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I. vývoj a postup přípravných prací 
na novém všeobecném zákoníku občanském. 

S přípravnými pracemi na núvém všeúbecném zákúníku úbčan
ském zapúčatú bylů záhy pO' tom, cO' samústatný českúslúvenský stát 
vstúupil v život. V úbúru práva úbčanského nahrazení dvůjitéhů práv
níhO' řádu, 'prúzatímně zachúvanéhú v platnosti zákúnem ze dne 28. 
října 1918, č. 11 Sb. z. a n., řádem jednútným, jevilo se tím naléha
vějším, že jen v území dříve r.akúuském bylo právO' úbčanské kúdi
fikúvánú ve všeúbecnélll občanskén1 zákúníku 'z r. 1811, pozměněném 
a dúplněném 'zvláště núvelami z r. 1914, 1915, 1916, kdežtO' na území 
dříve uherském jen některé úseky .občanskéhO' práva upraveny byly 
zákúny zvláštními, jinak však platilo právo obyčejúvé, O' němž pú
učení -bylO' múžno čerpati jen z pramenů namnúze nesnadnO' dústup
ných. Z úbčanského zákúníka rakúuskéhú, jenž byl přechodně za
veden v bývalém Uhersku, zůstala púdle usnesení judexkuriáll1í kún
ference v pl1atnosti jen ustanůvení týkající se nabývání, převúdu, úb
mezení a zániku práv knihovních. 

Rychlé úpatření núvéhú úbčanskéhú zákúníka, jenž by platil na 
celém území českoslúvenské republiky, zdálO' se za túhútú stavu nut
ným nejen z důvúdů 'zásadních -že tútiž jednútný stát vyžaduje 
jednútnéhú právníhO' řádu především v obúru tak důležitém a každého 
člena státu se dútýkajícím, jakO' je právO' úbčanské - nýbrž i z dú
vúdů ,praktických. Zejména bylo nutno účekávati, že čilý -styk mezi 
úběma .oblastmi, rozdělenými před převratem púlitickými hranicemi 
mezi Rakúuskem a Uherskem, zvláště v úbúru práva úbčanského po
vede ke kúlisím mezi úběma platnými právnh:niřády. 

N'a obšírněj ší práci zákúnúdárnúu nebylo ovšem v prvních dú
bách českúslúvenské republiky múžnú pún1ýšleti. Poměry, za ja;kých \ 
se núvý stát zrúdil, vyžadúvaly, ,aby pozúrnúst byla věnúvána přede
vším likvidaci následků světúvé války a 'řešení nutkavých problémů 
hospúdář.ských a súciálních. "Bylo zřejmé, že úkúl odpúvědný a ne
snadný i v dúbách klidného vývůje státníhO' živúta nemůže býti rychle 
zdúlán v -situaci, v které se .octla českúslúvenská republika po stát
ním převratu. ZbývalO' jediné užíti tohO', CO' 'bylO' pO' ruce. MinisterstvO' 
spravedlnosti připravilO' prútú český překlad úbčanskéhú zákoníka z r. 
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1811, jeJž jen doplnilo podle novel a zákonů ·me'ZÍtím vydaných (jme
novitě podle zákona z 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n.), a hodlalo 
navrhnouti, aby tento překlad zaveden byl na celém úzeIl!í republiky 
jal5,:o nový zákoník občanský. Návrh sdělený profesorům práva občan
ského Dr. Krč m á ř o v i a Dr. S v o bod o v i se však nesetka:l s j e
jich souhlasem. Vyslovili se, že pouhý překlad občanského zákoníka 
z r. 1811 ani s navrženými doplňky pro potřeby !právního života ne
postačí; doporučili, aby revise tekstů dosavadních byla pronikavěj ší 
a aby byla provedena podle směrnic, jež by určila komise složená j ah: 
z teoretiků občanského práva, tak i 'ze zástupců praktických povolání 

prá vnických. 
Řídíc ,se projeveným ,přáním, vyžádalo si ministerstvo spravedlno-

sti posudek o tom, jak by semě'lo postupovati při přípravě nového 
občanského zákoníka, od komise, do níž byli přizváni universitní pro
fesoři a 'zástupcové soudců, advokátů a notářů. Na poradách, které 
se konaly dne 6. března a 16. června 1920, bylo v zásadě usneseno, 
že nemá býti tvořen od základu nový občanský zákoník, nýbrž že za 
podklad jednání sluší vzíti občanský zákoník z r. 1811. Z tekstu jeho 
měla býti všechna ustanovení zastaralá a nepraktická vy.puštěna, 
ustanovení nevyhovující příto111né době nebo ostatnímu právnímu 
í'ádu československé republiky měla býti přiměřeně pozměněna a 
zákon měl býti doplněn jednak předpisy, jež dosud, ač se ho úzce 
dotýkaly, z různých důvodů nebyly poJaty do jeho tekstu, jednak 
předpisy upravujícími nové zjevy života hospodářského a sociálního. 
Zrněny měly býti omezeny na míru nejnutnější a oipětovně bylo zdt1-
razňováno, že nemá jíti než o opatrnou revisi zákona dosavadního. 
Zároveň však bylo doporučeno všeobecně, aby se přihlíželo k právu 
platnému na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

Není snad třeba obšírně odůvodňovati, proč za podklad příprav
ných prací zvolen byl zákoník občanský z r. 1811 (v novelové úpra
vě), jenž měl býti jen upraven a zmodernisován, a proč na příklad 
nebyla přij ata za vzor nového 'zákoníka československého některá 
kodifikace cizozemská. Jde přece o to, aby se nový zákoník přimkl 
co nejtěsněji k právnímu stavu 'dosavadnímu, což se může státi je
diné tím, že bude založen na zákoně, jenž v jedné části státu od po
čátku - kromě Hlučínska, na němž byl zaveden od 1. května 1920 
(srv. vlád. nař. z 11. března 1920, č. 152 Sb. z. a n.) - platí; v druhé 
části pak něco z občanského zákoníka se kryje s práve.m donlácínl, 
něco se vžilo jako právo obyčejové; o něčem bylo již tehdy jisto, že 
bude zvláštním zákonodárným aktem zavedeno na Slovensko a Pod-
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karpatskou Rus (jako se stalo s ustanoveními 26. hlavy druhého dílu · 
občanského zákoníka zákonem ze dne 13. července 1922, č. 244 Sb. z. 
a n.). Jistě není ani bez významu okolnost, že tím, že se provede jen 
revise zákoníka z r. 1811, zachovají se valnou měrou v platnosti vý
těžky bohaté literatury, jež se k tomuto zákoníku pojí, a že i k judi
katuře opřené o tento zákoník bude možno, byť s jistou opatrností, 
i nadále přihlédati. Uváží-li .se 'pak na konec, že občanský zákoník 
z r . 1811 v ,kruzích pěstitelů právní vědy i praktiků se dosud těší pro 
vnitřní své hodnoty nemalé vážnosti a že nad mnohé kodifikace cizí 
nesporně vyniká jasností a stručností a často i obsahem svých j ed
notlivých ustanovení, nelze se diviti, že podle směrnic příprava no
vého zákoníka měla záležeti v revisi tekstů novelisovaného zákoníka 
z r. 1811. Výhod těchto neposkyto~ala žá-dná kodifikace cizozemská 
ani uherská osnova z r. 1913. Všechny tyto důvody za správné uznali 
i slovenští právníci a na poradách konaných v r. 1920 v Bratislavě 
schválili všeobecné směrnice dohodnuté na poradách pražských. 

V době, kdy byly určeny zás:;tdy pro revisní práce, zasáhly již do 
obč['.Y1ského zákoníka dva důležité zákony, totiž zákon z 22. května 
1919, Č. 320 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení občanského práva 
.o obřadnostech smlouvy luanželské, o rO'zluce a o překážkách manžel
s~ví, a zák?n z.23. července 1919, Č. 447 Sb. ·z.a n., kterým se snižuje 
vek ne~leblosb. P'0tom, .co se počalo pracovati na novém občanském 
zákoníku, soustředila se pozornost zákonodárných činitelů na toto dílo 
a nebyla přij ata myšlenka, že by se unifikace měla prováděti postup
~.ě z~k~ny upravujícími jednotlivé výseky občanského práva .. Jen vý
Jlmecne se tak stalo a ,sjednoceny byly na 'P'ř. zákonem z 28. března 
1928, Č. 56 Sb. z. ,a n., předpisy o osvojení, neboť právo platné na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi v t'Ůmto oboru jak po stránce obsa
hov~, tak po stránce kompetenční vykazovalo vážné nedostatky. Jinak 
d'Ůtceny byly předpisy občanského zákoníka přím'Ů jen ,zákony z 1. 
d~bna 1921, Č. 155 Sb. z. a n., kterým změněn byl § 1154 b) obč. zák., 
zakonem z 21. prosince 1921, Č. 497 Sb. z. a n., kterým změněn byl 
§ 1164 obč . zák., zákone'm z 11. května 1923, Č. 106 Sb. z. a n., o na
kladatelské smlouvě, kterým nahrazeny byly kusé a . /nedostatečné 
předpisy §§ 1172 a 1173 obč. zák., a zákonem z 3. července 1924, č. 

17: Sb; z. a n., 'O zrušení svěřenství, kterým zrušeny byly §§ 618- -645 
obc. zak. Je samozřejmo, že k těmto změnám bylo přihlédnuto při 
revisních pracích. 

Na poradě ze 16. června 1920 ustanoveny byly také již některé 
podrobnosti o postupu revisních prací a jmenovitě bylo rozhodnuto. 
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že v prvním pracovnírm období má býti revise sverena čtyřem sub
komitétům, jejichž referenti měli býti profesoři Dr. K a f k a, Dr. 
Krčmář, Dr. Stieber a Dr. SV'0boda. Na další p'0radě z 15. li· 
stopadu 1920 bylo usneseno zříditi ještě subkomitét pátý, v ' němž 
referát byl svěřen ;prof. Dr. We i s s o v i. Prací subkomitétů měli se 
zúčastňovati - kromě úředních zástupců ministerstva spravedlnosti 
a ministerstva prO' ,sjednocení zákonův a organisace správy - členové. 

vybraní 'ze stavu soudcovského, advokátského a notářs'kého. 

Práce byla rozdělena mezi subkomitéty takto: 
Prvnímu subkomitétu, jehož referentem byl prof. Dr. Kr čm á ř 

a členy rada vrchního zemskéhO' soudu Dr. Č a k r t, jejž vystřídal 
vicepresident vrchního zemského 'Soudu Dr. K a s per, notář Dr. 
Frenzl, advokáti Dr. Hoffmeister a Dr. Klineberger, notář 
Dr. Krá 1 a rada vrchního zemského s'0udu Dr. Něm e c, připadlo 
proj ednati ustanovení úvodní a první hlavu prvního dílu, z druhého 
dílu všeobecnou část práva obligačního a hlavy 18. až 22., a díl třetí.. 

Zbývající část práva obligačního, t. j. hlavy 23. až 27., 29. a 30. 
druhého dílu, byla svěřena su~k'0mitétu .prof. Dr. We i s s e, jehož 
členy 'byli notář' Dr. Č av e ,k, rada vrchního zemskéhO' soudu Dol e·· 
žal, advokáti Dr. E c k s t e i II a Dr. P'0 1 a ll, rada vrchníhO' zemskéhO' 
soudu Dr. Říha a notář Dr.Svob'0da. 

Subkomitétu pro právo rodinné připadly předpisy 2. až 4. hlavy 
prvního dílu a předpisy o smlouvách svatebních (28. hlava dílu dru
hého). Referentem byl prof. Dr. K a f k a ,a členy rada vrchního zern.
ského soudu Dr. Cer man, notář Dr. Č e r n ý, advokáti Dr. L o w y 
a Dr. S o bič k a, rada vrchního zemského soudu W u n s cha notář 
Dr. Zl'nek. 

8ubkomitét pro právO' věcné projednal úvod, 1. až 7. a 16. ihlavu 
druhého dílu. Referát měl .prof. Dr. S ti e her, členy byli radové 
vrchního 'zemskéhO' s'0udu Č e r v i n k a a Dob i á Š, ,president notář
ské komory Dr. Č u lí k, advokát Dr. K a s a n d a a notář Dr. M O' k r ý. 
N a přání referentovo zúčastňoval se prací v tomto subkomitétu také 
prof. Dr. Weiss. 

Práv'0 dědické, t. j. 8. až 15. hlavu druhého dí'lu, pr'0j ednával 
subkomitét prof. Dr. S v o bod y, jehož členy byli rada vrchníh'0 zenl
ského soudu Bal car, president notářské kDmory Dr. Ba tě k, advo
,káti Dr. Ha m m e r a Dr. Kr ý :s a, notář Dr. S cha f e r a rada vrch
ního 'zemského soudu Dr. S O' u Ik u p. 

Vedení prací příslušelo odborovému přednostovi ministerstva 
spravedlnosti Ha rtm a n n o v i, jenž v subkomitétu prof. Dr. Krč-
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máře byl zastoupen ministerským radou Dr. V'0 .s k 'O u. Za minister
stvo unifikační zúčastňovali se iporad Ddborový 'přednosta Dr. R á t h, 
později ministerští radové Č a b rad a a S'C hrO' t :z a ministerský 
rnístotajemník Dr. R 'Ou Č e k. Práce sekretariátu 'Obstarávali pro sub
komitéty mistotajemníci nlinisterstva spravedlnosti Dr. H e y r o v
ský a Dr. 8rb. 

O . výsledcích porad ze 6. března, 16. června a 15. listopadu 1920 
byla ,veřejnost informována v odborných časopi'Sech i v denním tisku 
a byla vyzvána, aby ministerstvu předložila náměty a návrhy na 
změny a doplňky platnéh'0 práva. 

Při revisních pracích se ukázalo, že uvedení nového občanského 
zákoníka v život nepůjde tak rychle, jak by si bylo ministerstvo 
spravedlnDsti v r. 1919 přál'0. Bylo však hned m'0ŽnO' odhadnouti, 
že nevýhody časového prodlení budou více než vyváženy vysokou 
hodn'0tou díla, které se dalo 'Očekávati od společné práce te'Oretiků 
a praktiků občanského 'Práva. VýVDj věcí dal za pravdu stanovisku 

. vyj ádřenému na poradách, o nichž shora byla řeč, a potvrdil, že 
správné byl'O uposlechnouti hlasů žádajících, aby podrúbné, byť 
opatrné revisi dána byla přednost před rychlou unifikací. Obtíže 
vznikající z dvojitosti právního řádu v oboru práva občanského, 
jak bylo k niITI poukázáno výše, byly, hlavně na pDčátku, nikoliv 
malé. Než postupem doby situace se zlepš'0vala, a prakse opatrně . 
budovala cestu pro řešení kolisí mezi oběma 'právními řády. Rychlá 
unifikace občanskéh'0 práva byla by bývala přinesla prO' nejtěžší doby 
přechodné určitý zisk; ale byla by dala československé republice 
zák'0ník přece jen v některých směrech zastaralý a nevyhovující 
a byla by asi pořízení zákoníka nového, jakého je potřebí, Dddálila 
na dobu nedohlednou. Vždyť zkušenosti ukazují, že nahraditi dosa
vadní ustanovení 'ObčanskéhO' práva kodifikací novou je vždy a ve 
všech státech úkol nad jiné obtížný, jejž lze zdolati jen v době 
přiměřeně dlouhé. 

vývoj přípravných prací na novém 'Občanském zákoníku' byl 
pak v podrobnústech tak'0vý: 

Subkomitéty započaly svoji činnost v prosinci r. 1920. Subko
mitéty prof. Dr. Krčmáře a prof. Dr. Svobody zh'0stily se svého 
úkolu ještě v r. 1921, ostatní subkomitéty pracovaly do r. 1923. 

Výsledky prací, t. j. usnesené teksty i ,s důvodovými zprávami, 
byly :postupně uveřejňovány tiske·m. Návrh subkomitétu prof. Dr. 
Krčmáře vyšel původně jako příloha časopisu »Právník«, roč. LX. 
a ' LXI., návrh subkomitétu prof. Dr. Svobody ja;ko příloha časopisu 
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»české Právo«, roč. II. a III. Právo věcné vydáno bylo r. 1923, Vrávo 
rodinné a návrh subkomitétu prof. Dr. Weisse r. 1924. 

Návrhy tiskem vydané byly rozesílány právnickým fakultám, 
soudům, úřad~m a odborným korporacím k posouzení a byly učiněny 
přístupnými všem záj emníkům. 

O záj-mu veřejnosti na návrzích subkomitétů nejlépe svědčí, 
že tři z publikovaných elaborátů se v krátké době dočkaly druhého 
vydání. 

Po vydání českých tekstů bylo také naléháno na to, aby byl 
pořízen německý překlad. Tento překlad byl vydán ministerstvem 
spravedlnosti r. 1925 v Liberci, když již předtím byl návrh subko
n1itétu prof. Dr. Weisse se stručným odůvodněním uveřejněn v pří-

\ loze časopisu »J uristenzeitung fur das Gebiet der Tschechoslowaki
schen Republik«, roč. II. a III. 

Uveřejněním vý-sledků, k nimž dospěly práce v subkomitétech, 
dána byla široké veřejnosti 'možnost, aby o činnosti subkomitétů 
vyslovila svůj soud. A vskutku záhy po vydání elaborátů se počaly 
v odborných časopisech objevovati posudky návrhů usnesených sub
komitéty a - měrou snad ještě větší - docházely k -ministerstvu 
spravedlnosti od soudů, úřadů, odborných korporací a organisací, 
i od jednotlivců kritiky a opravné náměty a návrhy, a to nejen z tu-· 
zemska, nýbrž iz ciziny. Není možno na tomto místě vypočísti po
jednání vyšlá tiskem, ani seznamenati aspoň nejvýznamnější z vy
jádření, jež zaslána byla ministerstvu spravedlno.sti pfímo. O mno
hých podobných projevech se děje zmínka v dalších částech důvo
dové zprávy. Zde stačí zaznamenati především obšírné posudky nej
vyššího soudu a upozorniti, že zvláštní komise slovenských právníků, 
zřízená ministerstvem unifikačním v Bratislavě, proz~oumávala za 
předsednictví preside~ta soudní tabule bratislavské Dr. Fa j nor a 
(nyní prvního presidenta nejvyššího soudu) návrhy s hlediska práva 
platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, i s hlediska legisla
tivní politiky vůbec (výsledky prací této komise vydalo ministerstvo 
unifikační r. 1923 a 1924 pod názvem »Revise .občanského zákona. 
Záznamy z porad Slovenské komise pro obor občanského práva v Br a
tislavě. Sepsal Dr. František R o uče k. «). Dále sluší vzpomenouti 
právnických sjezdů, které na pořad ,svého jednání položily otázky 
související :s revisí oibčanského záJkoníka (jsou to druhý sjezd česko
slovenských právníků v roce 1925 a sjezdy německých -právníků 

v československu roku 1923, 1925, 1927, 1929) . Konečně třeba uvésti, 
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že také Poradní sbor pro otázky hospodářské se zabýval jmenovitě

oněrni částmi osnov, o něž hospodářský život má největší zájem. 
Tím, že návrhy subkomitétů byly učiněny předmětem veřejné 

diskuse,skončena byla první etapa revisních prací. Další úkol záležel 
v tom, aby elaboráty subkomitétú stmeleny byly v jednotný celek 
a při sdělávání tohoto t ekstu aby se přihlédlo ke kritikáln, kterých 
se návrhům subkomitétú dostalo. V dl;tchu zásad usnesených v roku 
1920 svěřen byl tento úkol superrevisní komisi. Organisace práce 
v této komisi projednána byla s referenty subkomitétů za účasti 

zástupců -ministerstva unifikačního na poradě dne 20. května 1925. 
V zásadě bylo doporučeno, aby za členy komise byli povoláni refe
r enti jednotlivých subkomitétů a aby se jednání v komisi dálo na 
podkladě zprávy podané referentem o příslušné části osnovy. Refe
rentu měl býti k ruce přidán korreferent. Navzájem měli býti korre
ferentyDr. Krčmář a Dr. Weiss, pak Dr. Kafka a Dr. Svo·· 
bod a; korreferát o právu věcném převzal Dr. We i ss. 

Podle tohoto doporučení byla superrevisní komisé organisována 
a její členové rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 15. února 
1926, č. 8021/26, jmenováni. Ježto pak Slovenská komise pro obor 
občanského práva v Bratislavě, shora zmíněná, projevila přání, aby jí 
také byla poskytnuta možnost 71účastňovati se superrevisních prací, 

, povoláni byli shora uvedeným rozhodnutím do komise superrevisní 
jako zástupci Slovenské komise senátní president nejvyššího soudu 
Dr~ Z á tur e c k Ý a advokát Dr. K a to na. Vedením prací v komisi 
byl pověřen odborový přednosta ministerstva spravedlnosti H a r t
rn a n n, za jehož zástupce byl ustanoven min. rada Dr. Vos k a. Mi
nisterstvo unifikační se dalo v superrevisní komisi zastupovati min. 
radou .s c hro t zem a profesorem Dr. R o u č k e m. Když se uká
zalo, že Dr . Zátureckému a Dr, Katonovi by nebylo dobře možno 
71účastňovati -se, ať pravidelně, ať občasně, porad komise, pozměněna 
byla organisace superr:evisní komise tím způsobem, že rozhodnutím 
ministra spravedlnosti ze dne 30. listopadu 1927, č. 48.471/27, byli 
dosavadní zástupci ministerstva unifikačního min. rada Schrotz a 
profesor Dr . Rouček jmenováni členy komise místo Dr. Zátureckého 
a Dr. Katony. Zároveň jmenováni byli členy komise zástupci mi
nisters tva spravedlnosti odborový přednosta Hartmann a ministerský 
r ada Dr . Voska, aniž tím ve vedení ;prací v komisi nastala něj aká 
změna. 

Do sekretariátu komise byli ustanoveni odbor ový rada Dr. H e y

r o v s k Ý a Dr. Srb. Dr. Heyrovský byl vystřídán vrchním minister-
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-ským komisařem soukromým docentem Dr. And r es e m, na jehož 
lnÍsto později nastoupil vrchní ministerský komisař Dr. Led r e r. 

Superrevisní komise zahájila svoji činnost dne 15. února 19261 

porady její musily však býti po třech schůZÍch přerušeny, když re
ferent pro úvodní části Dr. Krčmář byl dne 19. března 1926 jmenován 
ministrem školství a národní osvěty. Teprve když Dr. Krčmář svého 
úřadu byl zproštěn, pokračovalo se v poradách a do 22. června 1927 
,bylo konáno celkem 40 schůzí, na nichž probrány byly kromě usta
novení úvodních předpisy práva rodinného, čítajíc v to i ustanovení 
,o svatebních s'mlouvách, až po § 171 obč. zák. 

Na podzim roku 1927 bylo nutno pro onemocnění referenta Dr. 
Kafky přerušiti jednání o předpisech práva rodinného a kon1ise se 
zabývala právem věcným a právem dědickým. V období 1927/1928 
bylo konáno celkem 86 schůzL Po prázdninách roku 1928 přikročeno 
bylo k jednání o právu obligačním a probrány byly v '56 schůzích 
všeobecná část a část zvláštní, až po smlouvu spoleČenskou. Od září 
roku 1929 probírány byly zbývající hlavy zvláštní části práva obli
gačního s výjimkou hlavy o náhradě škody, poté třetí díl zákoníka. 
, Komise se pak vrátila k hlavě o náhradě škody a k zbývajícím 
předpisům práva rodinného a po jednání, jež si vyžádalo celkem 58 
schůzí, bylo v květnu roku 1930 jednání o tekstech nového zákoníka 
dokončeno. Na schůzi dne 13. června 1930 byly pak ještě ustanoveny 
,směrnice pro přípravu uvozovacího zákona a důvodové zprávy. 

V říjnu 1930 se započalo s jednáním o předpisech uvozovacích, 
v listopadu , téhož roku pak se závěrečným čtením usnesených tekstů. 
Při závěrečných čteních byla projednávána též důvodová zpráva, a to 
na základě návrhů, jež připravili referenti každý pro svou část osno
vy, Odchylky 'Od původního ro'zvrhu práce byly jen v tom, že Dr. 
Krčmář převzal též přípravu důvodové zprávy k hlavám 33.- 35. 
aže referát o právu rodinném byl rozdělen mezi Dr. Krčmáře (hlavy 
.3.--4.), Dr. Svobodu (§§ 55- 75 hlavy druhé) a Dr. Srba (§§ 17- 54 
a §§ 76- 95 hlavy druhé, a hlava pátá). Dr. Krčmář nadto ještě zpra
,coval části lL- IV. důvodové zprávy. 

Konečné teksty zákona byly ještě přehlédnuty po stránce jazy
kové. Tento úkol - po smrti presidenta české akademie prof. Dr. 
-Zubatého, jenž pův'Odně byl vyhlédnut za jazykového poradce ko
mise - vzal na sebe Dr. H a II e r, odpovědný redaktor »Naší řeči«. 

Výsledky, k nimž dospěla práce v superrevisní komisi, byly 
postupně projednávány v komisi Slovenské a poznámky Slovenské 
komise byly uváženy při závěrečném čtení tekstů nového zákoníka. 

11 

Celkem konala superrevisní komise 321 schůzi. V zápisech o těch
to schůzích jsou zachyceny debaty, jež předcházely usnesení komise. 
V nich je též vyj ádřeno stanovisko, jaké zauj ímala komise a jej í 
členové k námětům a návrhům, které jim byly předloženy. Mnohé 
n1yšlenky pronesené v debatách komise obrážejí se v podrobné dů
vodové zprávě osnovy. Důvodová zpráva mohla ovšem excerpovati 
obsah protokolů v míře poměrně nepatrné. Proto zápisy o poradách 
'Superrevisní komise, podávajíce redakční historii jednotlivých usta
novení, budou nikoliv bezvýznan1nou pomůckou pro proniknutí obsahu 
nového zákoníka. Z toho důvodu se ministerstvo spravedlnosti připra
vuje k tomu, že tyto zápisy, a s nimi snad i významnější z posudkll, 
jež byly zaslány přímo ministerstvu a nebyly nikde uveřejněny, dá 
ve vhodné době vydati tiskem. 

II. Ráz prací superrevisní komise. 

Nejvýznamnějším úkolem superrevisní komise bylo, jak již bylo 
naznačeno, sjednotiti pět kusů dosti různorodých, ke kterým dospěla 
redakce subkomitétů. Jak je pochopitelno, vyskytly se antinomie 
i geminace, nebo s druhé strany, ač řídčeji, počítal jeden subkomitét 
s tím, že jiný subkomitét se ujme některé otázky, a nestalo se tak. 
Než šlo i o vyrovnání nesrovnalostí méně hrubých, šlo o to, aby 
osnova po stránce :svého ducha i po stránce výrazové se represento
vala jako jednotný projev. 

Jak níže bude uvedeno, bylo dalším důležitým úkolem zpracovati 
a zhodnotiti připomínky, které došly k pracím subkomitétů. Při tom 
bylo se zvláštní péčí hleděti k návrhům komise Slovenské, jako zá
stupce právního řádu platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

Konečně , bylo důležitým úkolem připraviti osnovu uvozovacích 
a prováděcích předpisů. 

Co do merita setrvala :superrevisní komise zásadně na úkolu, 
který byl dán již '~lUbkomitétům, netvořiti nového zákoníka, nýbrž 
upraviti či zmodernisovati teksty občanského zákoníka z roku 1811 
a pokračovati tedy v práci, zaháj ené novelami k obč;anskému zá
koníku i manželským zákonem 'z roku 1919. 

N a první pohled snad leckterý z tekstů usnesených superrevisní 
komisí zdá se vybočovati z rámce právě uvedeného. Než, přihlédne-li 
se k věci blíže, ' není tomu tak. 

Nejde jistě o vybočení, když byly do osnovy zapracovány teksty 
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zákonů, které jen z historických důvodů se octly mimo občansk~ 
zákoník. Tím se vysvětlují na 'pL teksty dvanácté hlavy (stavebnl 
právo) nebo hlavy dvacáté třetí (přechod pozůstalosti na dědice), 
kdež do patnácté kapitoly druhého dílu původní verse byly zapraco
vány materiální předpisy patentu z 9. srpna 1854, č. 208 ř. z. ~aké 
soubory ustanovení novelových, které aut'Úry . n'Úvel nebyly pOJa~y 
do občanského zákoníka, jako třebas ustanovení o 'záluěně ('konversl) 
zástavníh'Ú práva, byly nyní pojaty do osnovy. Takových příkladů by 
luohlo býti citováno více a bude o jednotlivostech pojednáno na svých 

luístech. 
Nejde také '0 vybočení, když se superrevisní komise sna~i1~ vy

hověti požadavkům estetickým, odstraňujíc zastaralý tekst dIkcI od
povídající době přítomné, zmirňujíc sy.sten1atická pochybení úchylk~
mi v rozvrhu kapitol nebo přemístěním jednotlivých ustanovenI, 
větších partií nebo i celých kapitol (srv. na př. přemístění kapitoly 
o smlouvách svatebních do druhé hlavy, přemístění kapitoly o spo
lečenství práv za hlavy o vlastnictví, přemístění ustanovení o odevzdá
ní do hlavy o držbě, přemístění ustanovení '0 smlouvách dědických 
a o zcizení dědictví do hlavo ,právu dědickém) nebo přesnější for
mulací uvolňujíc latentní obsah ustanovení starých, jak jsou toho 
doklady v úvodu k druhému dílu nebo v hlavě 'o držbě, ~de rozš:ě
pení držby na držbu věci a držbu práva je nahrazeno Jednotny-m 
pojmem držby 'práva (sc. práva vlastnického i práv jiných). 

Nejde konečně o překročení rámce, když se upravují teksty, aby 
byly rozřešeny kontroversy vlekoucí se od desítiletí nebo aby byly 
vyplněny mezery odedávna pociťované. Superrevisní komise a~ce~to: 
vala po té stránce návrhy subkomitétů, anebo pokračovala v dlle JImI 
započatém. Pokud jde o významnější zásahy, mají takový ráz usta
novení o vespolném (osimultanním) právu zástavním, o reálných bře
menech (patnáctá hlava), značné změny v čtyřicáté páté hlavě (vy
držení a promlčení) a dojista také ustanovení o smlouvě zprostředko
vatelské (třicátá pátá hlava) a o výměnku (třicátá osmá hlava, pod 
č. 2.). I změny zavedené v § 469 obč. zák. c. s. 'C. a tedy ustanovení 
o uvolněném právu zástavním sem zřejmě náleží. I tu nejde než '0 roz
víj ení, doplnění a korektury ustanovení novelových, jež v některých 
směrech znamenala ·skok dó tmy. 

Než superrevisní k'Úmise šla místy i dále, redigujíc ustanovení, 
která j sou změnami povahy zásadní. Náleží sem zej ména některé 
změny mahželského zákona. z roku 1919, se zřetelem k jeho vadám, 
které dokázala nebo vytvořila jeho jedenáctiletá aplikace, některá 
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ustanovení dotýkající se postavení dětí narozených z ženy nepro
vdané, ustanovení o rej stříkovém právu zástavním a snad i zmínka 
a ustanovení o smlouvách hromadných (kolektivních). Vysvětlení 
a odůvodnění těchto ustanovení je podáno na příslušných místech. 
Zde se jen povšechně k'Únstatuj e, že superrevisní komise se domní
vala, že nemůže nechati nepovšimnuty křiklavé nedostatky a mezery 
dosavadního právního řádu, které nižádnou sebe násilnější interpre-
tací nemohou býti odklizeny. ' 

Jinde :snad nešlo o nedostatky a mezery podobně křiklavé. Než 
ten, kdo bez předsudku usuzuj e ' o hodnotnosti ustan'Úvení platných 
v oblasti jednak »rakouské«, jednak »uherské«, musí dospěti k ná
zoru, že některá ustan'Úvení platná v této druhé oblasti j sou nepo
chybně hodnotněJší. Bylo by zřejmou křivdou, nahrazovati v části 

státu ustanovení hodnotnější ustanoveními méně hodn'Útný.mi, a tím 
bylo dáno stanovisko superrevisní komise vedené hlediskem unifikač
nhu, jak ostatně směrnice jejích prací byly určeny poradami ze 6. 
března a 16. června 1920. Za příklad může býti uvedeno přijetí vhodné 
formy principu známého pod heslem koakvisice, jenž př.ítomné době 
dojista lépe odpovídá než, ne sice tuhý, ale přece opačný princip ob

.čanskéh'Ú zákoníka. 
Naproti tomu nemohla se '0dhodlati superrevisní k'Úmise, aby 

nahradila dosavadní systém systémem novým. Kdyby tak byla učinila, 
byla by nutně tvořila zákoník nový a byla by 'Zřejmě vybočila z úkolu 
jí daného. 

Jak plyne z hist'0rického nástinu revisních prací, konala se práce 
subkonlitétů a zejména práce superrevisní komise na základě boha
tého materiálu dodaného znalci, a to znalci práv i znalci sociálního 
a hospodářského života, sbory i jedn'Útlivci. Ke všemu tomuto mate-

. riálu hojně došlému, jakož i k literatuře, judikatuře a k zahraničnímu 
zákonodárství přihlíželo se s veškerou péčí. 

:Hledíme-li nyní ex post k tomuto materiálu, může vlastně pře
l\:vapiti, jak málo 'Změn bylo žádáno a jak nepatrného dosahu j·sou 
žádané změny. šlo snad z největší části o návrhy na zrriěny stylistic
ké, které by redigovaným tekstům dodaly větší jasnosti a přesnosti. 
Valná jistě část návrhů domáhá se změn, které by rozřešily spory a 
obtíže, s kterými zápasí judikatura. Návrhy nik'Úliv nečetné se domá- . 
haly návratu k tekstům Zeillerovským nebo Scheyovským od tekstů 
subkomitétní'ch. Naproti tomu návrhy domáhající se změn, které by 
hlouběji ,z'asáhly do života jednotlivců nebo celých tříd, bý'lo by možno 
spDčísti málem na prstech jedné ruky a lze vůbec říci, že materiál 
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získap.ý expertisou je - až na některé výj imky - se zřetelem k teks
tům zákoníka konservativnější než subkomitéty nebo superrevisní 
komise. Jak řečeno, může to překvapiti, kdy'ž se uváží, že se provádí 
revise zákoníka, jenž po práci trvající po dobu skoro šedesáti let byl 
dovršen před sto dvaceti lety v absolutistickém státě byrokratickém, 
a že zákoník ten sám převážnou měrou, a to v zásadách i v j ednotli
vostech, není než transkripcí norem redigovaných ve starověku a 
středověku v :sociálním prostředí zcela rozdílném od prostředí doby 
přítomné. Snad leccos z naznačeného kvietismu j de na vrub j akésí 
snahy po stabilitě právního řádu, vlastní mnohým, kdo -se právem 
zabývají. Než spíše se vnucuje llřesvědčení, že sama stavba, která 
se opravuje, je velmi solidní a že s druhé strany právní cit v oboru,. 
který nazýváme právem občanským,se v historické -době jen velmi 
málo mění (srv. k tomu Tilsch, část všeobecná, č. 36), při čemž, 
arci se zdá nepochybným, že již redakce známá pod jménem redakce 
novelové překlenula nejdůležitější rozpory mezi právním řádem vznik
lým v minulosti a sociálním životem přítomnosti, jako zejménl:J.. 

v pracovním právu. 
Snad toto mínění není správné, snad nedostatek změn je důsled-

kem nikoliv toho, že by změn nebylo potřebí, nýbrž nedostatečnosti 
těch, kterým připadla úprava osnovy. Bylo-li by tomu tak, nestíhá 
arci výtka nedostatečnosti jen .superrevisní komisi, nýbrž všechny~ 
kdo op'0minuli včas přil'0žiti ruku k 'dílu, k němuž jim byla dána hojná. 

příležitost. 

III. Všeobecné poznámky ke skladbě a k názvosloví~ 
Zákon, který připraviti bylo uloženo superrevisní komisi, nazývá. 

.se zákonem, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský. Skládá 
se z »uvozovacích a prováděcích předpisů« a z »všeobecného zákoníka 
občanskéh'0«. Terminologii mohlo by .se vytýkati, že je zastaralá, jak 
potud, že se mluví o zákoníku občanském, tak potud, že se mluví 
o zákoníku všeobecném. Než tato terminologie .se navrhuje z různých 
důvodů. Především proto, že j de o terminologii vůbec vžitou a zčásti 
i jinde užívanou. O zákoníku »občanském« se mluví proto, aby bylo 
naznačeno hned v názvu, že kodifikace se zabývá jen částí práva. 
»soukromého«, vylučujíc »zvláštní práva .soukr'0má«. Slovo »vše
obecný« arci ztratilo naproti roku 1811 mnoho na svém významu r 

ale přece dobře vystihuje, že jde o právo pro všechny a pr'0 celou. 
oblast československé republiky. 

1& 

Jak již bylo P?znamenáno, zůstal systematický pořádek občan
ského zákoníka z roku 1811 v osnově bez podstatněj ších změn. Od. 
občanského zákoníka se osnova liší průběžným číslovánÍIn hlav od: 
první do čtyřicáté šesté, kdežto občanský ,zákoník počínal číslování 
v každém ze tří dílů znovu (1---4, 1-30, 1-4). Jde tu vlastně o na-o 
vázání na postup redaktorů obč. zákoníka, již naproti starším osno-
vám začali průběžně číslovati paragrafy. 

Rubriky, a to veškeré, to jest nadpisy dílů, hlav i jednotlivých 
paragrafů nebo jich skupin, jsou dílem superrevisní komise, a byla. 
jim věnována veškerá péče, ježto jsou míněny jako části zákona. 

Komise vynechala z občanského ·zákoníka ustanovení, která ne-o 
měla '0bsahu právně závazného, jako na př. §§ 15, 89, 137, 308 atd. 

Přijmouti do tekstu definice, se superrevisní komise co možná. 
vyhýbala, hledíc k moderní technice zákonodárné, jež, jak se zdá, 
právem defin\ce ze zákonů vylučuje. Spíše .se snažila postupovati tak,.. 
že formulovala předpisy o ' vzniku, zániku a '0 právních následcích. 
jednotlivých práv. Ve snaze vymýtiti definice nešla však tak daleko,. 
jako třebas občanský zákoník pro Německou říši, jenž sotva kde dává. 
poučení o pojmech, kterých užívá. Zejména v hlavách dvacáté páté 
a následujících zahajuje -superrevisní komise jednotlivé hlavy před-

pisy, které arci nemají formální povahu definice, avšak přece jen 
čtenáře seznamují se znaky s'mlouvy, o které .se v hlavě té jedná. 

Superrevisníkomise se snažila, aby co možná nebylo v novém 
zákoníku předpisů průvodních, a hleděla te-dy ustanovení oročanského 
zákoníka takt'0 formulovaná, pokud je nebylo vypustiti, převésti na
jejich materiální obsah. Jako příklad lze uvésti, jak § 33 obč. zák. 
je f'0rmulován v § 15 osnovy. 

Dále se superrevisní komise snažila o terminologickou konstan-· 
ci a užívala tedy co možná pro stejné pojmy slov -stejných a pro' 
různé pojmy slov různých. Než stylistické důvody (úhlednost a zvuč
nost tekstu) vyžádaly si přece jen někdy odchylek po stránce první. 
To nebudiž dův'0dem, aby slovům, která podle pravidel gramatických 
a jazyk'0vého usu mají smysl ·stejný (na př. »smlouva vznikne«,. 
»smlouva je skutkem«), byl přikládán smysl různý. S druhé strany 
bylo někdy pro různé pojmy užíti .stejných slov, kde toho žádá kate-
goricky vžitá terminologie. Tak na pI'. »dědicelTI« se na~ývá v sou
hlase s terminologií vůbec běžnou čekatel, delát, i ten, kdo pozůsta
losti již nabyl; »zůstavitelem« se označuje nejen osoba, po níž se 
dědí (t. j. osoba zemřelá), nýbrž i osoba, po níž se, až zemře, bude 
děditi, a tedy i osoba, která činí disposice pro případ své smrti. 
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Superrevisní komise se vyhýbala v tekstech zákona ~lzlm ~lo
vům. Než taková slova cizí, která nabyla v jazyce domovskeho prava 
a mají svůj ostrý a pi'esný srnysl, jako orgán, fúrnla, le~itim~ce: 
kompensace aj., byla zachována a nebyla nahrazena nevyraznyml 
slovy dúmácimi. Někde vedle domácího .slova, 'O něm'ž si přejeme, aby 

. zatlačilo slovo cizí toto cizí slovo se uvádí v závorce. 
Mluví-li se 'O >:zákonech«, míní se tím ustanovení, kterým dávají 

jméno zákonů příslušné ústavy (ústavní listiny), nebo ustanovení 
v týchž ústavách jim na roveň postavená. Vylučuje se tím tedy :e: 
jluéna právú obyčejové. 1\iIluví-li se b »předpisech « bez dodat~u: mInI 
. se tím postihnouti ustanovení, která by podle toho, co prave bylo 
pověděno, bylo nazvati předpisy zákonnými, a naříze~í ;mlu~í-~i s: 
o »ustanoveních« bez dodatku, zahrnuje se tím také pravo obyceJove. 

Ukládá-li se obdobné užití nějakého předpisu, žádá se tÍ1u, aby 
eS 'Odchylným skutkovým základen1 byly spojeny stejné právní násled
ky jaké vytýká onen předpis; ukládá-li se užití přiměřené, upozor
ňuje se, že s uvedeným skutkovým základem lze právní následky spo-

jiti jen v uváženém výběru. 'o" • v 

Vazba »má se za to«, »pokládáse za to« a pod. chce nCI, ze se 
dopouští důkaz opaku, vazba »jest po zákonu« a pod., že důkaz opaku 

možný není. 
Co se týká věcí náležejících na soud, je slovy »může se domá-

hati« I (vymáhati, pohledávati) pověděno, že jsou dány podmí~~y 
úspěšného zalkročení pořadem práva ; je-li 'pověděno, že někdo »muze 
žádati«, míní se, že jsou dány podmínky jeho úspěšného zakročeni 
řízením nesporným. 

»lSvolením« se míní složka dohody (konsensu); »přivolením« 
přístup k cizímu proj evu nebo jeho doplnění, beze zřetele k to:n

u
, 

zda se vyskytnúu před tímto projevem či po něm; »schválenurl« 

ratihabice soudní (úřední) . 
Slovem »úkon« se rozumí jak čin tak opominutí. 
Dluhy a závady jsou podle názvosloví vůbec ustálenéh~ r~zliše?y 

tak, že dluhem se míní povinnost plnění, závadou pak paslvnl stran
ka jiných práv než pohledávek, zejména zachycení úkojného zdrOJe 

bez povinnosti k plnění. ., . . 
V četných připomínkách bylú naléháno na superreV1S1l1 komIsI, 

aby terminologicky jasně odlišovala povahu lhůt v osnově uvedenýc~. 
Již subkomitéty se snažily, aby po této stránce nebylo pochybnostI, 
a superrevisní komise se této snahy přidržela. Po té . stránce jasný-mi 
slovy dává se vždy výraz myšlence, že jde o lhůtu promlčecí. Není-li 
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lhůta takto eharakterisována, nejde o lhůtu promlčecí. Klásti však 
proti lhůtě promlčecí jinou kategorii lhůt (třebas termínem »lhůta 
p:opadná~~)" s~perre:isní komise nepokládala za vhodné, ježto 
vsechny Jlne lhuty mImo lhůty promlčecí (na př. ohlašovací, žalobní 
atd. ) sútva se spravují zásadalui stejnými. . 

. , S:~~a :>n~~hť učiní«, »nechť se stane«, »budiž .. . « a t. p., chtějí 
vYJ adnh, ze Jde o lex minus quam perfecta; že tedy zejména usta·' 
novují-li se těmito slovy púdmínky nějakého aktu, nesplněni'oněch 
p~dmínek nemá za následeÍ\: neplatnost onoho aktu; nebo že právní 
nasledky ~astanou přes tú, že něj aké uložené činnústi bylo opominuto . 

, Kor:llse mluví o notář'ích a o notářských spisech, a dokud po 
~eto, strance nya .Slovensku a v Podkarpatské Rusí nenastanou změny, 
Je ~l~ :~zumet: na tomto území veřejné notáře a spisy veřejný-mí 
notan znzovane. . 

Superre.vis~i komise se všude vyhýbá slovům »býti práv« ve 
smyslu do~h u~lVaném a naznačujícím vz~ik nebo trvání povinnosti. 
Jak, se, zda, vnIkl tento smysl do právni'Cké češtiny ve století dev(1.
te~actem ~edorozuměním, když starší památky právnické slova »býtl 
prav.« m~JI vv~ smyslu nebýti ničím povinen. Vznik (trvání) povin
nostI vYJadruJe superrevisní komise v těchto souvislostech slovem 
»odpovídá«, kdežto slúva »ručí« se užívá, aby se vyjádřil subsidiární 
nebo akcessúrický ráz úkojného. zdroje věřitelova. 

,Mluví~l,i ~:.ú ypovi~nosti k náhradě bez dodatku »škody«, chce 
s: ~lm v~J~dnh, ze neJde 'O náhradu (sc. škody) podle hlavy čtyři
cate. U~lada se tu povinnost poskytnouti výhody, které nejsúu nikte; 
rak ekvIvalentem nevýhod vzniklých nositeli zájmu. 

Se zřetelem k dosavadní dvoj í právní oblasti v československé 
republice užívá se tam, kde se osnova nebo důvúdová zpráva dovolává 
pramenů různě pojmenovaných, terminologie co možná bezbarvé' 
n~ př, »podle exekučního práva« (nikoli podle exekučního řádu ne~ 
zakona) . 

IV. K uvozovacím a prováděcím předpisům. 

~vozov~ací a prováděcí předpisy se skládají 'ze čtyř částí: Z části 
prvnl, ktera se 'zaJbývá tím, 'Co se nazývá . vacatio legis a otázkou 
která ustanovení novým zákoníkem se ruší a kterých ;e zákon ne~ 
dotýká; z druhé, ~terá obsahuje tak řečená ustanovení prováděcí, jež 
se v~hledem k sve povaze nehodí k tomu, aby byla poj ata do zákoníka 
sameho; z části třetí, která úbsahuje . ustanovení tak ' řečená inter-

Všeobecný zákoník občanský . Díl II. 2 
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temporální, a z části čtvr"té, která obsahuje prováděcí doložku. K pod
nětu, aby mezi uvozovací a prováděcí předpisy byla pojata ustanovení 
mezinárodního práva soukromého, ač v jiných kodifikacích se tak 
stalo, nebylo se možno přikloniti, a to hlavně proto, aby byla vyře
šena otázka po tak řečených střetech mezi předpisy intertemporál
ními a předpisy mezinárodního práva soukrmného. Tím, že jsou před
pisy mezinárodního práva soukromého položeny do zákoníka, je po
věděno, že 'se jich užití spravuje Ipředpisy intertemporálními. 

K části I. 

K či. I. článek ten, mluvě o tom, že »zákoník se stává závazným«, 
nechce nikterak řešiti otázku hojně diskutovanou, zdali platnost a 
účinnost zákona j sou či nejsou totéž, ale přece naznačuj e, že je roz
díl mezi zákonem publikovaným a zákonem, kterému uplynula vacatio 
legis, právě tak jako je rozdíl mezi zákonem usneseným a zákpnem 
publikovaným. Se :zřetelenl k nejistotě o době, jakou si vyžádá ústavní 
projednání osnovy, zdála se pružná. formule vakační vhodnější, než 
pevné kalendářní datum, od kterého by počínala závaznost. Dobu 
vakace trvající nejméně půldruhého a nejvýše skoro půltřetího roku 

Íze pokládati za dostatečnou. 
K čl. II. a III. Článek druhý napodobil svým všeobecným doslo-

vem čtvrtý odstavec vyhlašovacího patentu z roku 1811, ale poklá
dalo se za nutné v článku III. vytknouti, arci příkladluo, nejdúleži
tější ustanovení, která se novým zákoníkem ruší. Patenty, dekrety, 
nařízeními a zákony vydaný.mi ik všeobecnému zákoníku občanskému 
se míní ony předpisy, jaké v starší době se nazývaly justiční a jakým 
dnes náleží jméno předpisů .civilistických, a nikoliv ony, jaké se 
v starší době nazývaly politickými a jakým dnes lze dáti jen jméno 
předpisů necivilistických. Předpisy a ustanovení pod č. 2.- 4. jsou 
uvedeny pro svou zvláštní důležitost, ustanovení pod ' č. 4. i proto, 
aby nebylo pochybností, ježto tu jde leckde o ustanovení, která vy
hlašovací patent z roku 1811 pokládá za z~kony politické (srv. § 761 
obč. zák.). V zemi Slovenské a Podkarpatoruské je tím zejména zru
šen také zák. čl. XXVII/1715 o testamentech. VytknQuti č . 5. bylo 
nutné přes to, že zákon tam uvedený je zapracován (až na lit. c) § 1, 
kterou komise úmyslně vynechala; srv. poznámky k § 1226 obč. zák.) 
do nového zákoníka, aby bylo zabráněno vzniku mínění, jako by 
zůstal v platnosti mimo óbor všeobecného práva občanského. Ne
pokládá se nutný·m výslovně Tušiti dvorský dekret ze dne 4. září 
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1771 (Kropatschek VL, 377), jenž byl zřejmě zrušen již obč. záko
níken1 z roku 1811. ú vodní slova »Pokud ... « etc. jsou připojena se 
zřetelem k čl. VII. a VIII. uvozovacích předpisů. 

čl. IV. je sdělán podle čl. 4. uv. zák. k občanskému zákoníku pro 
Německou říši a je jistě velmi užitečný, ne-li naprosto nutný. 

čl. V. je jakousi nápodobou odst. 7. a 8. vyhlašovacího patentu 
z roku 1811. Sluší se dOlunívati, že všeobecnou svou formulí vyhoví 
lépe, než nejpodrobněJší a nejpozornější výpočet. Jeho princip zní, 
že necivilistických zákonů a jinakých necivilistických ustanovení se 
nový' zákoník nedotýká, a necivilistických zákonů ani tam, kde ob
sahují ustanovení civilistická. To platí arci jen potud, pokud z usta
novení zákona o všeobecném právu občanském se nepodává něco ji
ného. Příkladem budiž uvedeno, že některé civilistické předpisy pa
tentu z 9. srpna 1854, č. 208 ř. z., byly zapracovány do hlavy dvacáté 
třetí a obsah patentu odpovídající těmto novým předpisům se tedy 
zrušuje. Stejně byla zapracována do páté hlavy civilistická ustano
vení řádu o zbavení svéprávnosti. Výpočet článku V. jest, jak se jasně 
podává 'z jeho tekstu, exemplifikativní. Aby bylo jasno, jaké před
pisy se tu zachovávají v platnosti vedle samých kodifikací tekstem 
samozřejmě postižených, budiž uvedeno příkladluo: 

k Č. 1: § 14 zákona ze dne 28. dubna 1889, Č. 64 ř. z., o veřej
ných· skladištích; § 13 zákona ze dne 1. dubna 1875, ČI 67 ř. z., o orga
nisaci burs; ,§§ 10- 13 a 16 zákOna ze dne 4. ledn~ 1903, Č. 10 ř. z., 
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1875, Č. 67 ř. z., 
o organisaci burs; §§ 18, 19 zákona ze dne 15. února 1922, Č. 69 Sb. 
z. a n., o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu terminových obcho
dů s obilím a n1lýnskými .výrobky na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi; 

k Č. 2: dvorský dekret ze dne 23. srpna 1819, Č. 1595 sb. zák. 
soud.; nařízení ministra spravedlnosti ze dne 9. prosince 1897, Č. 283 
ř. z.; zákon ze dne 31. prosince 1868, Č. 3 ř. z. z roku 1869, pokud 
dosud platí; dvorský dekret ze dne 3. června 1846, Č. 968 sb. zák. 
soud; §§ 9-11 :zákona· ze dne 28. března 1928, Č. 56 Sb. z. a n.~ 

o osvojení; zákon ·ze dne 7. července 1896, Č. 140 ř. z., o zřízení ne-
zbytných cest; . ' . 

k Č. 4: předpisy o extrakommercialitě; dvorský dekret ze dne 
16. dubna 1821, svazek XLIX, str. 115 sb. zák. pol.; zákon ze dne 
G. června 1887, Č. 72 ř. z., o účincích a odporování nálezům na náhra
du, jež úřadové stálého vojska, válečného lod'stva a zeměbrany vy
dali cestou správní; zákon o válečných úkonech; císařské nařízení ze 
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dne 1. května 1916, č. 147 ř. Z., o úpravě držebnostních poměrů v okolí 
opevněnýeh míst; předpisy o polním pychua o polní a lesní polici! ; 
zákon vystěhovalecký, lékárnický; zák. čl. XLIII/1908 o podpore 
chovu dobytka; zákony o podpoře staveb, jako jsou .na př. záko",ny ze 
dne 8. července 1902, Č. 144 ř'. Z. , ze dne 28. prosInce 1911, c. 243 
ř. z., zák. čl. XLVI/1907, zákony o podpoře stavebního ruchu, a t. d. 

Co do článku VI. bylo uvažováno, zdali by ustanovení tam v plat
nosti zachovaná nemohla býti postižena něj akou všeobecnou formulí, 
ke které by byla připojena exemplifikace. Než pokusy o takovou vše
obecnou formuli selhaly. V článku VI. n1ají býti postiženy především 
zákony civilistické (jako na př. zákony ustanovující o povinnosti 
nahraditi škodu způsobenou při provozu některých vozidel), jejichž 
.ohsah z toho či onoho důvodu se nehodí k tomu, aby byl pojat do 
samého zákoníka. Tekstemčl. VI. jsou arci 'zachovány v platnosti 
některé předpisy, které jsou zachovány v platnosti již článkem V., 
jako na pi". pod ' č. 6. nebo hojná ustanovení spadající pod heslo. Č. 11 
a 17. Než je dojista lépe, bude-li některé ustanovení, které má zůstati 
v platnosti, kryto dvakrát, než aby vznikly pochybnosti, 'zdali je kryto 

vůbec. 
Ustanovením č. 5. jsou zachovány v platnosti zejména: zákon 

ze dne 24. dubna 1874, Č. 48 I'. ·z., o ochraně práv m.ajitelů zástavních 
listů; zákon z téhož dne Č. 49 ·ř. z., o zastoupení práv majitelů dílčích 
dlužních úpisů znějících na , majitele nebo převo.ditelných rubopisen.l 
a :o knihovním zápisu hypotekárních práv těmto dlužním úpisům pro
půjčených; zákon ze dne 5. prosince 1877, Č. 111 ř. z., kterým se 
doplňuj í zákony Č . 48 .a 49 z r. 1874; zákon ze dne 27. prosince 1905, 
Č. 213 I'. z., o založených bankovních dlužních úpisech; zákon ze dne 
8. srpna 1910, Č. 149 ř' . z., o drahách nižšího řádu; dále obdobná usta
novení platná v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, totiž zák. čl. 
XXXVI/1876 o zajištění zástavních listů; zák. čl. XXXII/1897 o za
jištění některých dluhopisů, vydaných tuzemskými peněžními ústavy ; 
zák. čl. XXXI/1880 (ve znění zák. čl. IV /1888) o drahách nižšíhc 

řádu. 
časově obmezená ustanovení, jako je na př. zákon ze dne 27. 

března 1930, Č. 43 Sb. z. a n., kterým se upravuje užívání některých 
pastvin v zemích Slovenské a Podkarpator,uské v ročních pastevních 
obdobích 1930-1932, nejsou zvláště zachována v platnosti, ježto, 
mají-li zůstati v platnosti, musí se tak státi tím, že se jejich platnost 

prodlouží. 
Mluví-li ·se o tom, že se zachovává zákon v platnosti, je jasno, že 
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to, co bylo dosud právem partikulárním, se nestane předpisem obec
ným. Není snad potřebí podotýkati, 'že tam, kde se zachovává v plat
nosti 'zákon, zachovává se v platnosti také nařízení k němu vydané. 

K čl. VII. O §§ 407-413 obč. zák. sluší se domnívati, že jednati 
o nich neb o jejich náhradě nenáleželo superrevisní komisi, a to tím 
spíše, že látkou se zabývaj í jiná ministerstva. Dokud nebudou na
hrazeny zvláštním zákonem, sluší je zachovati v platnosti. Než, aby 
bylo důrazně naznačeno, že nejde v oněch paragrafech o úpravu de
finitivní, bylo dodáno, .že zůstávají nedotčeny až do příští, snad ,brzké 
úpravy zákonné. 

Č. 2. se vy.světluj e tím, že superrevisní komise se nemohla při
kloniti k názoru, aby princip tak řečeného větevného dědění, hájený 
Slovenskou komisí, · byl zaveden do občanského práva. Jako neHepší 
východisko se navrhuje, vzhledem k souvislosti s ostatními ustano
veními práva dědického, zredigovati potřebná ustanovení o větevném 
dědění do nového zákona, který by se stal závazným 'zároveň s novým 
občanským zákoní\kem, ale obme:ziti jeho 'závaznost č·aserp.. 

čl. VIII. · musil zachovati nedotčen necivilistický obsah .cÍvilistic
kýc~ ·zákonů, poněvadž ani jej 'zrušiti ani jej nově redigovati nebyla 
superrevisní komise povolána. Ježto onu větu, užitím cizích slov velmi 
srozumitelnou, nebylo sn·adno vyjádřiti bez oněch cizích slov, byla 
ona necivilistická ustanovení obsažená v občanském .zákoníku a v čá
stečných novelách vypočtena jmenovitě, a jen co se týká ostatních 
civilistických zákonů, bylo užito všeobecné · formule. Náležejí sem 
zejInéna § 13, odst. 2., zák. Č. 320/1919 Sb. z. a n.,§ 6 zák. Č. 70/1896 
ř. z. Nebyly zachovány předpisy o poručenských radách (§§ 30-47 
první částečné novely). Minister.stvo sociální · péče dožádané za vy
jádí"ení nežádalo, aby byly zachovány. Zdá se nepochybným, že péče 
o osoby nesvéprávné od roku 1914 se dala jinými cestami. ,§ 49, odst. 
1., první novely zachován není. Superrevisní komise byla toho názoru, 
že na podobné ustanovení bude nutno pamatovati p'ři přípravě uni
fikovaných předpisů o vedení poručenské agendy, jež by se měly ,státi 
závaznými zároveň s novým občanským zákoníkem. Ale i kdyby toho 
nemohlo býti dosaženo, nevznikla by tím, že § 49, odst. 1., nebyl za
chován, vážná mezera. To, nač pamatuje § 49, odst. 1., dalo by se 
vyříditi výnosy mi1).isterstva spravedlnosti. § 14 novely třetí zacho
ván nebyl. Jde-li o zákaz již zapsaný, zůstane podle intertemporálních 
předpisů nedotčen. Do budoucna § 14 jistě potřebí není. 
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K části II. 

Do článků IX.-LXXII. j sou shrnuty předpisy dané k provedení 
některých paragrafů zákoníka. Vysvětlení k nim jest podáno na 'pří
slušných místech důvodové zprávy k všeobecnému zákoníku občan-
skému. 

K části III. 

Co do 'Základního ustanovení intertemporálního (čl. LXXIII.) 
~)yl0 užito návrhu který došel superrevisní komise od soukromého do
centa Dr. Proch'ázky, ,a byly přičiněny jen některé nepatrné změny. 
Tak slovo »skutečnosti« pol'Úženo bylo na 111ístě slova »Úkony«. Usta
novení jistě dobře vystihuje hlavní otázky, které tímto hlavním. usta
novením mají býti vyřešeny. Komise se domnívá, že takovým vše-
obecný'm ustanovením lépe a úplněji poslouží, než četnými ustanove
ními speciálními, která by se na konec obj evila kusá. 

čl. LXXIV. je ustanovení, kterého si žádá favor testamenti a 
které bude praktické zejll1éna se zřetelem k právu d'Úsud platnému 
·v zemi Slovenské a Podkarpatoruské. 

č1. LXXV. · je př·evzat ze šestého odstavce vyhlašovacího patentu 
·z roku 1811 s tou změnou, že ten, kdo vydržel, nebo ten, proti komu 
. se žaloba promlčela, nemá co do počítání lhůt volby. Bylo zvoleno 
ustanovení prostší, že platí kratší doby vydržecí a promlčecí ustano
vené novým zákoníkem, 'doběhnou-li, počítajíc ode dne, kdy , se nový 
zákoník stal závazným, dříve než lhůty staré. 

Dáti zvláštní ustanovení, že se ponechávají nedotčenými ustano
vení o časových hranicích působnosti obsažená v předpisech zruše
ných uvozovacími předpisy, a tedy zejména v částečných novelách, 
nepokládalo se za nutné. Neboť článek LXXIII. říká jen, že nový zá
koník se nevztahuje na .skutečnosti, které ·se udály přede dneln, kdy 
se stal závazným, neříká však, že tak'Úvé staré skutečnosti se spra
vují právem, které platilo v době, kdy se vyskytly. 

K části IV. 

čl. LXXVI. obsahuj e obvyklou doložku prováděcí. . 
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v. K všeobecnému zákoníku občanskému. 

Naproti odchylnému názoru subkomitétu rozhodla se superrevisní 
komise škrtnouti celý úvod občanského zákoníka, skládající se 'z §§ 1 
až 14. Při velké většině těchto ustanovení nebylo vůbec pochybností. 

Bez '§ 1, jenž 'Obsahuje definici ·občanského práva, a nadto ne
vhodnou, se zák'Úník mů~e dobře obejíti. § 2 vyjadřuje myšlenku 
celkem .samozřejmou (T i I s c h, Právo občanské, č. 69), a to ještě 
způsobem nepřesným (Pfaff-Hofmann, Commentar, 1., str. 151, 
Ti ls ch, eod.) , a měla-li by ona myšlenka · býti vyjádřena přesně, 
mohlo by se tak státi jen větou velmi málo výraznou. § 3 již zrušený 
nebo ustanovení obdobné podle dnešní techniky zákonodárné nenáleží 
do občanského zákoníka. Obdoba § 4 je, jak učinil již subkomitét, 
zařaděna do závěrečného oddílu osnovy, pojednávajícího o mezinárod
ním právu soukromém (srv. § 1318 osnovy). Zásada § 5 má ·své 
místo v předpisech uvozovacích a prováděcích (srv. část III., čl. 
LXXIII.). § 9 je samozřejn1Ý. § 11 se dá vysvětliti jen historicky, 
právě tak jako § 13. § 14, nemaje normativního obsahu, do 'zákoníka 
nenáleží. . 

PochybIl:0sti byly jen stran dvou skupin paragrafů, a to §§ 6--8, 
jakož i §§ 10 a 12. 

Komisi superrevisní bylo jasno, že, modernisujíc občanský zá
koník,§§ 6 a 7 v té formě, jak jsou tekstovány, zachovati nemůže, 
a to tím spíše, když skoro celý ohsah úv'Údu byl vynechán. Jejich 
tekst je napojen příliš duchem 18. století, než aby při revisi občan
ského zákoníka jen poněkud vydatnější mohly obstáti. Bylo však 
uvažováno o tom, zdali by.v nějaké jiné formě podstatný jejich obsah 
nemohl býti zařaděn bud' do zákoníka samého nebo do předpisů uvo- · 
zovacích a prováděcích. Závažné hlasy k tomu radily, než zůstalo 
na tom, že ustanovení ať o výkladu vědeckém ať o obdobném užití 
zákona nově redigována býti nemaj í. Otázka po vědecké interpretaci 
právních předpisů je velmi složitá a názory, jak zákon vykládati a 
jak ho obdobně užívati, pokud nejde o věci zcela samozřejmé, se prů-
během dob mění. Podobá ,se pravdě, že ti, kdo j sou povoláni zákony 
apBkovati, nejen nepotřebují takových předpisú, nýbrž spíše že by 
jakýkoli takový předpis ne dost obezřetně formulovaný jim překážel. 
Přes to škrtnutím § 7 nikterak nemá býti pověděno, že by se chtěla 
opustiti zásada, podle které každé přisluhování právem má býti ve 
službách ideje spravedlnosti. Zachovati samojediný § 8, ostatně z vel
ké části samozřejmý, bylo by dojista zbytečno. 
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Stran §§ 10 a 12 byl proveden rozhovor velmi · po.drobný, který 
se týkal všeobecných zásad pravovědy. Všichni se na ko.nec shodli 
v tom, že ustano.vení tato. nejsou nutná a zejména 'že není pro ně 
místa v občanském zá!koníku. Proto bylo jednomyslně usneseno je . 
vynechati. 

K dílu I. 

K hlavě 1 (§§ 1-16). 

Hlava tato spočívá na první kapitole prvního dílu 'Občanského 
zákoníka, jak 'byla upravena ustanoveními n'Ovelo.vými, a změny, 
které byly provedeny, jsou spíše povahy stylistické tak, že termino
logie byla přizpůsobena přítomné době. Také systematika této hlavy 
je poněkud odchylná, a to hlavně v tom, 'že se napřed jedná o osobách 
fysických (§§ 1-15) a pak o osobách právnických (§ 16). Od usta
novení, jak je redigoval subko.mitét, se znění usnesené superrevisní 
komisí neo.dchyluje podstatně ale přimyká se těsněji k soudobému 
názvosloví. 

§§ 1 a 2, podle názoru superrevisní komise reprodukující formou 
době přiměřenou obsah §§ 16 a 17 dosavadního zákoníka, vytýkají, 
že každý člověk je právním subjektem (o.so.bou ve smyslu právním). 
Nelze připustiti ani, že by § 1 obsahoval nominální rovnici, ani že by 
ony oba paragrafy méně chránily právní subjektivitu než paragrafy 
dosavadní. Ostatně sluší míti na zřeteli ústavní listinu česko.sloven
ské republiky. 

§ 5 je reprodukcí § 19 obč. zák., ale byl pokládán za vhodné místo, 
aby do občanského zákoníka byl uveden poj em nárúku v tom smyslu, 
jak se ho nyní, jaJk ,se zdá; převahou užívá; srv. k tomu na př. 
Krčmář, část všeobecná, 1929, str. 79. 

§ 6 není než reprodukcí § 21 obč. zák., jenže arci přizpůsobenou 
právnímu vývoji, jak je také fúrmulo.ván podle vzoru řádu o zbavení 
svéprávn'Osti v kapitole páté. 

§ 7 znamená takřka úplný návrat k tekstu první částečné no.vely, 
kdežto sulbkomitét se byl v některých bo.dech na neprospěch věci 'Od 
tohoto tekstu odchýlil. Z novút zavedených subkomitétem 'zůstávají 
v odst, 2. ,slova »na soudu«, aby byl sjednán vhodný přechod k od
stavci následujícímu, pak tento 'Odstavec třetí, poněvadž dú občan
ského 'zákoníka zřejmě náleží rozhodnouti otázku, kdo je legitimován 
dožadovati ,se prohlášení za mrtvéh'O, ježto legitimace ta je korre-
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látem oprávnění. Naproti návrhu subkomitétu obsahuje návrh tří 
změny, t. j. že byl vzat zřetel k soudobému technickému pokroku, že 
za orgán zájmu veřejného se prohlašuje státní úřad zástupčí (Ikterý 
úřad to. je, je pověděno v čl. IX. uvozovacích a pro.váděcích předpisů) 
a že ko.nečně druhá věta odst. 3. návrhu subkomitétu byla vypuštěna 
se zřetelem ke změnám, které byly provedeny v právu manželském . 

• K § 8 jest poznamenati, že ro.vněž náleží do 'Občanského záko-· 
níka rozh'Odnouti, který den je pokládati za den smrti. Prúto byl ze 
zákona 'ze dne 16. února 1883,č. 20 ř.z., recipo.ván .§ 8; srv. i čL 
III., č. 2., lit. a), zákona č. 252/1921 Sb. z. a n. Druhá věta je snad 
samozřejmá (srv. T i I s ch, č. 141, sub 2.), byla 'však připojena se 
zřetelem k zákonu č. 252/1921 Sb. z. a n., čl. III., č. 4., lit. k),. 
odst.3. 

K ,§ 9: Počátek prvního. odstavce je převzat ze staréh'O I§ 278 
obč . 'zák., konec z cit'Ovaného zákona z roku 1921, čl. III., č. 4., lit. 
k) , odst. 1. Druhý odstavec vyslo.vuje v so.uhlase s § 7, odst. 3., 
osnovy jednak, kdo je legitimován žádati za zrušení nebo za změnu 
výroku o prohlášení za mrtvého, jednak, jak takové výroky pŮs'Obí. 

K § 10: Je převzat z druhé věty § 278 o.bč. 'záJk., při čemž se 
vytýká, že jest onoho., komu připadne majetek na základě výro.ku 
soudu 'O prohlášení za mrtvého, posuzovati p'Odle obecných ustano
vení'O poctivém a nepoctivém držiteli. Co se týká manželského svazku" 
srv. ustanovení v kapito.le druhé. 

K § 11: Ustanovení by snad nebylo nutné, stačila by v případ
nostech tu uvedených obdoba :§I§ 7-10, ale bylo přijat'O se zřetelem 
k zák'Onu ,č. 252/1921 ISb. z. a n., čl. III., Č. 4, lit. m). Onlylným dů
kazem smrti · se vyrozumívá jak důkaz provedený výjimečně podle 
§ 10 zákona Č. 20/1883 ř. ·Z., tak důkaz provedený, jak zpravidla 
bývá, veřejnou listinou, t. j. úmrtním listem. , 

K § 12: Je zřej mo, že § 12 se nehodí pod rubriku k § 7; než tO' 
lJlatí stejně již 'O § 25 dbč. zák. v poměru k ,§ 24 obč.zák. 

K I§ 13: Slov'O »Stamm« v § 41 obč. zák. se reprodukuj e konkret
ním slovem »předek«, ale věcné změny tu není. Slovo »zpIO'zení« se' 
nahrazuje .slovem »zrození«. 

K § 14: Je reprodukcí § 42 obč. zák. a byl ponechán, ač byly 
vážné pochybnosti, zdali odpovídá jazykovému usu. Rozhúdnutí to, 
uložilo arci p'Ovinnost v dalším kont~kstu této terminologie se při
držeti. Slúva »bez rozdílu stupně« byla vynechána, poněvadž totéž 
Hká ,slovo. »všichni«. Také slovú »zpravidla« bylo vynecháno, protože 



.ani v jiných ustanoveních se neklade, ačkoliv i z nich se dopouštěj í 

výjimky. 
§ 40 obč. zák. recipován nebyl, ač se v právnické \7eřejnosti vy

.skytly hlasy, které tento postup vytýkaly. Než superrevisní komise 

. nedovedla v něm nalézti obsah právně relevantní. 
§ 43 obč. zák. má nyní místo mezi ustanoveními o obsahu povin

nosti k náhradě šlkody (§ 1151) . 
K § 15: Hledí-li se ·k tradicionálnímu rozeznávání práva o~čan

ského a správního, nenáleží §§ 28- 32 obč. zák., až na první větu 
§ 28, o níž níže, do občanského zákoníka. Je však na ně pamatováno 
v předpisech uvozovacích. Civilistický obsah § 28, t. j . jeho první 
větu, nepokládalo ·se za nutné ' přijmouti do novéhotekstu. § 15 je 
reprodukcí § 33 obč. zák., jejž sluší pokládati za lepší, než všechny 
návrhy v té příčině učiněné. Změna je jen v tom, že byla opuštěna 
formule předpisu průvodního. 

§§ 34~37 obč. Z2,1k. byly vypuštěny, ježto zásady jim odpoví
dající našly vhodnější umístění v poslední kapitole osnovy. 

§ 39 obč. zák. recipován nebyl, ježto je ' zbytecno vytýkati něco, 
co jde najevo z ústavní listiny. 

K § 16: Co se týká právnických osob, naskytla se otázka, zdali 
'by nebylo místno dáti o nich ustanovení zevrubněj ší, jaká dal na př. 
·občanský zákoník pro Německou říši v §§ 21 a násl. Převládlo mí
nění, že tak učiniti nesluší, a to proto, že náš právní řád řeší otázky, 
řešené v oněch paragrafech, jedna:k ve speciálních zákonech, které 
jest počítati k .právu soukromému (na př. v zákoně obchodním), jed
'nak v zákonech, které lze nazvati zákony správními. Se zřetelem ke 
vžité tradici nebylo by vhodno pře.sunouti hranice mezi právem správ
ním a právem občanským, nehledíc ani k tomu, že velká část ustano
vení, o která běží, pro svou speciální povahu se nehodí do občanského 
.zákonílka. § 16 není tedy než úpravou §§ 26 a 27 obč. 'zák. Co do 
jednotlivostí jest poznamenati: 

1. Odmítnouti jest domněnku, jakoby § 16 byl redigován pod 
vlivem přirozenoprávní doktriny, že totiž právnická osoba je dána 
bez ohledu na právní předpis, který určuje její personalitu. § 16 je 
právě tak jako § 1 osnovy výrazem myšlenky, že personalitu pro
půjčuje právní řád; arg. § 16, odst. 1., 'in fine. 

2. § 16 nemluví v kontekstu o společnostech, nýbrž o právnických 
.osobách, maje na zřeteli nejen, že původní terminologie je mý1ivá, 
nýbrž i že organisace právnické osoby se neskládá vždy~ky ze sdru
žených osob. 
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3. § 16 nevytýká pojmových znaků právnických osob a rozdílů 

naproti společnostem. Lze míti za to, že správná delimitace stěží by 
se podařila, jak svědčí novější pokusy, jako na př. definice návrhu 
polského . 

4. Nový tekst vytýká (a v tom je jeho těžisko), že poučení o tom, . 
zdali je tu právnická osoba, jak právniC!ké osoby vznikaj.í a zanikají, 
kdo jest orgánem právnické osoby, atd., sluší hledati v ustanove
ních, která té či oné organisace (toho či onoho druhu organisací) 
se týkají, ' a pak v oné zpravidla subordinované normě, podle které 
jest sledovati vytčený . účel. Ta je nyní nazvána zřizovacím pravidlem 
a organisačním statutem (slovo »smlouva« bylo příliš úzké). 

5. Co do zpll.sobilosti právní se vytýká Jako v § 26 obč. zák., 
že právnické osoby j sou zpravidla postaveny na roveň osobám fysic
kým. Uvažovalo se, zdali by se neměl recipovati tekst § 19 osnovy 
uherské, jenž mluví o právech a povinnostech, které nejsou takové 
povahy, že mohou náležeti jen osobám fysickým, ale sluší míti za to, 
že totéž praví stručnější tekst dosavadní. 

6. Zmínka o nedovolených právnických osobách se vypustila 
j ako zbytečná. · 

7. Za ustanovení o tuzemcích a cizincích bylo ustanovení o práv
nických osobách zařaděno zejména proto, aby se neprejuditkovalo 
otázce o státním .občanství osob právnických. 

K hlavě 2 (§§ 17-95). 

Jak již v části II. důvodové zprávy bylo naznačeno, byla rozší
řena dosavadní druhá hlava prvního dílu občanského zá;koníka tím, 
že převzata byla do ní ustanovení o smlouvách svatebních mimo 
ustanovení o smlouvě dědie\ké. Předpisy o zákonném manželském prá
vu m ajetkovém nepochybně náležejí k ostatním před!PisŮlTI o právních 
následcích manželství a do jich blízkosti dlužno také zařaditi před
.pisy, podle nichž lze zásady zákonného manželského práva majetko
vého smluvně modifikovati. Tak .ostatně činí i jiné moderní zákoníky. 

I meritorní obsah druhé hlavy osn.ovy v nejednom směru se 
liší od práva dosavadního a od návrhu suJjkomitétu. Lze celkem říci, 
že obor rodinného práva vůbec a ;zvláště právo manželské vyvolaly 
i v široké veřejnosti zájem, jako málokterá ' jiná část občanského 
zákoníka. Se zřetelem k povaze práva manželského sotva . se lze 
diviti, že teksty subkomitétu byly mnohými, kdož je posuzovali 
s hlediska určitého životního a světového názoru, označeny za ne-
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vyhovující. Komise .se musila snažiti, aby mezi návrhy často přírno 
protichůdnými nalezla řešení, jež by bylo můžno označiti za nejspra
vedlivější a pro potřeby praktického života nejvhodnější a jež by 
zároveň nej.spíše bylů možno uvésti v ·soulad se izákladními zásadami 
platného právního řádu. Při tom komise nemohla jinak, než navrh
nouti některé změny osnovy subkomitétu, řídíc se hlasy, které se 
s důrazem 'Ozvaly ji'ž v.subkomitétu samém, jenž touto cestou si ne
troufal jíti, vYikládaje úk'OI revise 'Úže než komise. ,Podrobnosti vy
svitnou z dalších poznámek. 

Osnova neobsahuje definice manželství a škrtá, jak navrhl již 
subkomitét, § 44 dosavadního '0bč·. zák. V ážné hlasy tento postup 
subkomitétu schválily (.srv. na př. May r, Wissenschaftliche Viertel
jahrsschrift zur iPrager Juristischen Zeitschrift, 1925, sl. 80) .. Že by 
definice § 44 byla správná, nebude asi dnes již tvrditi nikdo. Po
koušeti se '0 přesnou definici, není úkolem zákonodárce. Obav, že by 
vypuštěním § 44 vznikla v zákoně mezera a že hry ' se tím vůbec za
temnil právní poj em manželství a stížil'0 určení nebo posuzování 
právních následků manželství, komise nesdílí. Co 'z I§ 44 má obsah 
normativní, je zachováno v jiných paragrafech osnovy, zejména 
v ,§ 50. 

K § 17: TekstsubkOlnitétu byl vyjádřen poněkud stručněji, . avšak 
věcných změn není. Zbytečným se zdá vytýkati, že se právní význam 
zasnoubení nemění, nechť se stalo za jakýchkoliv ůkolností nebo pod
minek (tak § 45 obč. zák.). 

K ,§ 18: Při úpravě závazků vznikajících ze zrušení zasnoubení 
řídil se su!bkomitét do 'značné míry vzorem ·zákonného článku XXXI! 
1894. Komise se celkem přidržela navrženého řešení, uznávajíc, že 
dosavadní ,§ 46 obč. zák. je příliš :kusý. Od jehů zásady, že nárůk na 
náhradu škody ' přísluší jen snoubenci, při němž nebylo závažného 
dŮV'Odu k odstupu, nechtěla .se VŠaJk komise odchýliti. Zvláštní usta
novení 'O závazcích snoubence, jenž svůu vinou přiv'Odil vážný důvůd 
ke zrušení zasnoubení, nepovažovala komise ani za nutné ani za 
vhodné. Je jistě nepochybné, že závazky plynoucí z obecných před

pisů o náhradě :škody (:§§ 1111 a násl. ůsnovy), jsou-li širší, než 
závazky plynoucí z § 18 osnovy, zůstávají ustanovením § 18 nedo
tčeny. Vedle toh'O bylo nutno se obávati, že by zvláštní ustanovení, 
jaké navrhoval subkomitét, mohlo vzbuditi dojem, že vina na zru
šení zasnoubení je tu i v případech, kdy podle §§ 1111 a násl. osnovy 
nelze mluviti o zaviněném jednání, jež zavazuje k náhradě škody. 
Se zřetelem k povaze zasnoubení, j aJk je vytčena v § 17 'osnovy, bude 
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lze povinnost k náhradě škody podle obecných předpisů uložiti jen 
snoubenci, jenž jednal způsobem naznačeným v § 1114, odst. 2., 
osnovy. 

Ust anovení '0 nároku za defl'Oraci (§ 1300 něm. obč. zák.) v této 
souvislůsti nebylo přijato. Po názoru komise lze nárok ten uznati za 
odůvodněný jen v případech, na ně'ž míří § 1148 osnovy. 

Při určení rozsahu náhrady škody sluší přihlížeti všeobecně 
k tomu, zda náklady, závazlky a jiná ůpatření, za něž se náhrada 
dává, byly přiměřeny poměrům (srv . . § 1298, odst. 2., něm. 'Obč. zák.) . 
Návrh subkomitétu, jenž mluvil '0 »poměrech stran«,zdál se klásti 
přílišný důraz na s'Ociální . postavení stran. Po názoru komise přihlí
žeti bude nutno na př. i k platební .schopnosti snoubence, jenž je 
náhradou škody povinen. 

K § 19: Zvláštní ustanovení '0 darech daných vzhledem k bu
doucímu manželství, obsažené v druhé větě § 1247 obč. zák., připojil 
j iž subkomitét do souvislosti ostatních předpisů o zasnoubení, a to 
ve znění poněkud upraveném a rozšířeném i na darovací sliby. Ko
mise uvedla toto ustanovení v souvislost s ustanoveními danými o kon
dikcích (srv. též § 1256 osnovy). Stran darovacích slibů je ustano
veno, že lze odepříti jich splnění. Tekst subkomitétu příliš snadno 
by byl mohl sloužiti za oporu m,ínění,že na zrušení darovacího slibu 
třeba žalovati. Proti ustanovení ,subkomitétu, že nárok na vrácení 
daru je vylůučen, bylo-li zasnoubení zrušeno smrtí některého ze 
snoubenců, vysloveny byly s některých stran námitky. Než komise 
setrvala nastanůvisku, že po zrušení zasnoubení smrtí jedn'Oho ze 
snoubenců nelnůže dobře platiti totéž, co 'PI~tí, když jeden ze snou'
benců 'Od zasnoubení odstoupí. Nezdá se vhodným vyvolávati spory 
mezi pozůstalým ·snoubencem a dědici snoubence zemřelého . Na spl
nění žalovatelných darovacích slibů může naléhati ovšem jen pozů
stalý .snoubenec, nikoliv dědicové .snoubence, jemuž byl slib učiněn. 
Ze zásady, že se dary po smrti jednoho ze snoubenců nemají vraceti, 
bylo n utno dopustiti výjimku při darech, jejichž povaha ukazuje,že 
se jich nemá dostati dědicům .strany, jež zemře před sňatkem (jako 
jsou na př' . rodinné šperky a jiné památky). Stejné 'řešení je přijato 
v § 1301, věta 2., něm. obč . zák. »Dary« .se tu míní podle okolností 
bud' darovací akty nebo předměty darované samy. 

K § 20 : Zvláštní promlčecí lhůta pro nároky vzcházející ze zru
šení zasnoubení, jejímž účelem jest, aby věc co nejrychleji byla zli
kvidována, rozšířena byla podle přání projevených se strany ne j
v yšš í ho soudu, Slovenské komise a Mayrovy (I. c. , 
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sl. 89) i na nároky podle § 19. Z důvodů přehlednosti ponecháno 
bylo toto ustanovení hned za §§ 18 a 19 osnovy a nebylo přeřaděno 
do hlavy čtyřicáté páté, jež všeobecně jedná 00 promlčení. Ustanovená 
roční lhůta ovšem neplatí pr'Ú námitky, jimiž .se podle toho, co je 
řečeno v § 19 'Úsnovy, odpírá splnění darovacích slibů. Nedojde-li 
k formálnímu zrušení zasnoubení a nelze-li pak přesně určiti den, 
kdy zasnoubení bylo zrušeno, sluší lhůtu počítati od doby, kdy již 
bylo jisto, že mezi snoubenci k sňatku nedojde. 

K § 21: Návrh subkomitétu, aby věk, v němž lze manželství 
platně uzavříti, ustanoven byl u muže na OSlTInáct let, u ženy na šest
náct let (srv. § 7 zák. čl. XXXI/1894), byl komisí přijat . Sňatky 
osob mladších jistě ani s hlediska eugenickéh'Ú ani sociálního nesluší 
podporovati. Pokud výjimečnost případu by tohoO vyžadovala', lze 
od této nové překážky dispensovati a lze povoliti uzavření manželství 
osobám, které dosáhly roku čtrnáctého (srv. § 47, odst. 2., osnovy) . 
Vyskytly se i hlasyžádijící, aby věk pro manželství způsobilý usta
noven hyl u obou pohlaví na dvacet jeden rok neb u mužů na .dvacet. 
jeden rok, u žen na osmnáct roků. Návrhy .podoObnými zabýval se 
již suokoOmitét a komise musila uznati za správné jeho stanovisko, 
že .se nedoporučuje zaváděti tak značné změny proti stavu dosavad-

nímu. 
K § 22: Tekst § 48 obč. zák. přizpůsoben byl terminologii, která. 

byla z řádu o zbavení svéprávnosti převzata do §§ 6, 221 a j. osnovy. 
Osoby zbavené úplně svéprávnoOsti jsou nezpůsobilé uzavříti manžel-
ství, dokud zbavení .svéprávností nebylo zrušeno. 

K §§ 23~26: Ustanovení 00 podmínkách, za kterých mohou man
želství uzavříti osoby omezené co do .svéprávnosti (§§ 49 a ' 50 obč. 
zák.; § 4, odst. 2., řádu o zbavení svéprávnosti), byla již subkomi
tétem dosti vážně modif~kována. Komise považovala za nutné upra
viti tut'Ú dosti choulostivou otázku co nejpřesněji a ovšem souhlasně 
s Um, jak vůbec se navrhuje upraviti ochranu a zastoupení nesvé-
právných oOsob v hlavě třetí a páté. Přiv'Úliti k manželství manžel
ských dětí přísluší ' především otci, ale matce se přiznává rovněž 
projeviti SVoOji vůli, a jen tam, kde není shody, má rozhodovati vůle · 
otcova. R'Úzv'Úd a r'Úzluka sice zásadně se nedotýkají rodičské moci ; 
ale sotva lze poO rozvodu nebo rozluce počítati s tím, že by se rodiče 
dohodli, a ještě méně je odův'ÚdněnoO přiznávati tu rozhodující hlas 
otci. Proto navrhuje oOsnova, aby soud v takovém případě rodiče vy
slechl, avšak o .přivolení k manželství r'Úzhodl sám. Jde-li 00 děti, 
které nejsou v moci otcovské, přiznáno je rozhodujicí slovo matcey 

bez rozdílu, zdali jí byla propůjčena moc mateřská či jest jen poruč

nicí. Je-li však někdo jiný poručníkem nebo byl-li matce poručnici 
připojen .spoluporučník, rozhoduje soud, vyslechna matku, nebyla-li 
zbavena m'Úci rodičské, a poručníka (spoluporučníka). Ve všech ostat
ních případech, jmenovitě jde-li o úplného sirotka nebo o dítě, jehož 
oba rodiče byli zbaveni mocj rodičské, atd., r'Úzhoduje soud, vyslech
na poručníka. Soud rozhoduje také o manželství osob, které jsou 
částečně zbaveny .svéprávnosti nebo nad nimiž m'Úc otcovská (ma-
teiská) nebo poručenská byla prodloužena, vyslechna předem řád-

ného zástupce. 
Aby v praksi nevznikaly nesnáze, ustanovuj e se všeobecně, že' 

soud si nemusí vyžádati prohlášení osob uvedených v §§ 23-25 
osnovy, jestli'že by to bylo .spojeno s přílišnými obtížemi. 

§ 51 obč . zák. byl vypuštěn, zvláště se zřeteiem k § 1332 osnovy.
K '§ 27: § 52 obč. zák. byl převzat bez věcných změn. 
K '§ 28: § 53 obč. zák. upraven byl jen stylistioky, jmenovitě· 

se již nemluví o »nedostatku potřebných příjmů«, nýbrž všeobec-
něji o »nedostatku ho.sp'Údářského základu«. 

§ 54 obč. zák. byl, jak již navrhl subkomitét, škrtnut. Zákazy 
manželství obsažené v § 36 branného zákona z 19. března 1920, č .-

193 Sb. z. a n., ve znění zákona z 8. dubna 1927, č . 53 Sb, z. a n., 
a v-§ 24 zákona o četnictvu ze 14. dubna 1920, č. 299 Sb. z. a n., ve 
znění zákona z 31. ledna 1928, č. 28 Sb. z. a .n., j sou zachovány
v platnosti v člálllku VI., č. 1., uvozovacích předpisů. 

K .§ 29: .§ 55 obč. zák. ponechán byl 'bez věcné změny. 
§ 56 obč. zák. byl vypuštěn. Komise soudí, že vedle překážky 

donucení není třeba zachovávati samostatnou překážlku únosu, které 
,ani jiná zákonodárství neznají, 'zvláště když pojem únosu podle cit. 
§ 56 .se nekryje s PoOjmem únosu podle práva trestního. Není ani 
zapotřebí ustanoviti, že .svolení k manželství, dané osob,ou unesen'Úu,. 
které nebyla vrácena sv'Úboda, se pokládá' za vynucené. 

K § 30: Příliš úzkou formulaci přelkážky omylu, jak byla obsa-
žena v § 57 'Úbč. zák., nahradil subkomitét formulací novou, při níž ' 
přihliženo bylo zvláště k ,§§ 54 a 55 zák. čL XXXI/1894,/ k čl. 124-
a 125 švýc. o'bč. zák. a k .§§ 1332---:-1334 něm. 'Úbč . zák. Korúise 
v celku přijala zásady ·subk'ÚmitételTI navržené. Převzato bylo z ná
vrhu subkomitétu i ustanovení č. 1., neboť komise nemohla se při
kloniti Ik názoru, že by obsah jeho byl, se 'zřetelem k jinakým usta
novením občanského zákoník'a z r. 1811 (§§ 565 a 869), samozřejmý 
nebo že se případ, na nějž .se pomýšlelo, dobře ani státi nemůže. Co 
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.se tÝlká č. 3., vytýkáno bylo návrhu -subkomitétu, že jde příliš daleko, 

.a poukazováno na neblahé jeho důsledky. Než komise nemohla pře. 
hlédnouti, že snad daleko více neblahé jsou důsledky nynějšího § 57, 
podle něhož - vyj ímaj íc př.ipady zachycené §§ 58 a 60 obč. zák. -
zůstávají manželským svazkem spjaty osoby, mezi nimiž k man· 
želství došlo jen proto, že jedna strana byl 2. v omylu (častů i pod. 
vodně vyvolaném) o vážných osobních vlastnostech strany druhé. 
Ustanovení, jež umožňuje, aby podobné manželství prohlášeno bylo 
za neplatné, jistě nelze vy týkati, že by šlo příliš ' daleko. Man~elství 
založené na 'Omylu jedné strany nelze postaviti pod 'Ochranu zákona. 
Bylo však nutno dáti za pravdu kritikům vy týkajícím, že návrh sub· 
komitétu důsti nezdůraznil vztah mezi existencí 'Omylu a uzavřením 
manželství (tak na př. H e n n e r; R e i s man n, Pr2.ger Juristische 
Zeitschrift, 1925, sl. '221/222). Bylo proto ustanoveno, že za neplat. 
né lze prohlásiti manželství pro omyl jediné tehdy, když 'Oprávněn 
je úsud~k, že by jistě nebylo k manželství došlo, kdyby byl omyl 
včas vyšel najevo. Vedle toho je nutné, aby ještě v době, kdy se 
o neplatnosti manželství pro 'Omyl rozhoduj e, trvaly následky omy· 
1em vyvolané, t. j. rozvrat manželství. O omylu v pOlněrech majet· 
kových 'bylo přesněji řečeno, že »sám 'O sobě« -se platnosti · manžel· 
ství nedotýká. P'Ůdvodné vzbuzení omylu v poměrech majetk'Ůvých 
bude však důvodem neplatnosti manželství, pokud o podvedeném 
snůubenci bude možno říci, že od druhé strany jednání tak'Ůvé oče· 
kávati nemohl a že tedy o 'Osobních vlastnostech druhé strany byl 
v omylu, jehož význam i následky dostoupily hranic v § 30, č. 3., 
osnovy vytčených. 

Že vedle § 30, č. 3., osnovy nemusí a ani dobře nem'Ůh'Ou zůstati 
§§ 58 a 60 obč. zák., uznali i ti, kdož se o obsahu obdobného ná
vrhu subkomitétu nevyslovili právě příznivě (M a y r, I. c., sl. 80). 
Nejen§ 58, nýbrž i § 60 obč. zák. vlastně 'Obsahují, jak p'Ůdle lite
ratury k občanskému zákoníku se pojící považovati lze za nepo
chybné, jen předpisy o překážce omylu. Vedle všeobecného před
pisu .o překážce omylu není zapotřebí předpisů zvláštních, když 'Oním 
všeobecným předpisem nepochybně kryty j sou z okruhu případů, 
na něž bylo možno užíti .§§ 58 a 60 obč. zák., všechny ony, v nichž 
by uznání manželství za platné neodpovídalo _ p'Ůvaze manželství a 
úkO'lům, jimž instituce manželství má sloužiti. Reminiscence na § 58 
ůbč. zák. ozývá se ostatně v § 75, odst. 2., 'Osnovy. 

Již ,subkomitét vytkl, že ustanovením o překážce omylu se má 
mezi j iný~ také umožniti, aby za neplatné prohlášeno bylo manžel-
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ství, za jehož t rvání se teprve jedna strana dozví o vážné chorobě 
strany druhé, která 'Ohrožuje její zdraví nebo zdraví potomstva nebO' 
jinak r'Ůzvrací poměr mezi manžely. Nepřímo tak mělo býti vyho
věno všem, kd'Ůž jmenovitě z důvodů eugenických si pí'ejí, aby se 
sňatky uzavír aly jen mezi osobami, jejichž zdravotní stav zaručuje 
zdárné manželské spolužití a zdraví potomstva, a kdož ' se protO' do
máhají t oho, aby manželství osob nebezvečně nemocných bylo bud' 
vůbec zakázáno nebo dovoleno jen za té podmí'll'ky,že druhá strana 
bude seznámena s nemocí a 'Obě strany že budůu lékařem o nebez
pečí nemoci poučeny. Uva~ováno bylo sice 'O ustanovení, jež bylo 
poljato do vládního návrhu zákona doplňujícího zák'Ůn z 22. května 
1919, č . 320 Sb. z. a n. (tisk 1398/1919), 'že oddáni nlohou býti toliko 
snoubenci, kteří vysvědčením veřejně ustan'Ůveného lékaře prokáží, 
že nej sou stiženi chor'Ůbou, která se příčí účelům manželství nebo 
by mohla škodlivě působiti na zdraví druhého -manžela nebo p'Otom
stva. Než po podrobných debatách zaujal subk'Ůmitét k návrhu to
mutů s tanovisko záporné, při čemž přihlédl také k vyjádření, jež 
lk návrhu podala Státní zdravotní rada a jež svéh'Ůčasu i právní 
výbor N árodníh'O shl'\omáždění k tomu pohnulů, aby vládní návrh 
v tomto směru neschválil (srv. zprávu právního výboru Nárůdního 
shromáždění, tisk 2672/1920). K'Omise superrevisní se 'Otázkou lé
kařské pr'Ůhlídky před sňatkem znovu podrobně zabývala, když jme
novitě vážné hlasy z kruhů 'Odborných i z šir'Ůké veřejnosti se jí 
domáhaly (vzpomenouti sluší především prof. Dr. Ha š k'O v c e, jenž 
nej en v posudku podaném ministerstvu spravedlnosti, nýbrž i literár
ně, zvláště v publikaci »Lékařské vysvědčení před sňatkem«, Praha, 
1928, nutn'Ůst povinné lékařské prohlídky hájil). Komise byla daleka 
toho, aby podceň'Ovala všechny podobné návrhy, diktované snahou 
zvýšiti úroveň manželství po stránce hygienické, tak důležité pro 
zdraví a budoucnost národa. Po bedlivých úvahách došla však ko
mise k přesvědčení, že velké úspěchy si od uzákonění p'Odobných 
návrhů slibovati nelze. Není d'Ůbře možné - a to vlastně uznává 
i většina zastánců povinné lékařské prohlídky před sňatkem -, aby 
osobám, jež lékař neuzná za .schopné k manželství, bylo vůbec za
kázáno manželství uzavříti, a to prot'O, že takovým zákazem osobám 
neuznaným -za schůpné k manželství ,stěží by se zabránil pohlavní 
styk. Jen toho by se dosáhlo, že by před sňatkem každý snoubenec 
byl lékařsky prohlédnut, a nejvýše ještě že by výsledek prohlídky . 
byl oznámen také snoubenci druhému. To však nezdá se býti :zcela 
úměrné 'Obtížím,které by uzákonění povinné průhlídky před sňatkem 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 3 ' 



34 

vyvola10 (zejména zavedení instanční cesty znalecké), a také ná
kladů-m, kterých by ,si provádění prohlídek vyžádalo. Správné je 
OVŠelTI, že by se osobám, které chtějí manželství uzavříti, mělo do
stati co nejpodrobnějšího poučení o významu jejich fysického a 
psychického zdravotního stavu pro manželské spolužití a pro celou 
budoucnost jejich lTIanželství a že by 'za tím účelem měly býti měrou 
co nejhojnější zřizovány sňatkové poradny, v nichž by snoubenci 
také mohli býti odhorným lékařem pozorně prohlédnutí. Komise 
vyzývá proto příslušné činitele, aby 'zřizování a náležitému vybavení 
sňatkových poraden věnovali nej 1větší péči. 

Na místo I§ 59 obč. zák. navrhl subkomitét nové ustanovení vy-
slovující, že jakékoliv vý,minky připojené k svolení k sňatku jest 
pokládati za nedoložené. Komise tohoto ustanovení nepřij ala; stano-
visko své vyjádřila v § 43 osnovy. 

§ 61 obč. zák., jenž podle trestní novely z 15. listopadu 1867, 
č. 131 ř'. z., neplatí pro osoby odsouzené občanskými soudy trest
ními a jenž se zřetelem k rozhodnutí nejvyš,šího soudu Sb. n. s. II., 
č. 574, důvodně se pokládá zrušeným, byl, jak již navrhoval sub-

komitét, škrtnut. 
K § 31: První věta -§ 62 obč. zák. byla zachována beze změny. 

Zásada monogamie je sice v jiných 'zákonech formulována poněkud 
jinak Csrv. na př. § 12 zák. čl. XXXI/1894,§ 1309 něm. obČ. zák.? 
čl. 101 švýc. obč. zák.) , ale není důvodu, proč opouštěti dikci, která 
se vžila. Druhou větu § 62 obč. zák. škrtl již subkomitét. že osoby, 
které již žily v manželství, před uzavřením nového .filanželství musí 
prokázati zrušení manželství prvního, je vyjádřeno v § 46, odst. 1., 
osn~vy (srv. ,slova »objeví-li se podezření, že je nějaká překážka 
manželství«) . 

K o§ 32: Zvláštní ustanovení bylo nutno dáti o novém manžeI.ství 
osob, pozůstalých po manželích, kteří byli prohlášeni za mrtvé. Podle 
§§ 112- 114 obč. zák. nedávalo ještě prohlášení jednoho manžela za 
mrtvého manŽelu druhému možnost, aby uzavřel manželství nové. 
Bylo nutno, aby dříve bylo manželství s osobou nezvěstnou prohlá
šeno 'za zrušené (srv. § 9 zákona Č . 20/1883 ř. z.), což se mohlo státi 
jedině tehdy, když nezvěstnost provázena byla takovými skutečnost
mi, že o smrti nezvěstného nebylo možno pochybovati (§ 112 obč. 
zák.). Pro osoby pozůstalé po nezvěstných účastnících světové války 
'ustanovena byla výjilnka v článku V. zákona č. 252/1921 Sb.z. a n. 
Podle práva platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi stačí vše
obecně výsledky řízení o návrhu na prohlášení za mrtvého i pro roz-

I 
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hodnutí, že manželství jest rozloučeno (srv. § 743 zák. čl. 1/1911 
ve znění 'zákona č. 252/1921 Sb. z. a n.) . Již z důvodů právní unifi
kace nedoporučovalo se § 112 obč. zák. zachovávati v novém záko
níku. Subkomitét však považoval za nutné jíti dále a navrhl ustano
vení, jímž se zásadně zachovává v platnosti manželství, jež nově uza
vřel manžel pozůstalý po osobě prohlášené za mrtvou, i v případech, 

kdy se dodatečně objeví, že osoba za mrtvou prohlášená dosud žije 
neb aspoň v době, kdy nové lTIanželství bylo uzavřeno, ještě žila. Na 
očích měl při tom subkomitét vzor ustanovení §§ 74 a 54, lit. f), zák. 
čl. XXXI/1894, dále §§ 1348-1352 něm. obč. 'zák. Řešení navržené 
subkomitétem vyvolalo' u některých kritiků námitky, ale vážné hlasy 
se vyslovily pro ně (na př. nejvyšší soud, Henner, Sloveu
s k á k o m is e), třebas v podrobnostech doporučovány byly určité 
změny (srv. jmenovitě R o uče k, Právny obzor, 1924, str. 229 a 
násL). Komise považovala návrh subkomitétu za správný a převz,ala 

jej jen s některý,mi změnami rázu stylistického. Setrvala i na tom, 
že nové manželství pozůstalého manžela má zrušovati svazek, jenž ' 
jej poutal k manželu prohlášenému za mrtvého, i tehdy, když doda
tečně bude prohlášeno za neplatné, a to i z toho důvodu, že jedna ze 
stran věděl,a v době, kdy došlo k novému manžel!ství, že osoba za 
mrtvou prohlášená ještě žije. Jistě nel<ze počítati s tím, že by v ta
kové situaci původní manželství osoby za mrtvou prohlášené s úspě
chem mohlo obživnouti. Ostatně sluší ještě srovnati poznámky k § 67, 
odst. 4. , a k § 68, odst. 4" osnovy. Podotknouti jest, že ustanovení 
§ 32 osnovy neplatí v případech, kdy byl proveden omylný důkaz 
smrti nějaké osoby podle § 10 ~ákona č. 20/1883 ř. z. 

K -§ 33: Rozsah překážky příbuzenství a švagrovství byl již sub
komitétem proti dosavadnímu § 65 obč. zák. a § 25, Č. 3., zákona č. 

320/1919 podstatně omezen. Proti tomu ozvaly se některé hlasy, 
kdežto jiní kritikové (,M a y r, 1. C., sl. 83) uznali, že vskutku není 
vhodné zachovávati překážky, od nichž se v praksi prarvidelně dis
pensovalo. Komise se přiklonila k stanovisku subkomitétu. Dotazem 
Ll lékařských fakult všech čsl. universit by10 'zjištěno, že ani s hle
diska lékařs\kého zásadních námitek proti tomuto řešení není'. 

Překážka příbuzenství platila podle § 65 obč . zák. i pro příbu
zenství :oaložené nemanželským zrozením. Po zlTIěnách, jež byly pro
vedeny na předpisech o právním postavení dětí nemanželských (srv. 
zej,ména § 127 osnovy), nelze vlastně o rtemanželskélTI příbuzenství 
alll dobře mluviti. Komise podrobně uvažovala o tonl, jak by se měla 
formulovati překážka m!anželství mezi nemanželskou dcerou a mu-
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žem, jenž jest - ať podle soudního výroku, smíru nebo dohody -
povinen ji poskytnouti prostředky k výživě, výchově a zaopatření, 
došla však k přesvědčení, že postačí, když v § 33 osnorvy bude citován 

§ 127. 
Ustanovení pod č . 3. uvedené není všeobecně uznáváno za nutné 

nebo vhodné. Bylo však ponecháno, ježto komisi se zdá správným, 
abjr znernožněno bylo manželství osobám, lTIezi nimiž trvá poměr osvo-

jení, dokud poměr ten nebude zrušen. 
Již subkomitét škrtl § 68 obč. zák., kterého se zákon č. 320/1919 

nedotkl. Proti tomu ozv,aly se sice některé hlasy,komise však ne
rnohla pustiti se zřetele, že v občanském zákoníku byl § 68 vy.světli
telný jen historicky a že 1 eho převzetí do zákoníka nového zbytečně 
by mohlo vyvolati dojem, jakoby podobného ustanovení bylo zapo-
třebí, což praktické 'zkušenosti nepotvrzují. 

K §§ 34a násl.: Ustanovení ta a s nimi související články před-
pisů uvozovacích a prováděcích jsou převzata z §'§ 1-11 zákona č. 
320/1919 s dvěma 'ZJměnami zásadními ,a s některými korekturami 

v podrobnostech. 
Především navrhuje komise, aby zavedena byla pro manželství 

obligatorně fórma civilní, pro kterou se vyslovil právní výbor Ná
rodního shromáždění v prvním svém návrhu zákona o reformě man
želského práva (tisk 298/1919). Návrh podobný chtěl učiniti již sub
komitét a jen z důvodů rázu čistě politického na konec setrval při 
vzoru zákona č. 320/1919. Komise je si dobře vědoma toho, že otázka 
tato 'za dnešních poměrů posuzována bývá čistěpolitic;ky, a nepod
ceňuje .obtíží, jež návrh její mů.že vyvolati. Přes to považovala ko
rnise za svou povinnost navrhnouti řešení, jež po jejím názoru je 
lepší a vyhovuj e spíše povaze právního řádu státního. Netřeba snad 
zdůrazňovati, že nic nebylo komise více vzdáleno, než dotýkati se 
náboženského přesvědčení obyvatelstva a povinností, které podle 
nauky a pravidel jednotlivých náboženských společností uloženy jsou 
jejich příslušníkům. Myšlenku tu vyjádřila komise v § 45 osnovy. 
Pro případ, že by přislušní činitelé nepřistoupili na řešení komisí 
navržené a žádali zachování dnešního stavu, podle něhož formě civilní 
je n2. roveň postavena pro příslušníky náboženských společností stá
tem uznaných forma církevní, připravila komise potřebné teksty (srv. 

níže u §§ 45, 46, 47 a 56 osnorvy). 
Druhá zásadní z'měna záleží v tom, že komise sice zachOvává 

instituci ohlášek, ale nedostatek ohlášek neprohlašuje za překážku, 
která je s to přivoditi neplatnost manželství (pro tuto zluěnu se vy-
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slovili H e n n e r; R o uče k, Sborník věd právních a státních 1924 
str. 365 sl. ; S loven s k á k.o m i s e). Povaha ohlášek jakodirimu~ 
jící překážky iuris privati byla vůbec specialitou rakouského pr' . , k ' , ava 
(am Clr evnl pravo tohoto významu ohláškám nepřipiSUJ· e' srv ' . . ' . novy 
Code~vlu:lS canonici, :an. 1919 a násL). Zda na porušení předpisů 
o ohlaskach by se mela ustanoviti také zvláštní san-Rcetrestn' . 
otázka, již řešiti se komise nepovažovala za příslušnou. 1, Je 

K § 34: Zrněna § 1 zákona č. 320/1919 plyne 'z toho . , -
Yd v , v J' v , h ' co Je po 

ve ,eno vy~e. .1Z navr subkomitétu nemluvil o »slavnostním« svo-
leym, neboť eplthet.an to sotva se hodí na úřední akt občanského 
~natik~. Tekst navrzený komiSÍ, pokud vyslovuj e, že k platnosti man-
zelstvl se vyhledává svolení k manželství v za"'on' l·te' f v h . . .' _ ' l'\. orme, nec ce 
n~J ak na tuto for:nu .klast~ větší dúraz, než jaký jí přisuzorvaly před
p:sy dosu~ platne. N aznacuje toliko, že tam, kde nebude zachována 
~redepsana fo:-ma, nevznikne platné manželství (matri~onium va
l1dum), ale OVSelTI nerozhoduje otázku zda v tak'Ůvé , v, d V b d 

, V' .t. v, , m pnpa e u e 
co clnl 1 s manzelstvlm neplatným (matriluonimu nullu ) V' 

. , • v • m , Cl se 
spoJ~nlm, Jez a~l 'za neplatné manželství nelze považovati (matri-
~10nl,um non eXl~t~ns): H~anice, mezi těluito případy nejsou vždy 
J asne a ~ytk~o~ tI J ~ presne v zakoníku není možné a nepodařilo se 
~o vhod~: anI zakonmll jiným. Ostatně sluší srovnati další poznámky 
Jmenovlte k § 4,2 osnovy. ' 

K § ~5: O~st~vevc 1. , navrženého tekstu naznačuje již formulací 
(slovo »predchazeJtez«), že nejde o podmínku platnosti ma v 1 t ' 
Odstav 2 v·, , b nze s Vl. 

.y ec .. p~,eJl~a ~~ ,věcných zluěn obsah § 2 zákona č. 320/1919. 
Jl~ vsubko:n~~et UZll vZlleho výrazu »ohlášky« na místo výrazu »vy
hlasky«, JeJz zvolil zákon č. 320/1919. 

,:-< § 36: V odstavci 1. a 2. upravena je příslušnost k provedení 
ohlase k. Odstavec 2. přejímá beze 'změny ,§ 3 odst 2 3 'k y 320/1 ' .. a ., za ona 
~. 919, ale nernluví se 'O »řádném« bydlišti aby se n' d'l z ' , v, d' . v ,ez a '0, 
ne s~ n:ln1,ra n,e bydl~stě ~)odle § 66 jur. n'Ormy. Co se týká přísluš-
~~h vecne, zdalo se komIsi vh.odněj~ím nepojímali ustanovení o ní 

prll?O d~ tekstú 'zákoníka, neboť dnešní stav je jistě provisorní a věc 
vola po Jed t' v v , v, no nem resenl. Bylo proto pouze vysloveno že úřad vevcn-eV 
prlsluš ' b d v , , ' )is o • ny vu, e urcen za~onem, a do uvozovaCÍch a prováděcích před-
l , u, Jako clanek X. vlozeno bylo ustanovení, jež v platnosti 'zacho
vava ?bsah § v~, O?st. 1., zákona č. 320/1919, při čemž 'Ovšem termi-
~.ologle byla pnzpusobena zákonu č. 125/1927 Sb 'Z a n Př' t ' ' zll a k . v . v ' , •• • 1 'Ům uva-

?mlSe, ze v zemI ceske a Moravskoslezs'ké je počet úřadú po-
volanych vykonati ohlášky a přijmouti konsens manželský poměrně 
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nevelký a že tím je sn'Ůubencům civilní forma sňatku dosti stíženr.. 
Doporučuj e proto, aby vláda pomýšlela na r.ozmnožení míst, na něž 
by se snoubenci se žádostí 'O výkon ohlášek a o asistenci při sňatku 
mohli 'Obraceti. 

Odstavec 3. nahrazuj e pr vou část 'Odstavce 4. a 'Odstavec 6. ,§ 3 
'zákona č. 320/1919, při čemž lhůta, po kterou ohlášky nejméně mají 
býti vyvěšeny, .se ,prodlužuje, jak již navrhl subkomitét, na 14 dní. 
Odstavec 5. § 3 cit. zákona ,se jako málo praktický vyporuští. 'P'Ůkud 
j de o vyvěšení ohlášek na vyhlašovací desce .obecního úřadu, míní 

se- arci jen obecní úřady tU7,;emské. 
K § 37: Ustanovení § 4 zákona č. 320/1919 bylo poněkud po-

změněno. Je 'zbytečné trvati zásadně na tom, že ohlášky mohou býti 
provedeny jen .o zamýšleném manželství 'Osob, které již šest neděl 
bydlí v obci, podle které určen jest úřad k vykonání ohlášek Inístně 
příslušný '(§ 36, odst. 2., osnovy) . Stačí po názoru komise, bydlí-li 
sno_ubenec alespoň šest neděl v DbvDdu úřadu, podle § 36, odst. 2., 
osnovy příslušnéhD; přeložil-li před méně než šesti nedělemi bydliště 
z obvodu jedn.oho úřadu do obvodu úřadu jinéh.o, nechť provede ohláš
ky také úřad dřívějšího bydliště. Není však zajisté vážné překážky, 
aby se dopustilo, 'že na požadavku šestinedělního bydlení v obvodu 
úřadu povolaného k ohláškám netřeba trvati bez-podmínečně. Osnova 
proto dDpouští výslovně, aby, js'Ůu-li tu důležité dův'Ůdy, mohl úřad 
k ohláškám povolaný ohlásiti 'manželství i před uplynutím šesti neděl 
a upustiti od ohlášek úřadem dřívějšího bydliště. 

,§ 5 Izák'Ůna č. 320/1919 se škrtá, když pr'Ůvedení ohlášek není 

podmínkou platnosti m.anželstvL ' 
K § 38: § 6 zákona č. 320/1919 byl upraven jen stylisticky . . 
K §§ 39- 40: Ustanovení § 7 zákona č . 320/1919 rozloženo bylo 

již subkomitétem do dvou paragrafů, z nichž první jedná o zkrácení 
lhůty ohlášek a 'O upuštění od nich ;před projevem konsensu, druhý 
pak ustanovuj e, že není 'Ohlášek zapotřebí, ;když po uzavření manžel
ství neplatného prominuta byla překážka a má býti .opakován kon
sens. Tekst § 39 osnovy se vyhýbá tomu, aby mluvil o »pr'Ůminutí« 
ohlášek, neboť »prominutÍln« 'Označuje osnova dispensi od překážek 
a nedodržení předpisů o ohláfikách překážk'Ůu manžel.ství není. Za 
vhodné bylo považováno ustanoviti, že ve všech případech zmíněných 
v § 39 Dsn'Ůvy maj í strany potvrditi, že nevědí o žádné překážce 
zamýšleného manželství, kdežto p.odle zákona č. 320/1919 je toto 
potvrzení nutné jen, když' se má od ohlášek upustiti 'zcela. Naproti 
tomu 'zdálo se zbytečným vytýkati po vzoru zákona č. 320/1919 výslov-
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ně, že tento projev stran není podmínkou platnosti úředního výroku 
o zkrácení lhůty ohlášek nebo '0 upuštění 'Od ohlášek. Důsledek ten ply
ne již z t'Ůho, že místo slov »musí .. . potvrditi« zvolen byl obrat »nechť 
... potvrdí«. Že tam, kde úřad pov'Ůlil, aby .se od ohlášek upustilo, 
lze manželství uzavříti hned a že není třeba vyčkati, až uplyne 
čtrnáctidenní lhůta stanovená v § 36, odst. 3., osnovy, je jistě samo
zřejmé. Vý.slovně však bylo dodáno, že i v případech § 39 dlužno 
dodržeti šestiměsíční lhůtu ustanoven'Ůu v § 38. 

Který úřad je příslušný k úkonům v §§ 37 a 39 .osnovy vyzna
čeným, ustanovuje článek XI. uvozovacích a pr'Ůváděcích předpisů. 

Při tom se komise k přání 'ministerstva vnitra odchýlila od návrhu 
subkomitétu, jenž zkrácení lhůty ohlášek všeobecně svěř.ova.l úřadu 

povolanému ohlášky vykonati, a tomu přizpůs'Ůbila i původní svoje 
usnesení, jež stejně uprav'Ůvalo kompetenci pro zkrácení šestinedělní 
lhůty. ~stanovené v § 37. úřad pov'Ůlaný vykonati ohlášky je příslušný 
povolItI, aby se 'Od 'Ohlášek upustilo, jen v případech blízkého nebez
pečenství smrti, jimž1 již subk.omitét na roveň postavil »jirié důvody 
zvláště naléhavé«. úmyslně se označuje pro takové případy 'za pří
slušný úřad, před kterÝIn jest prohlásiti přivolení k manželství aby 
bylo naznačeno, že stačí, když snoubencům, bydlícím v 'Obvodu' růz
nýCJh úřadů povolaných k přijetí manželského konsensu povolí jeden 
z obou úřadů,' aby se od ohlášek zcela upustilo, a že ~ení třeba se 
obraceti se stejnou žádostí na úřad druhý. 

U § 40 osnovy sluší ,j eště vzpomenouti, že uvažováno bylO' O' ná
vrhu, aby se na osobách, jež uzavřely neplatné manželství nežádalo 
opak.ov_ání konsensu, když překážka platnosti byla dodateČně promi
nuta. uvaha, že prominutí překážky podle své povahy · není než úřed
ním povolením k uzavření manželst~í a že s touto jeho povahou by 
se nedobře ,snášelo, aby mu byla přiznána moc dodatečně san.ovati 
manželství ,neplatné, obavy před možnými komplikacemi a zvláště 

o~av~, . ,a?~, nevzni~l ~ázor, že nejen úředním 'Odklizením překážky, 
nybrz I JeJlm faktIckyn1 pominutím (na př. smrtí prvního manžela 
osoby, j ež ~s~ do.pustila bigamie) · neplatné manželství konvaleskuj e, 
vedly ,komISI k tomu, aby na dosavadním právním stavu nic ne
měnila. 

K § 41: Z § 8 zákona Č. 320/1919 'vypuštěno bylo ustanovení 
~terý. orgán je povolán u příslušného úřadu přijn10uti pr'Ůjev man~ 
z::sk:h~ konse~su, a bylo vloženo spoLu s ustanovením o přibrání 
p:lsez?:ho

v 

zapIsovatele do článku XII. uvozovacích ,a prováděcích 

predplsu. Ze konsens nemusí býti projeven v úředních místnostech 
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příslušnéhO' úřadu a že z vážnýchdůvůdů lze manželství před úřed
ními oSůbami uzavříti kdekůliv, je jistě samůzřejmé. Za nutné bylO' 
však považůváno doplniti, kdO' může býti svědkem při uzavření man
želstvÍ. Také zák. čl. XXXI/1894 má O' tom výslůvné ustanůvení (§ 40) 
a vedle tůhů bylO' nutnO' uvážiti, že dO' novéhO' zákoníka nebyl převzat 
§ 3 první částečné novely, jenž prO' řešení ůtázky svědecké způsů-
bilůsti poskytůval aspoň jistůU ůpůru. 

V diskusi 'O návrhu subkůmitétu byl s některých stran průjeven 
názůr,že dO' 'zákůníka ,by mělO' býti zařaděno ustanůvení obdůbné 
§ 1319 něm. 'Obč. zák. (srv. i § 42, ,písm. a), zák. čl. XXXI/1894). 
Někteří navrhůvatelé chtěli tím způsobem zachrániti :platnost sňatků 
uzavřených před duchůvními správci církve českůslůvenské a řecků
výchůdní v nábůženskýchO'bcích, které nebyly podle příslušných 
předpisů řádně ustaveny. Otázkůu tůu se kůmise, hledíc k zákonu 
ze dne 15. října 1925, č. 219 Sb. z. a n., nemusilazabýv1ati a jinak 
ustanůvení ů'bdůbné , cit. § 1319 něm. obč. zák. se jí nezdálO' nutnýn1. 
Nebyla však neůchůtna přiznati, že 'by 'bylO' zbytečné přepínati 
význa~ předpisů o místní příslušnosti úřadu půvolaného přijmůuti 
manželský kůnsens, la navrhuj e protO', ,aby manželství bylo platné, 
i když byl konsens projeven před úřadem místně nepříslušným. Zpra
vidla úřad místně nepříslušný odepře asistov,ati při sňatku a odkáže 
snůubence na úřad půdle zákona k t'Omu povolaný. Stane-li se v šlak, 
zvláště tam, kde otázka místní příslušnůsti může býti sporná, ně
jaké půchybení, nemá míti za následek neplatnost manželství. Nové 
toto ustanovení vhodně lze připojiti k 'záyěrečné větě § 8 zákona 
č. 320/1919, v níž změnou styli:sace (»budiž svolení prohlášen'O«) 
bylO" naznačeno, že předpis o formální delegaci je vlastně jen předpi-
sem půřádkůvým. 

Návrh subklOmitétu připojil k ustanovením převzatým z § 3 
) • • v 

zákonač. 320/1919 ještě zvláštní předpis o sňatcích, které v crZlne 
uzavír.ají českoslovenští státní příslušníci mezi sebou nebo českoslů
venští 'státní ,příslušníci s cizinkami. Přihlíženo bylo při tOlu jme
n'Ovitě k vzoru § 29, písm. e), zák. čl. XXXI/1894. Kůmise s touto 
novůtou, která vyhovuje pr~;ktické potřebě, zásadně souhlasila, ale 
zařadi1a příslušné ustanovení, jež se vlastně také obírá otázkou věcné 
příslušn'Osti pro asistenci při sňatku a pro výkon 'Ohlášek, do předpisů 
uvozůvacích a prováděcích jako článek XIII. Z důvodů vhodnosti byla 
v důhodě s ministerstvem 'zahraničních věcí příslušnost přiznána 
úŤadům 'Obstarávajícím agendu konsulární, niKůliv úřadům charakte
ru diplomatickéh'O. Vyslanectví bude příslušným úřad~m jen tam, 
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kde také vykonává kůnsulární agendu. Není zapotřebí, aby všechny' 
zahraniČlní úřady ČeS'koslovenské republiky obstarávající konsulární. 
agendu měly tůto právo. Podle § 1333, odst. 1.,' osnovy je manželství 
československých státních příslušníků v cizině platné, stalo-li se ve · 
formě ustanovené právním řádem místa, kde bylO' uzavřeno . Ve větši
ně ciZÍch států lze žádati od českosl'Ovenských státních 'příslušníků" 
aby se formě, předepsané právním řádem místa, kde má býti man
želství uzavřenO', půdrůbili. Pokud se toho objeví potřeba, budou kon- · 
suláty nebo vyslanectví 's kůnsulární agend'Ou 'Pověřeny kompetencí , 
ve věcech manželských ministrem' zahraničních věcí v dohodě s mi- , 
nistry spravedlnosti a vnitra. 

K § 42: Ustanovení ,§ 9 záJkona č. 320/1919 'hylo převzato jen. 
s některými menšími korekturami. Jmenovitě bylO' pře:sněj i vytčenů, . 

že v případech, kdy osoba, s kterou má býti manželství uzavřeno, 
nebyla v plné moci označena, nevznikne ani matrimonium nullum 
(arg. 'slova »nestane se manželství skutkem«; k tůmu poznámky k § 
47 osnovy). Při tům bylo škrtnuto slovo »přesně«, neboť stačí každé : 
označení, jež vylučuje záměnu označené osůby :s osobůu jinůu. Ne
dostatek úředního půvolení sám o sobě neplatnost manželství ne- , 
způsobí, jak již tekstem § 8 zákona č. 320/1919 mělo býti vyjádřeno. 
Není přehlédnutím, že v § 42 osnovy zůstalo ustanovení o věcné pří
slušnůsti úřadu, kterému náleží uděliti předepsané půvolení; nej de · 
o čistůu normu kompetenční, nýbrž o materiálněprávní podmínku 
pro přípustnost uzavření manželství zástupcem. Odvolal-li zmocnitel , 
pln'Ou můc před sňatkem, ale pak žil v manželském ,společenstvÍ 

s osůbůu, s níž podle plné můci manželství bylo uzavřeno, nemůže · 

se domáhati, ,alby manželství 'ProhlášenO' bylO' za neplatné (§ 58, 'Odst . . 
1., 'osnůvy). Že plná moc půdle § 42 osnovy zaniká podle 'Obecných 
předpisů o plné moci (srv. § 927 'Osnovy; . přirozeně nel1ze na tuto ' 
plnou můc užíti ustanovení druhé věty § 916 osnovy), a že také ', 
substituce je půdle obecných předpirsů (§ 910 ůsnovy) přípustná, 

není po názůru komise nutné 'zvláště vytýkati. 
K § 43: Jak již bylO' pověděno výše, nepřijala komise ustanovení 

které subkůmitét, řeše starý literární spor, zařadil na místo § 59 ' 
obč. zák. Kůmise se přidržela vzoru § 39 zák. čl. XXXI/1894 a na
vrhuje, aby průjev manželského konsensu -doložený výminkou nebo · 
~hůtou byl neplatný. Právě při manželství se nedopůručuje fingovati 
Konsens, kde ho vlastně není. 

Ustanůvení ,§ 43 osnovy znamená vlastně půdle terminologie ' 
převzaté z obč. zákůníka nůvůu překážku manželství. Se zřetelem . 
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k povaze této pře~á7Jky, bylo nutno uznati ji 'za impedimentum iuris 

publici (srv. § 56 osnovy). . . 
»Výminkou« jest rozuměti také conditionem ln praesens vel In 

praeteritum collatam. Návrh, aby kategorie tyto byly rozlišeny ter
minoloO'icky od výminek pravých užitím výrazu »podrmínka«, ne!byl 
přijat,Oneboť po názúru komise neodpovídá podobné rozlišování ja-

zykovému usu. 
K § 44: § 10 zákona č. 320/1919 byl převzat beze změny. Zdali 

nevěsta podpisuje 'zápis jménem, které jí příslušelo do sňatku, či 
j,ménem novým, jej istě 'zcela lhostejno. ' 

Obsah § 11 'zákona č. 320/1919 byl vložen do článku XIV. uvo-

zovacích a prováděcích předpisů. v v 

K § 45: O túm, proč bylo toto ustanovení do osnovy zaradeno, 
srv. všeobecné ,poznámky k § § 34 a násl. 'Osnovy. 

Jestliže by podle toho, co .shora bylo řečeno, bylo rozhodnuto nic 
neměniti n2. zásadách zákona č. 320/1919 'O poměru mezi civilní a 
církevní formou sňatku, byly by §§ 34-45 osnovy a jich ru'briky 

upraveny takto: 

5. nedostatek předepsaných obřadností. 

§ 34. 

(1) K platnosti manželství se vyhledává svolení K man
želství v zákonité formě, a to buď před občanským nebo 
před duchovním úřadem. 

(2) Svolení k manželství předcházejtež ohláš'ky. 

I. O bčanský sňatek. 

Ohlášky. 

§ 35. 

Ohlášky, jež jsou oznámením budoucího manželství, 
obsahujtež jméno a 'Příjmení obou snoubenců, jejich ro
diště, ,stav a bydliště, jakož i připomenutí, aby každý, kdo 
by věděl o něj aké překážce manželství, j i oznámil. 

§ 36. 

(1) Ohlášky vykoná příslušný úřad. Který úřad je věc
ně přísluŠný' , určí se zákonem. 
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(2) Místně příslušný je'st úřad, v jehož obvodu mají 
'snúubenci bydliště; má-li každý 'z nich bydliště v 'Obvodu 
jiného úřadu, v)71kona'jí ohlášky Úřady oba. 

(3) Ohlášky jest vyvěsiti veřejně na vyhlašovací desce 
příslušného úřadu. Svolení k manželství budiž prohlašo
váno teprve tehdy, když 'Ohlášky byly vyvěšeny na úřední 
desce čtrnáct dní. 

(4) O vyvěšení ohlášek na vyhlašovací desce obecního 
úřadu je také dožádati obec, v které mají snoubenci byd
liště. 

§ 37. 

e ) Nebydlí-li některý ze snoubenců v ohvodu úřadu 
povolaného k 'Ohláškám ještě šest neděl, jest huď s ohláš
kami ,sečkati, až ,se dovrší šest neděl, nebo musí ohláš'ky 
vykonati také úřad, v jehož obvodu snoubenec nejposléze 
bydlil déle než šest neděl. 

(2) Z důležitých důvodů může příslušný úřad povoliti, 
aby se ohlásilo manželství i před uplynutím oněch šesti ne
děl a aby !se upustilo od .ohlášek úřadem dřívějšího bydliště. 

§ 38. 

N euzavrou-li .snoubenci manželství do šesti měsíců od 
posledního dne ohlášek, nutno 'Ohlášky 'Opakovati. 

§ 39. 

(1) ,Na žádost snoubenců lze 'zkrátiti lhlltu .ohlášek 
nebo od nich upustiti zcela. 

(2) Zkrátiti lze lhůtu z důležitých důvodů. Od ohlášek 
lze upustiti, jen když je tohú naléhavě třeba, nebo jde-li 
o osoby, o kterých se vubee za to má, že j,sou již manžely. 
Ve všech případech nechť strany potvrdí, že nevědí 'O žádné 
pře'káž'ce zaJmýšleného manželství. 

(3) U/stanovení § 38 platí obddbně i tu. 

§ 40. 

Ohlášek není třeba, když byla prominuta překážka 
po uzavření manželství, ale 'Svolení k manželství jest vro
hlásiti znovu. Bude-li šetřeno tohoto předpisu, jest 'k man-
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želství hlE?děti tak, j'ako by bylo platně uzavřeno hned od 

počátku. 

Svolení k manželství. 

§ 4l. 

(1) Svolení k manželství ,se prohlašuje před některým 
z úřadů které 'byly příslušny ohlásiti manželství, a před 
dvěma ~vědky. Svědkem může býti o!soba, která dovršila 
šestnáctý rok a jest způsobilá sledovati úkon svolení. 

(2) Před úřadem mí,stně nepříslušným budiž svolení 
prohlášeno, jen je-li dáno zmocnění úřadu místně pří-sluš
néhO'. Svolení před úřadem místně nepříslušným však ne-o 
činí manželství neplatným. 

§ 42. 

Svolení k manžel1ství může býti prohlášeno skrze 'zá~ 
stupce. Potřebí je povolení zemského úřadu. Oso'ba, s kte
rou má býti manželství uzavřeno, musí 'býti v plné moci 
'označena' není-li plná moc takto vypravena, ne'stane se 
manželst~í skutke,m. Odvolal-li z'mocnitel plnou moc dříve, . 
než manželství bylo uzavřenO', je manželství neplatné, ale 
zmocnitel je povinen nahraditi šlmdu, kterou způsobil od~ 
volán]m. 

§ 43. 

Svolení k manželství doložené výminkou nebo lhůtou. 

je neplatné. 

§ 44. 

O uzavření manžel'ství je zříditi zapls, jejž podpíší 
mi'mo manžely oba svědkové a úřední osoby. Na zřízení 
zápisu a jeho úpravě není 'závislá platnost manželství. 

II. Církevní sňatek. 

§ 45. 

(1) Stranám obč~,Jnsky již oddaným je dáno na vůli~ 
chtějí-li se podrobiti též obřadnostem církevním. 

(2) Přejí-li si snoubenci pouze církevního sňatku, vy-
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koná oddavky příslušný duchovní 'správce nebo, je ... 1i jich 
několik, kterýkoliv z nich. V tomto případě mohou i ohláš
ky býti vykonány příslušným duchovním 'správcem. 

(3) I při církevních ohláškách a oddavkách platí usta
novení §§ 35, 36, odst. 2., 38, 39, 40, 42 a 43 tohoto zákona, 
a není-li jinak ustanoveno v tomto varagrafu, platí 'Obdobně 
předpisy §§ 37, 41, 44. 

Na místo článků XI. a XIV. uvozovacíeh a prováděcích předpisů 
nastoupila by tato ustanovení: 

článek XI. 

(1) Dáti povolení podle § 37, odst. 2., zkrátiti lhůtu 
ohlášek nebo od ohlášek 'částečně upustiti náleží okresnímu 
úřadu (úřadu iměst s vlastním 'statutem, vykonávaj.í-li po
litickou' správu). 

(2) Povoliti, aby se od ohlášek zcela upustilo, náleží 
zemskému úřadu; j e ... li však Iblízké ne'bezpečenství smrti 
neJbo jiné důvody zvláště naléhavé, úřadu, který jest pří
slušný přijmouti svolení k občanskému ,sňatku. 

článek XIV. 

o ohláškách a sňatcích vedou příslušné občanské nebo 
duchovní úřady knihu ohlášek a knihu sňatků a vydávají 
'z nich ·na pO'žádání úřední vysvědčení. 

Většina těchto tekstů nepotřebuje zvláštního odůvodnění. Stačí 
pouze paznamenatik § 45, že byla vypuštěna druhá věta O'dstavce 
1. příslušného ustanovení osnovy suhkomitétu, jak také n e j vy Š š í 
s o u d navrhl; ' je čistě věcí církevních předpisů, zda se spokojí tím, 
že byly již vykonány 'Ohlášky pro sňatek občanský. V odstavd 2. 
bj'llo ~měnou tekstu s četných stran ·navrhovanou (n e j vy Š š í s o u d; 
mi n i st e r s ,t v o v nit r a; .R e i s s man n, 1. c. sl. 225; Pí cha, 
SlovO' k revi'si občanského práva nlanželského, str. 53/57) dopuštěn'O, 
aby duch'Ovní správce, nebrání-li muv tom předpisy jeho církve, 
se spokojil tím, že ohlášky, jmenovitě stran jednoho ze snoubenců, 
byly provedeny úřadem neduchovním. U ,snoubenců, kteří si dali 
provésti církevní ohlášky a pak se rozhodli IP,ro sňatek občanský, 
musí býti provedeny ohlášky občanské; ale ovšem bude okolnost, 
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že byly již provedeny ohlášky . církevní, nepochybně považovati za 
důležitý důvod, aby byla podle § 39 osnovy lhůta ohlášek zkrácena. 
Forma církevních ohlášek se řídí příslušnými prředpisy náboženské 
společnosti; byl proto vůbec vy-puštěn druhý odstavec § 12 zákona 
č. 320/1919, proti jehož úpravě 'sulbkomitétem navržené byly vážné 
námitky. Stejně se ř~dí příslušnými předpisy církevními fo-rma sňatku. 

K § 46: Ustanovení § 78 obč. zák. bylo subkomitétem doplněno 
předpisem o tom, které úřady jsou příslušné zprostiti strany povin
nosti předložiti potřebné doklady. Tento předpis byl komisí přeřadě1Il 
do předpisů uvozovacích a prováděcích (srv. článek XV.). Po vzoru 
§ 39, odst. 2., osnovy !bylo ustanoveno, že ti, kdož budou 'Zproštěni 
povinnosti předložiti potřebné doklady, mají -potvrditi, že nevědí 
ů žádné překážce zamýšleného manželství. Zmínka o trestní sankci 
byla, jak již navrhl subkomitét, vypuštěna. podotknouti sluší, že 
slovy »nebo konečně, objeví-li se pode'zření, že je nějaká překážk,a 
n1anželství« (srv. již poznámky k §31 osnovy), n1á býti také ulo
žena cizim.cům, kteří v tuzemsku chtějí uzavříti manželst,ví, povin
nost, aby prokázali, že podle jejich příslušm.ého právního řádu (srv. 
§ 1332 osnovy) není proti manželství námitek. 

Za podmínek z:míněných v poznámkách k předcházejícímu pa-
ragrafu bylo hy § 46 nadepsati »SpoleČlIlá us~an'Ovení« a v jeho tekstu 
za slovy »je zakázáno úředníku« doplniti »nebo duchovnÍ,mu«; v čl. 
XV. uvoz. a prov. předpisů pak by 'zněla závěrečná 'Slova »úřadu, 
který' je;příslušný přijmouti svolení k občanskému sňatku«. § 46 a 
čl. XV. uvoz a prov. předpisů by tedy zněly: 

Společná ustanovení. 

§ 46. 

(1) Ne'lTIohou-li snoubenci předložiti písemný doklad 
o tom, že ohlášky hyly řádně provedeny, nebo nen10hou-li 
osoby uvedené v §§ 23, 24, 25 a 27 předložiti potřebné při
volení k sňatku, nebo nemohou-li se ti, jejichž zletilost není 
zcela 'zřejnlá, v yká:zati rodný'm (:křestnhn) li'stem anebo 
písemný'm vysvědčením zletilosti, nebo konečně, objeví-li se 
podezření, že je nějaká překážka 'manželství, je zakázáno 
úředníku nebo duchovnímu oddavky vykonati, dokud - si 
snoubenci neopatří potřebné doklady a neodklidí všechny 

závady. 
(2) Jsou-li pro to důležité důvody, mohou býti strany 
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zproštěny povinnosti předložiti písernné doklady. Strany 
však nech'ť potvrdí, že nevědí o žádné překážce ,zamýšlené
ho manželstvÍ. 

článek XV. 

Zprostiti strany povinnosti předložiti písemné doklady 
náleží zemskému úřadu; je-li však blízké nebezpečenství 
smrti nebo jiné důvody zvláště naléhavé, úřadu, který je 
příslušný přijmouti svolení k občanskému ,sňatku. 

Pod~obnosti §§ 80-82 obč. zák., které se týkají řízení ve věcech 
matričních, nebyly převzaty do nového 'zákoníka. 

K § 47: Již subkomitét považoval za vhodné vytknouti přesně" 
které překážky lze prominouti. Ani § 83 obč. zák. ani §26 zákona c. 
320/1919 tak neučinily .• Je pravda, že v bývalém Rakousku zvláštní 
pochybnosti v tom směru nikdy nevznikly a že československá re
publika, jistě dík zákonu č. 320/1919, zůstala ušetřena těžkého problé
mu, jaký v rakouské republice vyvolaly t. zv. Dispensehen. Ale jednak 
vzor zák. čl. XXXI/1894, jednak úvaha, že ve věci . tak důležité je 
přesné ustanovení vylučující pochytbnosti nejlepší direktivou prO' 
pra;ksi, vedly i komisi k tomu, aby od dosavadní úpravy upustila. 
Ostatně tato zásada v návrhu ,subkomitétu sama O' sobě nenarazila 
na vá'žnější odpor. V podrobnostech byla ovšem návrhusubkomitétu 
vytýkána nej edna vada. Bylo poukazováno k tomu, že prostý výpočet 
paragrafů jednajících o některých překáž1kách manžel'ství ještě nic 
spolehlivého nevypovídá o tom, kam až , jde dispensační právo pří
slušného úřadu. Zvláště citaci paragrafu jednajícího o fO'rmalitách 
sňatku byly tyto nedostatky vytýkány a vysvětlení, jež k tomu podal 
sUlbkomitét v 'své důvodové 'zprávě, považováno bylo za nedostatečné. 
Závaž\llost těchto námitek a hlavně výtky, že podle tekstu ,subkomi
tétu mohl by se někdo domnívati, že vlaJstně lze prominouti i nedo
statek :svolení, nemohla komise neu~nati. Při nedostatku předepsa
ných obřadností nebylo ovšem snadno vyt:k.nouti, co v'še l~e promi
nouti. Byly proto hranice, jež nesmí překroči.ti úřad udělující di'spens 

v , v ' 

nepnmo urceny ustanovenim, že nelze prominouti :nedostatek kon-
s:~.~u před takovým úřadem, jaký podle zákona je věcně příslušný 
Pfl]lrhati manželské konsensy. Nebyl-li alespoň projeven konsens před 
tak?vým úřadem, jde vlastně o matdmonium non existens, při němž 
~ dlspensi nelze mluviti. Ježto ,také v případě § 42 osnovy bylo rozli
seno mezi matrimonium nuHum a non existens a ježtO' 'konečně. 
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.z teksim subkomitétu převzato bylo ustamovení, že nedostatek věku 
.(§ 21 'osnovy) nelze prominouti osobám nedospělým (jíti pod t uto 
. mez nepovažuje 'komise za vhodné) , domnívá se superrevisní komise, 
že r ozsah di'spensačního práva podle j ejího tekstu nebude pochybný. 

Kter ý 'Úřad je věcně příslušný udíleti dispemse, vysloveno je 
v článku XVI. uvozovacích a prováděcích předpisů. 

Subkomitét vypustil bez náhrady ,§ 84 dbč. zák. Superrevislfi 
.komise však považ'Ovala za nutné 'Zíachovati z něho aspoň zásadu, že 
za prominutí překážky musí žádati obě :strany. 

Bude-li dopuštěna i církevní forma sňatku, bylo by v § 47, odst. 
1., osnovy citovati též § 45. V odstavci 2. pak 'za slova»před takovým 
úřad6lm« vložila by se slova »občanským nebo duchovním«. § 47 

.by tedy zněl : 

Prominutí překážek manželství. 

§ 47. 

(1) Jde-li 'O 1)řekážku prominutelnou (§§ 21, 33, odst. 
1., č. 2., 41, 42 a 45), lze ji prominouti jen z důležitých 
důvodů. 

(2) Nedostatek věku (,§ 21) nelze prominouti osobám 
nedospělým a nelze prominouti nedostatek isvolení před ta
kovým úřadem občanským nebo duchovním, jaké podle zá
kona jsou povolány přijí1mati projevy obsahující ,svolení 

k manželství. 
(3) Za prominutí překážky 'musí žádati obě strany, 

a to buď před uzavřením !manželství nebo po něm. 

K § 48: § 90 ,abč.zák. byl subkomitétem poněkud rO'zšířen a 
vytčeny v něm byly jako právní následky manželství některé 'm aky, 
jimiž škrtnutý § 44obč. zák. manželství definov1al. Komise pcmechala 
celkem tekst 'subkoonitétu. Vy.tkn'Outi j1ako právní následek manžels,tví 
také 'povinno:st 1)loditi děti, nepovažuje komise za možné již z toho 
důvodu, že v četných případech na př. věk manželů vylučuje, 'alby 
měli děti . S některých stran bylo navrh'Ováno, aby také Zíffiínka o ko
nání manželské povinnosti byla vypuštěna. -8 tím komise dobře :souhla
s~ti nemohla. Není ovšem ,na zákonodárci, aby podr'Obně upravoval 
postavení .stran v poměru tak inUmním, jako je manželství; musí se 
však pokusiti, aby vymezil 'alespoň ty povinnosti a 'práva, jichž po
rušení má určité právní následky. V tom směru zmínku o konání 
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maJllžels'ké povinnosti ani ostatní 'Obsah § 48 osn'Ovy nelze podceňovati. 

To, co vyslovuj e § 1353, odstavec 2., něm. obč. zák. , lze považovati 
za samozřejmé . 

K § 49: Již subkomitét se snažil vhodně přiz'působiti potřebám 

2, poměrům přítomné doby § 91 obč. zák., 'ale pokus jeho nebyl v disku
si označen za plně zdařilý . Bylo sice od některých voláno po obnovení 
staréh'O t ekstu § 91, jiní však, a to hlavně některé ženské organisace 
se ženskou Národní Radou v čele, odsoudili návrh jako příliš nemo
derní. Komise je ochotna připustiti, že označení muže j'ako »hlavy 
rodiny« je archaismus, jenž se zbytečně dotýká citlivosti určitých 
kruhů. Považovala však za nutné, aby přece jen alespoň na venek 
ponechána byla muži representace rodiny. Snadno je říci že 'muž a 

. - ' 
žena maJÍ lni,ti v rodině zcela stejné postavení, t . j . stejné pOVilYflOSti 
a~tejná práva. Ale pak by bylo nutné, aby v každém případě rozporu 
se strany obracely na soud, ať na soud obecný, ať na nějaký zvláštní 
soud ma:nžel~ký. Proto, ač nechce zaručov,ati mužům nějaké neodů
vodněné nadpráví, navrhuje komise, aby muž byl uznán za přednostu 
domácnosti. Alimentační povinnost mužovu ponechává komise v zá
sadě 'beze změny, neboť nechce měniti cel'Ou strukturu rodiny danou 
dosavadními předpisy. Výraz »vydržovati« má naznačiti, že jd~ nejen 
o p'osk~tnutí potravy, šatstva a bydlení, nýbrž i jiných prostředků 
Jmenovi~tě prostředků k ukoj ování kulturních potřeb. Obra:t »aby ji .. : 
zastoupll« chce pověděti, že nejde jen o za'stoupení v technickém 
slova smyslu, nýbrž že muž je vůbec povinen vždy a všude se ženy 
ujmouti, ať vůči třetím 'Osobá:m, ať ,před úřady. ' 

y K <§ 50: I Iproti ustanovení § 92 obč. zák., že žena ' dostane jméno 
muzovo, vysloveny byly námit'ky a navrhovalo se na př., aby manže
lům bylo dáno na vůli, zda oba přijmou jméno manželovo nebo pů
vodrní, j l~éno manž.elčino, či zda si každý podr,ží j,méno své. Na 'po
dob~e na~rhy k~mlse nepřistoupila. K přání minister.stva vnitra bylo 
dodano: ze ,manzelka dostane rodinné jméno mužovo, neboť bývalé 
~hers~e pravo zvykové bylo jiné a 'zvyk ten lze :spolehlivě odstraniti 
Jen za~one~. yPovinrnost manželčina poslouchati manžel,a nebyla 
: osn'Ove vYJadrena a vůbec byl ostatní obsah § 92 'Obč . zák. převzat 
Jen potud a v takové formulaci, jak to odpovídá poměrům přítomné 
do~y ~ '~měTIám provedeným na § 91 obč. zák. že je manželka ;povinna 
sdlletl s manželem j eh'O obydlí, 'ply,ne vlastně již z § 49 osnovy ; ovšem 
pozn~menal 'správně subkomitét, že v případech, v kterých nělze na 
:n~nzelce yslušně požadova;ti, aby s manželem sdílela obydlí, neporu
SUJe manzelka této povinnosti, když tak neučiní. Subsidiárrní alilnen-
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tační povinnost manželčina vůči manželovi byla uznávána již de lege 
Jalta, se zřetelem k závěru § 44 obč. zák. Subkomitét dalo .tOlU vý
slovné ustanovení, které kom~se převzala. 

K ,§ 51: Subkomitét považoval za vhodné !po vzoru čl. 163 a 164 
švýc. obč. 'zák. výslovně rozřešiti otázku, na kolik je nluž, jenž nese 
náklady na manželství, zavázán z jednání manželčiných při vedení 
domácnosti. Zásadních námitek proti této novotě nebylo a ,komise ji 
převzala Ibez obsahových změn, jež s něl~terý'ch stran byly žádány. 
Jmenovitě soudí komise, že navržené ustanovení je lepší než §§ 1356-
1359 něm. obč. zák. U'stanovení o tom, který stupeň 'zaviněné nevě
domosti ,má !býti na roveň k!laden vědomosti, je ,stejně formulováno, 
Jako jiná ustanovení osnovy podobného druhu. Nehodilo by se, aby 
právě pro tento případ ustanoveno bylo něco zvláštního. 

K § 52: Subkomitét zachoval zásadu dosav:adního občanského 
zákoníka, že sňatke,m nenastává společenství jmění mezi manžely 
(§ 1233 obč. zák.), a že, není-li zvláštní úmluvy, podrží kaJždý manžel 
své j 'mění dosavadní a že nemá jeden manžel právo na to, čeho druhý 
manžel za manželství nabude (§ 1237, věta 1., obč. 'zák.). Naproti 
tomu vypustil subkomitét druhou větu § 1237 obě. 'zálk., podle níž 
v pochybnostech bylo míti za to, že jmění nabyto Ibylo manželem. 
U stanovení podobné přítomné době, 'kdy výdělečná i jinaká činnost 
maJnželčina má daleko větší význam, než před 120 lety, jistě nevy
hovuje. Proti návrhu subkomitétu bylo namítáno, 'že bez určité pre
sumpce, ať se vysloví ve prospěch nabytí jediným manželem či Qběma 
společně, ,se prakse asi nebude moci dobře obejíti. Hlavně vša~{ byl 
návrh subkomitétu ,Potírán :S dvou stran: jednak organisacemi háj í
cími 'zájmy 'žen, jež se domáhaly toho, aby všechno jmění bylo man
želům společné a jimi aby spole<Sně bylo ,spravováno, a aby výtě'žky, 
j iehž se dosáhne, náležely oběma rovný'm dílem; jednak Slovenskou 
komisí, jež žádala, aby se přijal na Slovensku vžitý systém t. zv. 
Koakvisice. O obou těchto návrzích byilo v superrevisní komisi podrob
ně jednáno a jejich výhody i nevýhody pečlivě odvažovány. ZkouDlání 
toto nevyznělo vůbec přiznivě pro první z návrhů shora z,míněných. 
Systém úplného maj etkového společenství mezi manžely iIlebyl by po 
názoru Ikomise převážné většině obyvatelstva vítán, neboť se dobře 
nehodí pro sociální a hospodářské poměry přítomné doby; příliš se 
vzdaluje vžitých ,a osvědčených zásad, k nimiž dospěl dosavadní právní 
vývoj ,a také by nepochytbně v praksi přivodil ne:m'alé komplikace. 
Co pak 'se týká požadavku Slo~enské komise, háj eného se značným 
důrazem, došla sice komise superrevisní také k přesvědčení, že by 
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se nedoporučovalo zavésti na celém státním území všeobecnými před
pisy všechno to, co na Slovensku a v Poďkarpats'ké Rusi stran t. 'zv. 
koakvisice dnes platí. Určité podrobnosti koakvilsice jsou - jak se 
zdá - mezi znalci slovenského práva spolmé; ale již samo to, co lze 
považov,ati 'z'a nesporné, dává dohromady sy,stém nadmíru kompliko
v8Jný, a pokus kodifikovati plaJtné právo zVylkové nutně by vedl k před
pisům vellmi kasuistickým, j aJk se ukázalo na osnově, kterou Sloven
ská komise připravila. , Kasuistika taková se však naprO'sto nehodí 
do nového zákon]ka. Superrevisní 'komiise nebyla osrtatně ani ochotna 
fingovati společné nabytí oběma manžely i tam, kde ho nepochybně 
není. N,aproti tomu uznala superrevi:sní komise, že základní myšlenka 
kOaJkvisice, že · toti'ž ur6té j mění má býti pOVlažováno za jmění naJbyté 
oběma 'manžely, je správnému řešení problému, o který jde, bližší než 
systém dosavadního dbčaJI1ského zákoníka, třebas i s modifikacemi, 
které navrhl subkomitét. Velmi často jistě majetkové prospěchy, jichž 
bylo dos'aženo za manžellství, je ,přičí-sti k zásluze obě-ma stranám, 
ať již proto, 'že obě byly stejne výdělečně , činné neho že výděJečná 
činnos't jedné z nich se mohla rozvinouti jen dí'k přímé nebo nepřímé 
podpory srtrany druhé. Připoji,la proto superrevi:sní komise k tekstu 
sub/komitétu dodaJtek, že v pochylbnosrtech se má za to, že toho, co na 
jmění přibylo za trvání manželského společenství, nabyli oba manželé 
stejný'm díllem. Ježto jde o domněnku vyvr2Jtite'lnou, může ten, proti 
komu svědčí, prokazovaJti, :že jmění nabyl .sám nebo že jeho podíl na 
j mění jej iný než jedna 'polovina. ProkáJzati přesně, j aiký podíl náleží 
na jmění společně nabytém jednomu nebo d;ruhému manželu, bylo by 
ovšem ,často n.esnadné, ne-li nemožné. U stanovuj e proto osnova, že 
soudce posoudí podle volného přesvědčení, v jakém poměru jest jmění 
rozděliti mezi oba luanžely. 

Komise se domnívá, že tínlto způsobem zachovala z platného prá
va slovenského vše, co zachování zasluhovalo, a že t'aké vellmi vyšla 
vstrřÍe těm, kdož sys,tém dosavadního občanského zákoníka chtěli na'
hradi!ti s:}nstémem maj etkového ,společenství mezi manžely. 

K § 53: Z § 1238 obč. zák. byla vypuštěna již subkomitétem ob
soletní zmínka o volnénl j mění manželčině, ale věcných 'změn není. 
Podle tevminologie komisí přijaté je v tomto případě důkaz opa!ku 
vyloučen. 

K § 54: § 1239 'Úbč. 'zák. byl upraven jen stylistieky, jmemovitě 
ruby Ibylo osiřej i vytčeno, že co do vyrovnání účtů nezáleží na tom 
kdy správa fakticky se skončila, nýlbrž na tom, kdy \pro odpor man~ 
žel čin zanikla. 

4* 
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K § 55: První odstavec zachovává ustanovení § 9~ obč. ~ák. bez: 
změny, protože se toto ustanovení nepokládá 'za prá:me bezv~znam:ne: 
., vzhledem k odchylné někdy j udiJkatuře. Mlmosoudnl zruserm 

zeJmena , . , h ' h 
manželského společem.st'ví nic ovšem nemění n: vza,Je1:mYIC , pravec 
a povinnostech man;želů. Výslovně to v zákone uvestI ~okladala ko
mise za ~bJl1tečné a ,snad i za závadné, protože by se tll~ 'ze'slabov~l 
význam 'první věty. Druhý odstavec přejímá ustanov:nl § 107 v~lb:: 
zák., ale namíistě ú~kého výrazu »dem gefahrdeten Telle« klade ~lrsl 
výra:z »'Z vá:žn~chdůvodů«. Se ~řete~em k § 50, o~dst:. 2." r~zun1~ se: 
že 'za podmínek tam uvedených lnů,že navrhnoutIprl~anl zartlmn\l 

, v· • ma.nžel Vy' razu »než bude rozhodnuto« bylo UZltO l)i'otO, aby VyZlVy 1· . , v' 

nebylo :zněním zákona vyloučeno použíti tohoto us~ta~ovenl pn rozvo-
dů dobrovolném. V tomlto ustanovení nej de 'O opatrenl ;~ ,s:m~~lu § 19 

.... It ,ny'brž o prozatímní opatření podle exekucnlho radu, ale nesp. pal ., ' v , . v f v 
podmínJky tohot'O prozatímlIlího opatrenl JSou urceny slovy »z vaz-

ných dúvodů«. 
Závěrečná slova byla jen stylisticky upravena. 
K § 56: § 94 obč. zák. :se zachovává ve znění § 28 záJ~. 320/1919, 

byl však d'Oplněn převzetím dv'Orského dekretu ze dne 27. ~ervna 1837, 
v 208 . b zák. Isoud. až na to, že úzký výraz dekretu »l'm lnteresse c. s ., , . v • , 

der 8taatsverwa:ltung« byl nahliazen širším »v zaJmu vereJnem«. 
Slova »Isprávní úř'ad« Inahrazena byla slavy »kte:~koliv ~rg~n«, aby 
byla 'zahrnuta i .obec, když užije tohoto práva v zaJmu urcenl ,~omo:
skéh'O práva. Z podobného důvodu bylo~U'žito širšího. v,ýra:zu »zaJemcl« 
na místě ,slova »účastníci« v § 42 osnovy subkomltetu.. . ., 

PřekáJžkami, 'při kterých ,se postupuje z úřední m~cl, ob:evuJ~ se 
již jen bigamie (§§ 31, 32 - pokud jde o př~pad ~ ~2, ~vsem Jen, 
věděl-li v době, kdy nové manželství bylo uzavreno, 1 Jen, 3ede~. '~ no
vých manželů o tom, že ten, jenž byl za mrtvého ,prohlasen, ZlJe -: 
dáile bHzké příbuzenství pokrevní neJbo švagrovstvl ,§ 33,. nedostateK 
f'Ormy § 41 'a přivolení s výhradou § 43 (v případě al~ernatIvy s fakult. 
manželstvím církevním citoval by se vedle § 41 take ,§ 45). v ' 

§ 42 netřeba uváděti, protože v tomto pNpadě vů~ec ,~2Jnze!~tvl 
se nestane skutkem. Překážka švagr'Ovství se klade prekazce pnbu
zenství úplně na roveň. Obsah citovaného dvo'rské~o dek~etu ,bylo 
nutno zachovati, aby ,se řÍ'zením ve věcech manžel'sk~ch 'Pro~~dna:v~l2. 
otázka platnosti či neplatnosti 'manželství, ať kdykolI se uka:ze. potre
ba o této věci ro:zhodnouti . .Rozhodnutí takového bude :. ~eJe~~o~ 
případě třeba, i když zatím jeden z man.želů zemřel (penslJnl pOJlste-

ní trestní řízení pro bigamii a pod.). , 
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K § 57: § 95 obč. zák. byl celkem přej 'at do nového znění. Bylo 
jen vYiPuštěno zbytečné »aus :seiner eigenen widerrechtlichen I-land
lung« a ,slova o omylu byla formulována tak, aby bylo jasno, 'že i ten 
m2JIlžel, v jehož osobě nebo vlastnostech se Istal omyl, mŮ'že na ne
platnost ž'alovaii, jestliže ani sání omyl nezpůsobil, ani o omylu druhé 
strany nevěděl. K lehčí evidenci ustanovení slouží citace paragrafů 
o omylu, donucení a přivolení ,k manželství. 

K § 58: § 96 'Obč. zák. byl především rozdělen ve dva paragrafy, 
protože shrnuje dvojí látku ne Zicelastejnorodou. V § 58 se právo, 
domáhati Ise prohlášení manželství 'za neplatné, posky;1mje jen man
želu, který nemá viny. Trvá se tedy při teJkstu dosavadním a praksi 
se ponechává jako dosud, aby 'sama rozhodla o a;plikaci zásady na 
případy, kdy o »vině« ve vlastním smyslu slova nelze mluviti (na př . 
při překáž-ce impotence). N a rozdíl od § 96 uvedena byla výslovně 
možnost zřeknutí, a to po případě i zřeknutí učiněného mlčky. Kon
kludentním jednáním bude Ziajisté v četných případech pohl'av!Ilí 'styk 
manželů. Ale nebude jím vždycky. Věc se ponechává soudc'OVU uvá., 
žení v jednotlivém případě. Zřeknutílm bude i to, schválí-li osoba ne
zletilá, 1\:dyž dosáhla zletilosti, svoj e manželství, j ež uz!arv~ela bez po
třebného přivolení. 

Druhý odstavec je formulován v ,souhlase s§ 14 zák. č. 320/1919. 
Těmto lhůtám byla dána přednost před s.peciaU,s:acÍ podle jednotli
vých překážek, i rpřed kraJtší lhůtou čl. 127 švýc. a § 1339 něn1. obč. 
zák. Pětiletá IhŮ'ta odstavce 2. není lhůta pr'Omlčecí; citací § 56, odst. 
2., se nalznačuje, že ani tato lhúta se nevztahuje na uplatnělIlí překá
žek, které :se vyšetřuj í z úřední povinnosti. 

K § 59: Znění původního tekstu hylo rO'zší,řeno rozvedením slov 
»oder Pflegebefohlenen« vzhledem k možnosti manželství osob částeč
ně zbavených svéprávnosti, a pak tí,m, že se výslovně pamatuje na 
prodloužení moci otcovské (mateřské) nebo poručenství. K žalobě 

o neplatnost podle § 59 je třeba povolení rpol'učenského soudu, aby 
se čelilo sporům ,šťkanosním. Soud, než souhlas udělí, vyšetří věc a 
zejména zjistí i to, 'zda by stejně hyl nezletilec nedolsáhl přivolení 

soudu, kdy/by se ho byl dovolal ,proti 'Odporu rodičů, dále to, zda rebus 
sic mantibus není výhodněj ší pro nezleti1ce, aby v manželství setrval, 
hlavně snad Iproto, že manželka jest j i,ž z tohoto n1anžel1ství v těho
tenství nebo mat.k'Ou dítěte. Proto mohla býti vypuštěna !poslední slova 
návrhu suhkomitétu. 

Aby bylo 'z,řejmo, že se § 59 nevylučuje možnost, aby o neplat
nost žalorval druhý manžel, doví-li se na př., že uZiavřel manželstVÍ, 
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nevěda o tom, s osobou částečně ~bavenou ,svéprávnosti nebo takovou, 
nad niž m0C otcovská, mateřská nebo poručenská byla prú její vady 
povahové prodloužena, vypuštěno byJú, k návrhu ne j vy Š 'š í ho 
s o U du z t~kstu subkomitétu slo~o »jen« před slovy »otec nebo . .. « 

§§ 97-99 obč. 'zák. nebyly převzaty, 'a ,to z ,těchto důvodů: § 97 
byl vlastně :zrušen ustam.oveními jurisdikční normy a a. V., č. 1., zá
~ona ze dne 1. dubna 1921, č. 161 Sb. z. a n., kterým byl zrušen »ob
hájcesvazku manželského«. §§ 98 a 99 upravují řízení ve věcech man
želských. Pro dúbu, než tato látka bude upravena nově,zachovává se 
vše co.se týká řfzení, v předpisech uvozúvacích (čl. V., č. 2., VlIL, , ' 
č. 1.). '§§ 100 a 101 úbč. zák. se vy;pouštějí, prO'to'že § 60 obč. zak. 

nebyl převzat. 
Ale také § 102 obč. zák., který byl v § 46 osnovy suibkomitétu 

po menší 'změně převzat, se v .celém rozsahu vy;pouští, a tú vzhledem 
k všeobecnému ustanovení § 74 této osnovy, které se vztahuje na pří
pady prohlášení :manžel'ství za neplatné, rozvúd i rozloučenÍ. 

K §§ 60-66: Komise uvažovala především O' otázce, 'má-li býti 
v našem zákoně 'zachován rozvod jako instituce Isamostatná. PO' delším 
jednání bylo usneseno, -setrvati zásadně na stavu dO'saV1adním, 'a to 
z těcht'O důvodú: Instituce je staletý,m trváním 'Občanského záko~a 
vžita. Mnohé osoby, nelmohouce ,setrvati v manželst:ví, rozhodují se 
pro rozvúd z důvodů náboženských, vylučujících rozluk~. Manželství 
rozvedené dá 'se lehko, bez obřadností, obnoviti. V četných rpřípadech 
spolu rozhodují i 'Otázky majetkové (zejména pensijní). 

Proto bylo zásadně rozhodnuto, aby instituce rozvodu Ibyla zacho
vána. Další 'Otá21kou VŠaJk jest účelnost a vhodnost rQ17Nodu dobrovol
ného. I 'zde rozhodla se komise - ;přes některé velmi 'Závažné námitky 
_ Ipro 'zachování dosavadní instituce, a to 'Proto, že tato forma umož
ňuje, aby důvody rozpadu manželství, někdy velmi .choulostivé nebo 
i po.vážlivé, zůstaly utajeny, a také proto, že, jsou-li manželé dohod
nuti není účelno 'Podni'kati nák'ladné ří'zení ,sporné 'a - bude-li v bu-

, v 

dúucnosti provedena důsledně zásada řízení úficiosníh'O - i po případe 
velmi olbt]žné řízení dů'kaznÍ. 

Další otázkou bylo, mají-li se důvody nedobr'Ovolného rozvodu for
mulovati šíře než důvody rO'zlrukové, 'či má-li se zavésti tot'Ožnost dů
vodů. V tomto směru 'zvítězilo po jistém kúUsání mínění druhé, a to 
proto, 'že podobné Isjednocení je v § 104 'zák. ,čl. XXXI/1894, dá1le že 
za dnešní formulace § 67 nelze si dobře 'mysliti případ, který by ať 
pTú rozvQd nebo pro rozluku manželství nelbyl tímto ustanovením za-
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hrnut, jde-li o poruchu, skutečně h'Odnou zřetele. Naproti tomu se zto
to~něním důvodů. značně zjednoduší přechod od rozvodu k rozluce. 

Konečně se komise v zásadní otázce, má-li se při dobrovolném 
rozvodu ,dohQda ,manželů o věcech majetkových a rodinných soudu 
toliko potvrditi nebo vykázati, -rozhodla pro zásadu, že potvrzení ,stačÍ. 
Neboť nesluší 'manžely nutiti k uzavření Ismlouvy pÍ'serilné -- snad 
i velmi nákladné --, když přece se nedá zameziti, -aby taková smlouva 
byla uzavřena na oko nebo ~ůbec v odporu se 'Skutečnou dohodou 
manželů. 

K § ,60: Přes svoji stručnost zachovává .se tento paragraf jakQ 
samostatný, aby 'se zdůraznilo 'zásadní stanovisko, že činnost soudu se 
omezí na 'povúlení rozvúdu a že tedy mu nepřísluší vyšetřovati pří
činy nebo uplatniti to, co ,snad 'z jin,ého úředního jednání jest mu 
známo o poměrech mezi manžely. ZeJména tedy nebude možno, aby 
se v budúucnosti manželé dovolávali toho,co v tomto ří'zení .bylo při
vedeno na přetřes. 

K § 61: Především bylo již v návrhusubkomitétu vynecháno po
učení, obsažené v § 104 obč. 'zák., ja:ko dnes již nepotřebné. Formu
lace opírá .se jinak o § 27 zákona 320/1919. Pokusy 'O smír 'Se ne
pokládají 'za zbytečnou for:rralitu. Ale vsunutým ,slůvkem »nechť« se 
dává 'naj evo, že konání smiřovacích !po'kusů ukládá 'sice záJkon s'Oudci, 
že však soudce, ;kdyhy shledal mar.nost dalších pokusů, mohl by od 
nich upustiti. Provedení tří pokusů o smír není ,podmínkou dobro
volného rozvodu. Z tekstu je však na druhé straně patrno,že soudce 
může nejen púkusy vykonati, ale může i přiměti oba manžele, ~by se 
jich zúčastnili 8'polečně, uzná-li tú za vhodné. 

K § 62: V důsledku obecně přijaté 'zásady bylo vYlPuštěno 'z § 105 
obč. zák. všechno, co se vlastně týlká soudního řízení. Ze slov »po 
smírčích pokusech« nelze vyvozovati v odporu ;s tím, co bylo uvedeno 
při 'paragrafu 'předchozím, že ,snad přece vykonání pokusů jest pod
mjnkou rozvúdu dobrovolného. Tato slova znamenají jen to, že po
volení rozvodu následuje, ,když řízení :smiřovací nemělo účinku, ať 

proto, že pokusy marně byly provedeny, nebo proto, že soud od nich 
nebo od dalších pro ,zřejmou marnost upustil. 

Podle přijaté ,zásady není třeba, aby doh'Oda o poměrech majetko
vých 'byla vykázána, stačí, že manželé potvrdili soudu,že o věcech 
těchto j sou dohodnuti. Co se týká dohody o umístění, výchově a vý
živě dětí, pokládá se za dostatečné ustanovení § 103 této osnovy. 
Činiti dohodu o tom podmínkou dobrovolného ro~vodu jest i proto 
málo účelné, 'že dohodu takovou mohl by soud kdykoli v budoucnosti 
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zrněni ti, nej ,sa ani svým prvotním usnesením vazán. Byl proto druhý 
odstavec § 49 návrhu 'Subkomitétu vůbec vypuštěn. 

Druhý odstavec ,§ 62 obsahuj e nové ustanovení, o jehož syste
maticky správném umístění byly vysloveny některé pochybnosti. ,Je 
tu vyslovena 'klausule »rebus sic stantibus« a 'pro toto její umístění 
mluví obtiž, nalézti vhodné místo pro formulaci smnostatnou; pro 
zvolené umístění mluví i to, že, má-li se tato zásada vyjádřiti v sou
vislosti s jiným' ustanovením, jest nejlépe umí-stiti ji tam, 'kde v ro
dinnémprávu se vY'Slkytne nejprve příležitost. 

Ve věci samé třeba uvésti, že klausule se vztahuje na všechna 
práva na výživu, vzcházející z poměrú rodinných. Komise neměla 
za účelné omeziti toto ustanovení , navrhovaným dodatkem, že musí 
zůstati nedotčena nutná výživa, protože nemohou býti vyloučeny ani 
případy, kdy tomu tak nehude. Rovněž se komise nepřiklonila k ná
vrhu, aby tento odstavec neplatil, jestliže si manžel změnu poměrů, 
které se dovolává, 'přivodil sám nebo svou vinou. V některýeh př'ípa
dech se vystačí s 'všeobecnou zásadou, že se nikdo k svému prospěchu 
nemÚ'že dovolávati vlastního činu nedovoleného, v jiných 'zase zaslu
hují slušného 'Zřetele i změny, kterési skutečně 'manžel sám způ'sobi1, 
aniž je možno mluviti o 'zavinění. To jsou věci velmi subtilní, kterých 
schematiokou formulací nelze vystihnouti. Aby se v této věci dala 
soudu dostatečná volnost, vsunují 'se slova »přihlížeje k veškerým 
okolnostem, zasluhujídm povšimnutí«. Za dohodu ve ,smyslu tohoto 
ustanovení nutno pokládati i smlouvu, kterou se jedna strana všeho 
práva na vý'živu vůči druhé straně vzdala. I zde tedy platí klausule 
~rebus sic stantibus« a je Vři 'Změně poměrů možno domáhati se rpři
měřeného poskytování. 

Pro objasnění několik pří-kladů: Zavázal-li se manžel platiti vy
soké vyživovací příspě'vky a vzdá-H :se později funkce, z které měl 
svoje vysoké příjmy, nelze neuznati jeho nároky na 'snížení příspěv
ků. Jinak se rozhodne případ, vzdal-li se fu:rť~ce 'Zřejmě s úmyslen1, 
aby nemusil svoje rpříspěvky plniti. Je-li snad m,anželka Ipovinna sub
sidiárně živiti ,manžela, nebude asi možno nesní'žiti její příspěvky, 
i kdyby ,svého maj etku po'Zbyla vlastní vinou. 

K ,§ 63: Ustanovení § 106obč. zák se přejímá s některýn1i změ
nami. Již návrh su!bkomitétu doplnil toto ustanovení tím, že zařadil 
vedle osob nezletilých ty, které byly 'částečnězlbaveny svéprávnosti 
podle ds. nař. č. 207/1916 ř. 'z. Ale při superrevisi bylo shledáno,že 
ustanovení toto je třeba rozšířiti také na osohy, nad nimiž moc otcov
ská anebo mateřská nebo poručenská byla prodloužena. Schválení 
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soudního podle ustanovení o dozoru soudu nad řádnými 'Zástupci osob 
nesvéprávných nebude vždycky třeba. To znamenalo v osnově subko-
mitétu slovo: »rpřípadně«, které 'se nahrazuje výstižnějším výra
zem »a je-li toho ;potřebí«. Řádným zástupcem bude nejen poručník" 
podpůrce nebo opatrovník, nýbr:ž talké otec, který má moc otcov
skoU, matka, která má moc mateřskou nebo které bylo svěřeno poru
čenství, podpora nebo opatrovnictví, pokud jim snad nebyla odňata 
právě -správa majetková. 

K § 64: Podle 'svého zásadního usnesení přij ala komise ustano
vení návrhu ,sulbkomitétu, jimž se nedobrovolný rozvod připouští 

z týchž důvodů, jaké j,sou důvody rozluky manželství. Aby se tatO' 
věc důrazně vyjádřila, položen byl na místo slov »'ze v'šech« výraz 
»jen 'z ... «. Odstavec 3. § 67 této osnovy necituje se v § 64, protože 
se pro rozvod nehodí. K rozluce pro nepřekonatelný odpor je třeba 
souhlasu obou manželů. Souhlasí-li však 's rozvodem, mohou 'žádati 
o rozvod dobrovolný. Odst. 4. § 67 má rovněž význam jen při rozluce. 
Ustanovení § 68, odst. 1. a 2., o promlčení a 'zřeiknutí v'ztahuje se 
i na spor o rozvod. Po stránce ,systematické je sice 'poněkud zvláštní, 
že ustanovení o rozvodu nedobrovolném odkazuj e na důvody rÚ'zlu
kové, které následují až v dalším tekstu 'Zákona. Ale opakovati je 
dva:kráte pokládá se za 'zbytečnou rozvláčnost a dovolání opačné by 
bylo v rozporu s větší významností rozluky i s historickou souvis
lostí ,§ 67 a § 13 zákona č. 320/1919 Sb. Z. a n. Co :se týká zbývají
cího obsahu § 107 obč. zák., třeba upozorniti, že ko'mise neshledala 
důvodným, aJby:byly obnoveny 'smírčí pokusy při nedobrovolném roz
vodu, které byly zrušeny čl. V., Č. 2., zák. ,č. 161/1921 Sb. Z. a n., ko
nečná věta § 107 pak se stala zbytečnou následkem všeobecného 
ustanovení § 55, odst. 2. 

,§ 108 obč.zák., jenž obsahuje pouhý odkaz na § 117, byl škrtnut 
jako zbytečný. Dosavadní tekst občanského zákoníka neohsahuje 
zvláštního ustanovení o rprávnkh následcích r6zvodu a to ,zajisté proto, 
že násled)kem 'souvislosti těchto ustanovení s právem kanonickým po
kládalo ,se ustanovení takového obsahu za nadbytečné. Nyní, 'kdy od 
rozchodu 'práva občanského s právem kanonickým uplynulo již bez
mála 150 let, mohla by .se vyskytnouti 'myšlenka, 'Zda nový tekst 
nemá obsahovati podobné ustanovení. Ale ani dnes není podrobněj
šího u stanovení tře'ba, vzhledem k rubrice před§ 55 a k obsahu jeho 
prvního odsta~vce i vzhledem k §§ 60 a 65, k ~ubrice před § 66 (»Ob
novení manželského společenství«) a k obsahu tohoto § 66. 

K § 65: Podnět k v)l1tvoření tohoto ustanovení vyšel z obšírného 
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jednání o § 83 návrhu subkomitétu. Tam totiž vycházel ,subkomitét 
.z myšlenky, 'že rozvodem zásadně zaniká alimentační povinnost man
želů. Tento názor byl však komisí shledán nesprávným. Rozvod se 
zásadně trvání alimentačních povinností nedotýká, nýbrž jen modi
Jřkuje ,tuto povinnost, jestliže je některá ze stran na rozvodě vinna. 
K tomutO' zásadnímu stanúvisku přidala se superrevisní komise ze
jména vlivem vývodů Len ho f f o v Ý c h. Odůvodniti z'proštění man-
žela nevinného od povinnosti alimentační z důvodu náhrady škody 
pOlkládalo se však za nepřirúzené 'vzhledem k ustanovení § 1111 a 
jeho definici škody. 

Naproti tomu při rozluce ji/stě zaniká .povinnost i právo ali,men
tační a eventuální nárok resp. závazek podobného úbsahu dá se odů
vodniti jen předpisy o náhradě škody - podle okolností rozdělením 
náhrady, j e~li vina oboustranná. Prúto bylo shledáno za nej,správ
nější výchDdisko, aby § 83 osnovy subkomitétu byl škrtnut a na místě 
něho aby byl formulován předpis o výživném v sOUivi'slosti s ustano
vením O' rozvodu, a aby v tomto novém předpise hyl 'zachován obsah 
dvorského dekretu ze dne 4. května 1841, č. 531 sb. zák. soud. 

Zásadně t~dy ,povinnost a nárok alimentační při rozvodu ať do
brovúlném či nedobrovúlném trvají. Ale z této zásady dopouštějí 'se 
tyto výjimky: Dojde-li k nedobrovolnému rozvodu z výhradné viny 
manželčiny, zaniká její právo podle § 49; a právě tak zaniká právo 
manželovO' na výživné, je-li on výhradně vinen. Jsou-li vinni oba, na
.stane následek Ddpovídající uvedenému dvorskému dekretu č. 531/ 
1841, ale s tím rozdílem, že alimentační příspěvek je podmíněn skuteč
ností, že žadatel není s to živiti se sám a že - jak to odpovídá zásadě 
.§ 50, odst. 2. -- nečiní se tu rozdíl mezi mužem a ženou. 

Tím Dvšem vzniká důsledek na první pohled zvláštní, ,že totiž při 
rozvodu 'Pro duševní chDrDbu druhého manžela iPovinnostalimentační 
trvá, 'při rozluce, 'z téhož důvodu povolené, zaniká. Ale i tú ·másvou 
vnitřní důvodnost. žaloval-li manžel, duševní chorůbou druhého po
stižený, jen na rozvod, má patrně naději na uzdravení a obnovení 
manžel'ského ,společenství; platí tedy na nemocnéhO', !který Dvšem roz
vDdem není vinen. Ale je-li situace beznadějná a odhodlá-li se posti
žený k rozluce a snad i k novému manželství, nelze mu, ježto nemá 
viny, ulolžiti ' povinnost alimentační prO' celou dobu 'života manžela 
chorúmyslného. 

K § 66: Ustanovení občanského zákoníka o »opětném s-pojení« 
rozvedených ·manželů dávalo :podnět k vážným pochybnostem. Do
slúvné 'znění '§ 110 ukazuje spíše k mínění, že podmínkou, aby takový 
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návrat manželů kespolU'žití zrušil právní následky rozvodu, jest ozná
mení soudu O' tomto znovuspojení. Ale snad většina vykladačů (srv. 
plenární rozhodnutí Sb. n. ·s. IX., č. 7622) v tomto paragrafu spatřú
vala jen pochybené vyjádření něčeho, co sice se státi má, ale aniž se 
to stanoví za podmínku nutnou (»Sollvorschrift«). Věc je však velmi 
vážná, pováží-li ,se, že při prvnínl názoru manželé platí za rozvedené 
se všemi dúsledky - hlavně v oboru !práva dědického - jestliže opo
minuli oznámiti svoje spojení soudu, na druhé straně výklad druhý 
že vylučuje návrat na zkoušku, při čemž manželé nechtěli hned zru
šiti účinky rozvodu, nýbrž jen v případě, že obnovení 'manželského 
společenství ,se osvědčí. Subkomitét byl si vědom nutnosti rDzřešiti 
tuto otá'zku a učinil tak v .§ 52 pod rubrikou »0 opětném ,spoj ení 
manželů«. Postavil se první větou na stanoviskO', plynoucí z ·přesnéhD 

výkladu § 110, že právní následky obnoveného spojení manželů jsou 
závislé na Dznámení soudu. V druhé větě postavil však prvnímu 'pří

padu na rDveň, je-stliže manželé sice ,soudu neoznámili .svoje spojení, 
ale objevuje-li se přes to spojení jich jakO' trvalé. 

Proti takové formulaci bylo vysloveno několik námitek, nikoli 
bezdůvodných. Komise protO' přikročila k nové formulaci. V rubrice 
i v obsahu § 66 se mluví o »obnovení manželského společenství«, aby 
se vyloučil ,případ přechodných styků, které nebyly míněny jako sku
tečné obnovení společenství životního. Jde-li však o skutečné obno-
vení manželskéhO' společenství, zruší již tím ,manželé právní následky 
rozvodu, leč hy z okolností bylo možnO' míti za to,že nebyla obnúva 
společenství myšlena jako trvalá. Oznámení soudu má se státi spo
lečně. Z túhD plyne, ,že odepře-li jeden z manželů, je to jistě alespoň 
příznak (indicie), že nemá vůli trvalého společenstvÍ. Ale oznánlení 
není podmínkou. Formulace vědomky byla volena tak, aby se ustano
vení a,bjevovalo jako příkaz, který se má 'splniti, ale jehož nesplnění 
nepřekáží vzniku právních následků. (Ze:mře-li náhúdou jeden z man
želů v době návratu na 'zkoušku, posoudí soud podle DkolnDstí, zda 
rozvod trval čili nic, a spíše se asi rozhúdne pro zánik rozvodu.) 

Druhý odstavec jen lépe formuluje to, co bylo vyjádřeno JIZ 

v návrhu subkomitétu, že totiž manželé, kteří obnúvením -společen

ství právní následky rozvodu zrušili, musili by šetřiti ustanovení 
O' rozvodu, kdy,by 'znovu chtěli společenství zrušiti. 

K § 67: Již návrh subkomitétu založil ustanovení O' důvodech 
rozlukových na § 13 zákona č. 320/1919. Stejně jako v -zwkoně man
želském, i zde vyslovuje se jako generální důvod rozluky rozvrat man
želství. Ale opravuje se lúgické pochybení .§ 13 tak, že ,se skutečně 
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rO'zvrat staví jakO' poje,m nadřaděný a O'statní důvO'dy jakO' jehO' t y
pické případy, které však řadu mO'žnO'stí rozvratu nechtějí a ani ne
mO'hO'u vyčer,pati . Předností tO'hO'tO' zpúsO'!bu jej ednak, že se taktO' 
zákO'n O'chraňuje O'd různéhO' více nebO' méně nastrojenéhO' O'bcházení, 
jaké se děje jinde, jednak tO', že v ,čelO' ustanO'vení O' důvodech rO'zluky 
klade 'Základní důležitO'u větu, že rO'zluku nelze vyslO'viti k návrhu 
manžela, který je rozvratem převážně vinen. (Mluví-li se O' návrhu~ 
mají tím 'býti kryty i !případy, v kterých 'žalO'bce je sice rO'zvratem 
převážně vinen, ale žalovaný se dO'máhá rO'vně'ž rozluky.) Zásada 
právě zmíněná nyní platí nespO'rně O' všech případech § 67 a dává 
sO'udci ne sice snadný, ale jistě čestný úkO'I, ve všech případech se 
přiblížiti spravedlivému úsudku O' tO'm, kdO' jest vinen převážně na 
ro~vratu manželství ~ což nebude vždycky ten, kdO' na první pO'hled 
se objevuje jakO' vinník. Přijatý tekst liší se od návrhu subkomitétu 
jen tím, že byla vsunuta slova »tú jest na zrušení manželství«, čímž 
se vregnantně určují rprávní následky rozluky na rozdíl O'd rozvodu 
jakO' zrušení manželskéhO' společenství 'Za trvání svazku manželského. 
Za to slova »ka:ždého manželství« byla vypuštěna jaJko dnes již zby
tečná. Zdánlivě nelúgický vý.raz »že nelze na nich«, t. j. na žádném 
z manželů, tedy nejen na žalobci, spravedlivě požadovati setrvání 
v manželském spO'lečenství, byl přes činěné námitky ponechán, pro
tože se tím ukládá ,soudci, aby věc tu posoudil přihlížej e k vlastnostem 
a poměrům obou stran, nikúli jen k stanovisku 'žalobcovu - podobně 

jako tomu bude při 'Posuzování nové rpřekážky omylu v osO'bních vlast
nostech ,manžela. 

VybuaovánÍ'm § 67 jest vyjádřeno, že případy údst. 2. mají jen 
v tom smyslu povahu výpočtu taxativního, že,zjístí-li se tyto určité 
skutečnosti, ,platí samy o sobě 'za rozvrat, aniž je třeba skutečnost 
rO'zvratu vedle nich zvláště dokazúvati. To jest jasně vyjádřeno větou 
»Takový rozvrat znamenají níže uvedené 'Skutečnosti san1y o sobě «. 

Z toho pak l)lyne zřejmě i to, že v každém případě rozvratu, tedy 
i v přívadech odst. 2., nutno uvážiti, zda žalobce na tomto razvratě 
není převážně vinen. 

K důvodůlTI rozluky uvedeným sub a), b) třeba upozorniti na to, 
že vrokázaný ,souhlas nebo spoluvina druhéhO' 'manžela na cizolúžství 
nebo na trestném činu, pro který byl manžel odsouzen, zbavuje tuto 
skutečnost té povahy, aby sama o sobě tvořila skutkovou podstatu 
r O'zvratu. V takovém případě bude tedy třeba dokázati, nastal-li tu 
vůbec rozvrat jako následek vytýlkaného činu. Cizoložství nebo trestný 
čin mimoto jistě ani neznamenají převážnúu vinu samy o ,sobě, je-li 
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na druhé straně »souhlas nebo spolu 'půso'bení«, t. j. spoluvina v šir
ším smyslu 'slova, než jak se určuje v ustanoveních rpráva trestníhO'. 
Kdežto tedy ,soudce v každém případě bude uvažovati o otázce pře
vážné viny, na př. zda žalobce svým vlastním jednáním !přímo ne
dohnal žalovaného k vytýkanému činu, zde má úlohu potud usnad
něnu, že spoluvina sama zbavuje vytýkaný čin té na první Ipohled 
rozhodující povahy, jakou n1á, když souhlas ani spolu působení rpro- ' 
kázány nej.sou; ~oudce tedy bude přímo k tomu přiveden, aby uvážil, 
zda SpoluvInny zalobce není na rozvratu vinen převážně; 

K důvodu lb) zauj ala ji'ž osnova subkomitétu nové stanovisko 
tím, že vypustila jako podmínlku určitou délku trestu. Nejde tu za
jisté především o to, na jak dlouho výkonem trestu bylo manželské 
spolužití přerušeno. Na jedné straně nepozbude čin spáchaný za okO'I
ností svědčících o 'zvrhlé povaze své závažnosti, bude-li trest zkrácen 
nebo prominut, na druhé ,straně pak ani dlouhý trest pro skutek 
n~majíd p~vahy' diffamujicí (na př. 'zločin politický), neospravedlňuj~ 
sam o sobe rozluky. Proto se setrvalo na návrhu subkomitétu v této 
přívčině. ,Po upolzornění, že každý čin spáchaný »z pohnutek nízkých a 
necestnych« bude podle přípravné osnovy trestního zákona kvalifi
kovati jakO' zločin, byla tato slova vypuštěna a zůstala formulace 
jak jest uvedena v tekstu. Po upozornění SIO'ven 'ské komis~ 
byJ. ~~ipojen d~datek »nebo neuzavřel 'manželství, věda o tomto činu«, 
Jcterazto .skutecnostmá tedy stejný účinek jako »spolupůsobení«. 

K ht. c): OsnO'va subkomitétu převzala znění § 13 zákona č . 
320/1919. Na přednesenou námitku, zda je kryt také případ že man
žel bude ze společného bytu vYiPuzen a zabrání se mu náv:at, usne
~enov ?!lo, aby tato ,skutečnost zřejmě spadající pod § 67, lit. c), byla 
J2.SneJSlm formulováním zahrnuta. Proto na luistě slov »a nevrátí-li 
~e« b~la vložena do tekstuslúva »a neobnovil-li manželské spole-
censtvI«. . 

Bod d) hyl přijat beze změny. 
Při bO'du e) bylo poukázánO' na to, že pojem těžkého ubližování 

v:~le zlého nakládání je nejasný - byla proto slova »ubližoval-li mu 
tezce~< ~ynechána. Návrh, aby urážlky na cti jako důvod rozluky byly 
vypu~teny, hyl zan1ítnut, ale 'byl přijat návrh ne j vy Š š í h o s o u d u 
a'~~ Jako podmínka byly připuštěny jen urážky citelné. Proto byl~ 
pflJ ata formulace, jak jest uvedena v tekstu. 

. Lit. f) byla vYJpuštěna, proto'že prO'ti ní byly učiněny četné ná
mItky ('Srv. na př. Hor á k, Právník, 1920, str. 397) pro její nejas
nost, a protO'že je případ kryt odstavcem 1. 
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Lit. g) ,sestává lit. f) a 'byla ponechána bez věcné změny. Proti 
ustanovení o duševní chorobě jako důvO'du rozluky byly sice uvedeny 
některé námitky jednak s hledis1ka legislativní techniky (kasuistika), 
jednak :S hlediska socIální politiky (choromyslný zůstane bez po
moci) ; ale přes to setrvala superrevisní komise při dosavadním teks
tu, jehO'ž formulace byla vytvořena 'za součinnosti vynikajícího 'iP,sy
chiatra a jehož zahrocení proti člověku choromyslnému jest vyvá
ženo zřetelem k manželu zdravému a jeho rodině, jimž se 'poskytuje 
osvobození od tíživéhO' Ibřemene, snad i ,nedohledné délky trvání, anebo 
od slpolužití v ' ·prostředí, rozvráceném těžkou duševní chorobou, s čímž 
bývají ,spojena nesnesitelná ut rpení. Množící se počet duševních one
mocnění je výsledkem dnešního způsobu života a je proto veřejnou 
povinností socíální, postarati se o řádné zaO'patření duševně chorých 
lidí. Netřeha podotýkati, že i zde platí druhá věta odst. l. 

K odst. 3.: Bylo navrhováno vYlPustiti rozluku pro nepřekO'natel
ný odpor anebo zase d~pustiti ji, i když se druhý manžel -k žádosti 
nepřipoJí. První návrh nebyl přijat, protože jde o instituci vžitou,. 
která v té rpodobě, jak ji recipoval 'zákon č. 320/1919 z ohčanského . 
zákoníka, nezavdávala příčin ke stížnostem. Ale právě prO'to, aby ani 
v budoucnosti se neobjevilo zneužívání, třeba trvati na souhlasu obou 
manželů, .i na přechodném, snad i na několitkerérn rozvodu, sloužícím 
za nepřímý důkaz nepřekonatelnosti odrporu. Aby se vyloučily marné
žaloby, k nimž ,se [pak druhá strana nepřipojí, byla zvolena fO'rmulace 
»Mi'moto se mohou lnanželésvornou vůlí domáhati rozluky .... «. 
Upozorniti dlužno na slovo »netřeba«. To znamená, že soudce rozluku 
podle odst. 3. hned povoliti nemusí - ale O'všem může. Učiní to t ehdy,. 
bude-li důvodnost odporu přesvědčivě prokázána - na př. chorobou,. 
která působí přirozeně odpor (zápachem, nebezpečím nákazy a pod.). 
Rozluka ta ,bude i bez přechodných rozvO'dů odůvodněna. Snad v po-
'dobných případech ani nelze mluviti O' rozvratu manželství, ale jistě 
budou některé případy utvářeny tak, ,že tu rozvrat bude. 

K odst. 4.: Toto ustanovení souvisí s § 32. Byl-li totiž některý 
z manželů prohlášen za mrtvéhO' a druhý manžel poté uzavřel man-o 
želství nové,zrušuje se dřívější manželství, i když se ukáže, že ne
zvěstný žij e, a to i když nový sňate\k bude pozděj i prohlášen za ne
platný - ať z jakýchkoliv důvodů. Je-li nové manželství na obou 
stranách uzavřeno hona fide, jest platné přes to, že osO'ba nezvěstná. 
v době toho ,sňatku žila. Pře.s tO' 'může míti nejen bývalý manžel 
osoby nezvě'Stné, která se vrátila, nýbrž i druhá strana nového .man
ženstvízáj em, aby toto nO'vé manželství bylo rozloučeno. Jeden bude 
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míti zaJem, aby znovu uzavřel manželství s osobou nezvěstnou, Jez. 
se vrátila, druhému nebude l'ze vnucovati, aby žil v rnanželství s oso
bou, jejíž dřívější lnanžel za mrtvéhO' prohlášený žije. A právě ná-. 
sledkem této motivace je přirozeno, že rozloučení nového manželství 
nebude přípustné, jestliže navrátivší se manžel, jehož prohlášení za. 
mrtvého bylO' zrušeno, zatím :skutečně zemře nebo vstoupí v nové man
želství. To praví druhá věta odst. 4. 

Slova osnovy subkomitétu »leda že mu ... bylo známo ... žije« 
byla vynechána, protože nemají smyslu, když překážka § 32 stala se· 
impedimentum iuris publici (viz ,§ 56) ; první část ,první věty byla jen 
přesněji a jazykově správněji formulována. 

K § 68: UstanO'vení tohoto paragrafu navazuje na § 14 zák. č. 
320/1919. Tento paragraf byl ,především již v návrhu subkomitétu. 
doplněn ustanovením jednoroční lhůty promlčecí v případě § 67, odst. 
2., lit. e). Námitka, že snad by mohl vzniknouti spor o povahu těchto. 
lhůt, není důvodná, neboť jsou tekstem výslovně uvedeny jako pro
mlčecÍ. Námitka, ~,;by se na tyto lhůty nevztahovalo ustanovení, podle. 
něhož 'se lhůty promlčecí mezi manžely zastavují, ndpadá výslovným 
ustanovením 2. odstavce § 1309. Co se týká pojmu »náležitého pokra
čování v řízení«, odkázala komise k zákonům procesnim. Stylisace' 
§ 54, O'dst. 3., osnovy subkomitétu zavdávala pO'chybnost, aby se ne
dalo vyvozovati, že přerušení lhůty nastane jen podáním žaloby o roz
vod. A'by se tento úzký výklad vyloučil, začíná § 68, O'dst. 3., slovy' 
»Podáním žaloby .... «, takže nyní tento odstavec zřejmě mluví jen 
o jednom z důvodů přerušení lhůt promlčecich. Podobně mohl vésti 
k úzkému výkladu O'brat »Bude-li žaloba pravoplatně ~amítnuta« a 
zvolen proto široký výraz »Nebude-li žalobě vyhověno«. Na místo ne-o 
přesného výrazu »žalobou« klade se určitý výraz »podáním žaloby«. 
Podáním žaloby se míní samozřejmě akt pokládaný za podání žaloby 
'Zákony procesními. Při tom dlužno upozorniti, že užitím slov »podá-
ním .žaloby« vědomky se vylučuj e rozvod dobrO'volný, který § 14 zák. 
Č. 320/1919 uvedením »žádosti« o rozvod byl rovněž zahrnut. To odů
vodnil subkomitét 'správně Um, že při dO'hrovolnén1 rozvodě může jítí 
o věc, která s důvO'dem rozluky nilkterak nesouvisí, ano že v tom jest 
obsaženo snad 'i jisté prominutí, když se nesahá k žalobě, ač by to 
bylo mO'žno. Dobrovolným rozvodem .se tedy promlčení nepřerušuje. 
Již .subkomitét položil na místo slov »bude-li v řízení náležitě pO'stu
~)ováno« přesnější »bude-li žalobcem v řízení ... «; tento tekst byl jen 
Jazykově lépe upraven. Vzhledem k některým připomínkám bylo uva
žováno o lhůtě . v případě § 67, odst. 4. Nebyl přijat podnět, aby se.' 
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položil počátek lhůty na den vědonl0sti strany o tom, že prohlášení 
za 111rtvého bylo zrušeno, protože den takový bude zpravidla příliš 
TIlálo určitý. Aby se přes to vyhovělo oněm námitkám, byla lhůta ze 
.šesti měsíců prodloužena na jeden rok. 

K § § 69, 70: Komise superrevisní v otázce přeměny rozvodu na 
:I'.'ozluku opustila myšlenku § 17 zák. č. 320/1919, částečně proto, že 
,sublkonlitét pokládal toto ustanovení spíše za přechodné, částečně 
proto, 'že praksí tento paragraf byl učiněn prameneln nejistoty a ob
-cházení zákona. Při tom však neutvořil subkomitét jiného ustanovení, 
jež by nějakým způsobem nahrazovalo § 17, nýbrž se spokojil ~řevze
tím §§ 15 a 16 zák.č. 320/1919, ovšem po změnách, kterými se Jednak 
vypustily předpisy 'práva formálního, jednak předpisy zřejmě rázu 
}Jřechodného. Při jednání o těchto zá~adních '0tázkách sltledala ko
lniseže řešení návrhu revisního bylo by podstatným krokem zpět od 
- - , 
zálkonač. 320/1919, že by nevyhovovalo potřebě a tvořilo by nejed-
nou situaci, kdy by ten či onen z manželů octl se v moci druhého, 
ježto by na něm - dokud by byl živ - záviselo, zda dá či nedá sou
hlas s tim, -aby rozvedené manželství bylo rozloučeno a aby druhý 
:manžel vůbec kdy měl možnost, svoje rozvrácené poměry vpraviti zase 
do kolejí, srovnalý-ch s obecným mravním nazíráním (přeměniti kon
kubinát v manželství, legitimovati sňatkem nemanželské děti atd.). 

Po obšírných debatách, při kterých bylo hleděno zejména k -§ 1576 
obč. zák. ně-meckého, k čl. 148 obč. zák. švýcarského i k -§ 107 zák. čl. 
XXXI/1894, došlo se posléze k formulaci §§ 69 a 70, jak jsou obsa-

ženy v -tekstu. 
K -§ 69: Toto ustanovení přijde hlavně k platnosti tam, kde bylo 

ITlanžel,ství rozvedeno dobrovolně. Ale lze ho užíti i v \případě rozvodu 
nedobrovolného. Tu však třeba upozorniti, -že podle znění první věty 
nikterak ~enastává rozvodovým rozsudkem konsumpce žalobního ná
roku rozlukového, takže ten, kdo dosáhl sporem rozvodu, může z téhož 
důvodu žalovati o rozloučení nlanželstvÍ. Tím spíše lze žalovati na 
rozluku z důvodů, které snad vedly k rozvodu dobrovolnému. Podáním 
žaloby o rozvod nastane přerušení lhůty promlčecÍ co do skutečností, 
o něž se '0pírá -žaloba o rozvod. Od rozsudku běží ovšem promlčecÍ 
lhůta znova. Manželé mohou žalovati na rozluku z kterýchkoli důvodů 
§ 67, a tedy i pro nepřekonatelný odpor. Tu platí ustanovení § 67, 
odst. 3., až na to, -že uplynul-li již rok od ,právní moci rozhodnutí roz
vodového a manželé neobnovili luanželského společenství, není potřebí 
přechodného rozvodu podle § ,67. Nepřesvědčí-li se tedy soudce o ne
překonatelném odporu, může se přes to zachovati podle § 67, odst. 3. 
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ObnovenÍln společenství manželského pro budoucnost bude jen takové 
obnovení styků, které v o bec ruší účinky r ozvodu. Jiné přechodné 
styky manželů nevylučuj í použití ustanovení § 69. To jasně vyjadřuje 
citace ,§ 66 na rozdíl od §§ 15 a 16 zák. manž . 

K § 70: Rozvod nedobrovolný podle § 64 může nastati jen tehdy, 
jsou-li tu důvody, které by stačily na rozluku manželství podle § 67, 
odst. 1. a 2. Je tu tedy vždycky dán základ pr o řešení, jaké měl na 
mysli ,§ 17 zák. manž. Ale tento paragraf, jak praveno, nebyl recipo
ván. Na místě něho se klade § 70, kterým se přejímá § 107 zák. čl. 

XXXI/ 1894. žádá se především, aby v každém případě uplynuly 2 
roky od právní moci rozsudku rozvodového. Dále se žádá, aby Inan
'želé neobnovili manželského společenství způsobem, který by působil 
zrušení právních následků rozvodu podle § 66. Nevadí tedy obnova, 
která podle '0kolností nebyla zamýšlena jako trvalá. Nevadí tedy ze
jména návrat na zkoušku. Jsou-li splněny tyto podmínky, není již 
třeba dovolávati se důvodů § 67, nýbrž každý manžel může s úspě
chem žádati za rozluku, nechť je vinen či nevinen. Otázka, zda man
želé rozvedení použijí § 69 či § 70, bude se tedy říditi podle těchto 
zásad: Při dobrovolném rozvod~ je možná jen cesta § 69. Při nedo
brovolném je -možný § 69 i § 70, tento však je jedinou cestou pro pře
měnu rozvodu na rozluku v řtzení nesporném. 

_ Doplňkem §§ 69 a 70 jsou články XVII. a XVIII. předpisů uvo
zovacích a -prováděcích. 

§ 19 zákona č. 320/1919 Sb. z. a n. se nepřejímá. O rozvodových 
dohodách o výživném a majetku obsahuje ustanovení -§ 62, '0dst. 2. 
Právo na výživu zanikne rozlukou, ale na jeho místo může vstoupiti 
nárok na náhradu škody (§ 74). O vlivu rozluky na svatební smlouvy 
se ustanovuje v závěrečných paragrafech této hlavy. 

K § 71: Vzorem ustanovení § 57 návrhu subkomitétu hyl § 94 
manž. zákona uherského z roku 1894. Komise uznala, že dosavadní 
mlčení zákona '0 této věci nebylo uspokojivé. Ale zároveň nemohla i:\e 
uzavříti námitkám, že řešení navržené může působiti příliš příkře 

jednak proto, že ženu, jejíž manželství !pro její vinu bylo rozloučeno, 
stigmatisuje změnou jména, jednak proto, že, jsou-li tu děti z tohoto 
manželství, působí, že děti i jménem 'ztrácejí souvislost s matkou a jí 
se odcizují. Proto bylo .přijato zásadní ustan'0vení, že rozlukou luan
želka jména manželova nepozbývá. Ale ve sporu může každý IZ man
želů -----.:. nehledíc tedy k otázce viny - navrhnouti, aby se v případě, 
že manželství bude rozloučeno, dostalo manželce jména, j ežměla 
před uzavřením tohoto manželství. Tomuto návrhu vyhoví soudce jen 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 5 
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z důvodů závažných. Komise nechtěla jednostranně zdůrazniti otázku 
viny, ale výslovně ~onstatovala, že takovými »závažnými důvody« je 
zahrnuta i vina i ráz této viny, vedle důvodů jiných. Soud pak bude 
přihlížeti nejen k zájmům toho či onoho z manželů, nýbrž zejména 
k zájmu dětí. žalobou možno se domáhati uvedené změny jména 
lnanželčina i 'Po rozluce, a to kdykoli. Ale základem rozhodnutí o ta
kové žalobě budou jen skutečnosti nastalé po rozluce. Došlo-li k roz
iuce podle § 70, mohou býti důvodem i skutečnosti, nastalé ,před roz
lukou, ovšem zajisté po rozsudku, jímž bylo manželství rozvedeno. 
Neboť manžel, ~terý lTIoha žalovati na rozluku spokojil se jen rozvo-

. dem, dal zřejmě najevo, že, chce-li zachovati svazek manželský, sou
hlasí i s tím, aby přes to, co se v manželství přihodilo"zůstalo jlTIéno 
manželčino neznlěněno. 

K §§ 72, 73: § 72 byl přijat věcně beze změny z § 118 obč. 'zák., 
§ 73 pak z § 22 zákona č. 320/1919 Sb. z. a n., až na menší úpravy 

. čistě stylistické. § 122 obč. zák. je zařaděn jako čl. XIX. do předpisů 
uvozovacích a prováděcích. 

K § 74: Při jednání o § 46 osnovy subkomitétu bylo shledáno, 
že první věta tohoto paragrafu je zbytečná pro svou samozřej most, 
jak právem připomněl ne j vy Š š í s o u d. Druhý odstavec shledán 
3patně umístěn~Tm, protože patří do hlavy třetí (ponlěr mezi rodiči a 
děhni) a je tedy přesunut do § 103. Zbyla otázka náhrady škody 
manželu nevinnélTIu. Ale ta byla shledána všeobecnou a nespadající 
jen pod hledisko prohlášení manželství za neplatné. Bylo proto usne
seno, zařaditi ustanovení takového obsahu do »společných ustano
vení«, což se stalo § 74. Nebyl přijat návrh, aby bylo 111anželu nevin
nélnu pi'iznáno přímo »plné zadostiučinění«, protože bude otázkou 
jednotlivého p:hpadu, aby se 111anželu dostalo náhrady podle stupně 
viny manžela vinného. 

K § 75: Ve shodě s návrhenl subkomitétu se přejínlá zákaz lTIan"" 
želství §§ 120, 121 obč. zák., a to i s navrženým vypuštěním soukro
nlOprávních sankcí proti ženě, která snad 'Proti tomuto zákazu vstou
pila do nového manželství. Aby bylozi;ejmo, že předčasným sňatkem 
jsou vinni oba manželé a nejen žena, byla vložena věta »Zákazem 
,tím je ,postižen také ten, kdo s ní chce uzavříti nové manželství« . Aby 
se vystihl /zakazující ráz tohoto ustanovení, jehož sankcí není neplat
nost manželství, vloženo na místo slova »nemůže« slovo »nesmí«. Je
likož § 58 obč. zák. nebyl převzat a na druhé straně omyl jako' důvod 
neplatnosti je nyní pojat daleko šíře, bylo třeba slovo »omyl« zúžiti 
výrazem »že nevěděl o těhotenství ženině s jiným«. Někdy bude 
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zhola zbytečno~ čekati 180 dní, zejména když před rozlukou po delší 
dobu manželé žili rozvedeni a od sebe vzdáleni. Aby v takových pří
padech nebyli snoubenci zbytečně zdržováni, formulován byl odstavec 
3. šíře, t. j. dává možnost, aby úřad dřívější sňatek 'Povolí!, není-li. 
těhotenství pravděpodobno bud' »podle okolnostÍ'« nebo »:podle po
sudku znaleckého«. 

Který úřad je příslušný dáti povolení podle § 75, odst. 3., je po
věděno v článku XX. uvoz. a prov. předpisů. 

K § 76: Ustanovení § 1217 obč. zák. bylo převzato bez 'Podstat
nějších zlněn, ale ovšem byl výpočet běžných tYlPů smluv svatebních 
omezen na typy, o nichž se v dalších ustanoveních osnovy děje zillín
ka. Tekst mlčí o 'smlouvě dědické, o níž ustanovení byla komisí zařa
děna do hlavy sedmnácté. 

Komise byla si toho vědoma, že otázka, zda j de o svatební slTIlou
vu čili nic, může býti v konkrétním případě, vzhledem k všeobecnému 
znění § 76 osnovy, pochybná, stejně jako byla pochybná ,podle '§ 1217 
obč. 'zák. Bylo však uznáno, že judikatura celkem :spolehlivě dovedla 
tuto otázku, rozřešiti a že výsledky, k nimž se dospělo, se v zákoně 
povšechně zachytiti nedají. 

Na místo 'slov »0 jmění« byla položena slova »0 majetkových 
právech a povinnostech« a !připojeno bylo, že se svatební smlouvy 
mohou týkati také výživy. Jakékoli vážnější změně tekstu dosavad
ního § 1217 se komise vyhnula, neboť hy mohla praksí jen zbytečně 
otřásti. Jedině o t. zv. odstupních smlouvách bylo dáno ustanovení 
zvláštní ('srv. poznámky k § 91 osnovy). Definice § 76, jsouc velmi 
široká, ,kryje zejména i dohody podle § 62. 

Jako odstavec 2. připoj eno bylo ustanovení obsažené dosud v § 1, 
písm. a), zákona Č. 76/1871 ř. z. Subkomitét pro právo rodinné se 
domníval, že zákon tento bude vedle nového zákoníka občanského za
chován v platnosti, kOlTIise se však rozhodla pro postup opačný, při
javši v této věci stanovisko, které zaujímal v předchozích příprav
ných prací'Ch jmenovitě první subkomitét; srv. čr. III., č. 5., uvozo
vacích předpisů a k tonlu poznánlky v části IV. této zprávy. 

K §§ 77- 84: Ustanovení §§ 1218-1225 ohč. zák. byla převzata 
,-~elkem se změnami navrženýnli subkomitétem až na to, že byl určen 
pojem rpřiměřenosti věna, dosud velmi pochybný. . 
, Znlínka o souhlasu zákonného zástupce a soudu byla z § 1219 obč. 

zak. vypuštěna, poněvadž jinak by se bylo vysloviti 'stejně ve všech 
ustanoveních, kde jde o nějaké projevy nezletilce. Vypuštění oněch 

\' 
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slov neznamená tedy nikterak, že by superrevisní komise v čen1koliv 
byla opustila zásadu obsaženou v občanském zák~vník~. , . v 

Ponecháno bylo subkon1itételn zavedené rozlIsovanl meZI» venem« 
a »přínosem«, s nímž s mnoh:)"Tch stran byl zása~ně v~sloven so~~olas 
(M a y 1', l. C., sl. 90) a ovšem byla ponechána I povInnost rodlcu ~ 
»starých rodičů« (tímto výrazem označují ,se v osn?v~v as?en~~nh 
druhého stupně) , poskytnouti dcerám (vnučkám) ~řlmere~y prlnos 
nebo k věnu poměrně přispěti. Proti této povinnosh byly sIvce, vyslo
veny námitky a bylo poukazováno k tomu, že snad za dnes~l~h po
lněrů vzhledem jednak k výchově a vzdělání, jakých se dostava dce
rám, 'jednak k výdělečné činnosti mnohých žen vst~pujícíc~ do !~:~
želství, není již pro ni důvodů, které byly rozhodne v dobach dnveJ
šícho Kom.ise přes tyto námitky setrvala na zása~vách dO~,avad::ího 
práva, 'Soudíc, že není nijak nespravedlivé, aby rOdlCe,. (stan r~dl:e), 
jejichž majetkové :poměry to dovolují, pos~yt~i dcera;n (~nu?kam) 
maj etkový příspěvek do manželství. Nelze J lste podcenovah vyzna.~ 
hospodářského základu manželství (srv. i § 2.~ osnov~) a nelz: pustIh 
se 'l)řetele, že mnohé ženy, když se provdaJI, vzdaJl se a nekdy se 
přímo musí vzdáti své výdělečné činnosti. .,,. v,. 

Nemanželské dceři nebo vnučce přiznal již subkomltet pravo za-
dati přínos i na rodičích matčiných. v , 

Na místo slov »bei deren Verehelichung« v § 1220 obc. zak. v~ylo 
užito obratu »se zřetelem k manželství«, aby vyhověno bylo pnpo·· 
mínce ne j vy ,š š í h o s o u -cl u, že žádati lze nejen před sňatkem, 

n:)"71brž i IpO uzavření manželství. . v , 
K § 81 budiž podotčeno, že rodiči, jejichž odpor pr~t~ m:mzelst~l 

nebo nevědomost o manželství po této stránce mohou by tI vyznamne, 
rozuměti 'sluší podle § 81 jen otce a matku. To plyne jasně z tO?O, 
že se v předvětí mluví jen o rodičích, v 'závětí o rodičích a starych 

rodičích. v d . 
že·slib věna 'zmíněný v § 84 osnovy (promissio dotis) vyza ~Je~ 

se zřetelem k § 76, odst. 2., osnovy, formy notářského spisu steJne 
jako datio dotis, považuj e komise za nepochybné.. , J 

Ustanovení § 1226 obč. zák. odkázal subkomltet do zakona uvo
zovacího. Komise je škrtla (srv. Ti 1 s c h, Einfluss, 1901, str. 282 

a násl.). b 
K ,§§ 85-87: §§ 1227 a 1228 obč. zák. 'zůstá~a!í celkem eze 

v V § 1229 obč. zák. pozměněn byl již subkomltetem tekst tak, zmeny. . v v. v ,. v , 
aby jasně bylo pověděno,že hned P'~ smr:l ~a~ze1cl~e.-rr:a veno, n~l1l: 
li umluveno nic jiného, připadnoutI manze1clnym dedlCum. Podrobne 
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bylo uvažováno o připomínce S loven 's k é k o m i s e, že by se man
želovi mělo, po v'zoru platného práva slovenského, dopustiti, aby si 
při restituci věna odpočetl, co vynaložil na manželské společenství 
přímo z ka[)itálu věna, když nestačily ani jeho vlastní prostředky, 
ani užitky z věna plynoucí. Komise se obávala, že by podobné usta
novení mohlo - vyvolati vážné spory, především však byla toho ná
zoru, že manžel, jenž je povinen věno vrátiti, nenlá práva sáhnouti • 
na jeho kapitál bez svolení osob, kterÝlTI má býti věno vráceno. že 
manžel, jenž se takto zajistil, si může odpočísti, co pro lnanželské 
společenství spotřeboval, takže po případě nebude povinen nic vrá
titi, je jistě samozřejmé. 

K ,§§ 88 a 89: §§ 1230 a 1231 obč. zák. zůstávají bez věených 
změn ; závěrečná slova § 1230 Ibyla jako bezvýznamná škrtnuta. 

Nepraktické ustanovení o jitřním daru (§ 1232 obč. zák.) se, 
jak již navrhl subkomitét, ~ypouští. 

K § 90: K předpisům o věnu a obvěnění připojil již su:bkOlnitét 
§ 1245 obč. 'zák. jednající o tom, jak se věno nebo obvěnění zajišťují. 
Proti původnímu znění občanského zákoníka přiznává se z důvodů 
vhodnosti manželce právo, aby se domáhala zajištění věna, ať cokoliv 
bylo umluveno o jeho vrácení, i obvěnění, a to i tehdy, když nehrozí 
uebezpečenství. Podotčeno budiž, že »iPřiměřeným zajištěním« nelze 
rozuměti jen zajištění podle § 1185 osnovy. 

K § 91: První věta § 1233 obč. zák. byla, jak již výše je uvedeno, 
zařaděna do § 52 osnovy. Že na společenství statků mezi manžely užíti 
sluší především předpisů o smlouvě společenské, je jistě i bez zvlášt
ního zákonného ustanovení jasné a nebylo proto nutné pojím.ati do 
nového zákoníka druhou větu § 1233. Osnova se spokojuje, následujíc 
v tom vzor subkomitétu, aby v § 91 vypočetla - ovšem jen příklad
mo - některé druhy společenství statků. Zvláštních ustanovení 
o nich nedává, souhlasíc se subkOlnitétem, že potřeba podrobné úpravy 
těchto různých druhů manželského společenství statků (jako ji má 
na př. občanský zákoník pro Německou říši) se v praksi zvláště na
léhavě nepociťuje. Do svého výpočtu nepojímá osnova ani t. 'zv. spo
lečenství statků na případ 'smrti, o němž v § 1234 obč. zák. učiněna 
byla výslovná zmínka. Anketa, kterou svého času provedl subkomitét, 
ukázala, že ustanovení §§ 1234- 1236 obč. zák. jsou ,málo praktická, 
a některá (jako presumpce vysiovená v první větě § 1234 a § 1236) 
že ani nevyhovuj í. Samozřej mě není tím, že § § 1234-1236 budou 
škrtnuty, nijak vyloučeno, aby strany mezi sebou společenství pro 
případ smrti smluvily. 
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ZatO' uvádí QsnQva vedle Qlbvyklých typů smluv 'O spQlečenství 

statků vý,slQvně i smlQuvy Qdstupní a krQmě tQhQ se zmiňuje, jak již 
navrhl su'bkQmitét, O' 'smlouvě, kterQu manželka svěřuje manželu 
správu svéhQ jmění. 

Sml'0uvy t. IZV. Qdstupní JSQU jmenovitě 'mezi rQlnickým 'Obyva
telstvem určitých oblastí velmi Qbvyklé a judikatura zhusta se musila 
jimi zabývati. Otázka, na kQlik sluší takQvé 'smlouvy PQvažQvati za 
smlQuvy svatební a vyžadQvati tedy k jich platnQsti fQrmy nQtář

skéh'0 spisu, je sporná a je dojista vhQdné, když zákQnQdárce dá 
praksi v tQm směru pevnou QPoru. Podle 'Osnovy má býti za Qdstupní 
smlouvu svatební PQvažQvána smlQuva, kterQu se mezi manžely (snQu
benci) zakládá společenství nemQvitosti, zejména r.olnické usedlQsti, 
při čemž PQdíl na nemQvitosti je pQskytnut za majetek, který manžel 
(snoubenec) přináší d.o manželství. Tím má býti řečenO', že nejsou 
QdstupnímismlQuvami ve smyslu osnQvy všechny smlQuvy, které 
v praksi častO' se »Qdstupní« nebO' »postupní« nazývají a upravují na 
př. jen převQd nemQvitQsti s rQdičů na děti, třebas u příležitQsti za
mýšlenéhO' sňatku dětí. KQmise není tajnQ, že likvidace Qdstwpních 
smluv (ve smyslu Qsnnvy) nezřídka bývá velmi nesnadná a že v judi
katuře se vyskytují vážné pochybnQsti, jak ukazuje nejnQvěji na př. 

rozhodnutí 8b~ n. s. XII., č. 9547. Zabývala se pr.otQ myšlenkQu, ·zda 
by se O' tétO' likvidaci neměly dáti dQ zákQníka zvláštní předpisy. Uvá
živši však, .že i nejpQdrobnější předpisy tQhQ druhu při mnQhotvár
nosti PQměrů, O' které jde, snadno by se ukázaly nedQstatečnými, 
dále že by porušena byla s.ouměrnQst zákQníka, jestliže by se do něha 
vložily předpisy 'O likvidaci smluv ndstupních a mlčením se !přešla 
likvidace Qstatních smluv O' spQlečenství .statků mezi Inanžely, upusti
la komise od tohQto úmyslu a je přesvědčena, že kautelární jurispru
dence při sdělávání takových smluv bude vždy PQz.orně pamatovati 
na vše, CO' 'musí býti .opatřeno, aby se likvidace jednQu dala prQvésti 
vh'0dně a bez obtíží. Při tQm zejména bude asi vhQdné ustanQvení, 
že při likvidaci nemQvitostmá připadn.outi tQmu z manželů, s jehož 
strany do společenství se dQstala, druhý pak že má býti ndbyt penězi. 

O 'smIQuvě, kterou manželka přenechává manželQvi správu svéhO' 
jmění, byla 'Zmínka již v první větě -§ 1241 obč. zák. SubkQmitét 
navrhl, aby O' tétO' sml.ouvě, není-li ujednáno něcO' jinéhO', platilo totéž, 
CO' PQdle §§ 53 a 54 QsnQvy vůbec platí O' správě jmění manželčina 

lnanželem, ale PQnechal manželce možnQst, aby manželu sQudně správu 
.odňala. KQmise neměla dŮVQdu, aby na t.om něcO' měniia. 

Stejně neměla kQmise důvodu, aby restituovala § 1240 Qbč. zák., 
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jejž subkQmitét škrtl, a ustanQvení O' vdQvském tplatti (§§ 1242 a 
1244 obč . 'zák.). To, CO' byl.o obsaženO' v -§ 1243 Qbč. zák., je vyřízenO' 
v hlavě dvacáté druhé osnQvy (srQv. § 708) . . § 1246 Qbč. zák. byl 
vypuštěn jakO' ustanQvení čistě QdkazQvé. První věta § 1247 Qbč. 'zák. 
byl? j ak'0 nevhQdná PQtlačena; druhá byla nahrazena, jak již shQra 
bylO' poznamenánQ, obšírnějším předpisem § 19 nsnovy. O §§ 1248-
1254 Qbč. zák. sluší srQvnati pQznámky k ustanQvením práva dědické
ho. Předpisy O' advitalitě (§§ 1255- 1258 .obč. zák.) a § 1259 Qbč. 
zák., j enž 'Obsahuje reminiscenci na starou unin prQlium, byly vy
puštěny j ak.o 'Zbytečné a nepraktické. 

K §§92- 95: Subkomitét přeskupil §§ 1260-1266 Qbč. zák. tak, 
že nej prve VQjednal 'O vlivu, jáký má na majetkové pQměry . manželů 
prohlášení manželství za neplatné, dále kQnkurs a na kQnec rQzvQd 
a rozluka. Komise tQtQ uSPQřádání eelkenl schválila, avšak ustanovení 
a vlivu kQnkursu namajetkQvé PQměry manželů zařadila dO' předpisů 
uvozQvacích a prQváděcích jako články XXI. a XXII. Ani na jiných 
místech osnovy se nejedná přímO' 'O vlivu konkursu na určité právní 
paměry a nebyly· dO' nQvéhQ zákQníka převzaty na př. '§§ 1024 a 1161 
obč. zák. Opatřiti tyto věci náleží d.o práva kQnkursníhQ a, pokud 

'v něm podQbných předpisů není, je vhQdnější umístiti je v UVOZQva
cích a prQváděcích pfedpisech k zákQníku 'Občanskému. 

Obsah?vě kryje se článek XXI. uVQzQvacích a prQváděcích před
pisů s § 1260 obč. zák. až na t.o, že se manželce .přiznává přímO' právO' 
na pQžívání věna a nikoli především právO' na plat vdQvský. VýslQvně 
se nevytýká, že manželka se Imůže domáhati 'zajištění věna a Qhvěnění, 
neboť tO' plyne z předpisů konkursníhO' práva 'O pohledávkách padmí
něných, jakými js.ou právě pQhledávky na vrácení věna nebO' na vy
dání Qbvěnění. článek XXI. doplňuje § 1260 abč. zák. výslQvným usta
no:vením O' vlivu konkursu manželQva na správu jmění manželčina 
manželem. Je v ,zájmu manželčině, aby konkursem uvaleným na jmění 
manželovO' úplně skQnčila manželQva správa. článek XXII. přejímá 
ustanovení § 1261 obč. zák. a daplňuje je ustanovením 'O vlivu kQn
kursu manželčina na manželovu správu jejíhO' jmění. V kQnkursu n2. 
jmění manželčinO' skQnčí se správa svěřená manželQvi smlouvQU PQdle 
§ 91, odst. 2., .osnovy. U správy, jež manželu přísluší padlezákQna 
(§§ 53 a 54 osnQvy), stačí, a:by se nadQbu, pokud kQnkurs trvá pře-
rušila. ' 

§ 1262 obč. zák. :byl škrtnut jižsubkQmitétenl. DQ QsnQvy, jež 
neobsahuje podrobných předpisů 'O spQlečenství statků, nehQdí se 
zvláštní ustanQvení O' vlivu kQnkursu na tQtQ sPQlečenství. V praksi 
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se vystačí s tím, co vůbec platí o vlivu konkursu na společenské po
měry. 

K § 92: Převzat byl '0bsah první věty '§ 1265 obč. zák., jak byla 
upravena subkomitétem. Druhá věta byla, vzhledem k všeobecné zá
sadě vyslovené v § 74 osnovy, vypuštěna. 

K § 93: Zásada § 1263 obč. zák. zůstává nezměněna, jen se přes
něji naznačuje, jak již subkomitét navrhl, že, nedojde-li k dohodě, 

zůstávají .svatební :smlouvy nedotčeny. 
K § 94: Od návrhu subkomitétu, jenž se snažil přimknouti se C'0 

nejtěsněji k tekstu § 1264 obč. zák., liší se osnova v nejednom směru. 
Především bylo považováno za vhodné zdůrazniti, že (při nedobrovol
ném rozvodu nastanou '0ny právní následky, jež byly pro případ roz
vodu svatební ·smlouvou ustanoveny. Vzhledem k povaze předpisů 

o rozvodu a jeho právních následcích, mohlo by snad býti pochybné, 
zdá předpis zákona musí ustoupiti tomu, co je řečeno ve smlouvě. 

Naproti tomu dojista není třeba výslovně vytýkati, že podle zákona 
se bude ·postupovati jen tam, kde se .strany, když již k rozvodu došlo, 
jinak ned'0hodnou. V dalším opouští tekst osnovy zastaralou dikci 
dosavadního § 1264, že lze se domáhati »zrušení« svatebních smluv, 
jež zbytečně vyvolávala obtíže a zvláště spory, zda zrušení působí 
ex tunc či ex nunc. To, čeho se lze po rozvodu domáhati, se správněji 
oznáčuje jak'0 ·zlikvidování (»skončení«) majetkových pom.ěrů svateb
ními smlouvami založených. V čem bude záležeti tato likvidace, bude 
závislé na povaze právních poměrů, jež budou likvidovány. Poslední 
věta osnovy vytýká typické právní následky likvidace, a to pro nároky 
na vrácení a na plnění, pro plné moci (tu má osnova na mysli přede
vším oprávnění manželova plynoucí se smlouvy zmíněné v § 91, odst. 
2.) a pro společenství; obecnými pravidly, podle nichž se má vypo
řádati společenství, rozuměti sluší ustanovení obsažená v hlavě je
denácté (o .sp'Oluvlastnictví) a v hlavě třicáté šesté (o smlouvě spo
lečenské), při čemž sluší míti na paměti, co bylo pověděno výše 
o smlouvě odstupní. 

Kdo se může domáhati likvidace, je v osnově upraveno stejně, 
jako v d'Osavadním § 1264. Oalimentační povinnosti . po rozvodu ne
bylo třeba se 'zmiňovati, se zřetelem k § 65 osnovy. Co se týká Ílá
hrady škody, srv. § 74 osnovy. 

K § 95: Stylisticky přizpůsoben byl § 1266 obč. zák. změnám 
provedeným na § 12.64 obč. zák. Jinak ponechána byla zásada d'Osa
vadního zákona, že majetkové poměry, na jichž zrušení se po rozv'Odu 
musí žalovati, rozlukou se automaticky sk'0nčí. Význam tohot'O skon-
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čení bude s tejný, jako je pověděno v poslední větě paragrafu před
cházejícího, nenastanou-li modifikace v důsledku toho, že se manžeL 
nevinný ;bude proti manžel'Ovi vinnému domáhati, aby mu ode dne, 
kdy rozluka byla [povolena, poskytnuto bylo vše, co mu náleží podle: 
svatebních smluv, přežije-li druhého manžela. O nároku na náhradu. 
škody srv. i tu § 74 osnovy; se zřetelem k tomuto ustanovení vy_· 
puštěna byla z § 1266 obč. zák. zmínka o plném zadostiučinění. 

S některých stran bylo na komisi žádáno, aby v novém zákoníku. 
rozřešila také 'Otázku, zda má býti rozl'Oučené manželce přiznáno právo 
na zaopatřovací požitky po· bývalém manželovi, a jakou měrou. Ko
mise návrhu tomuto nemohla vyh'Ověti, neboť to by bylo zřejmě pře .. , 
kročovalo hranice jej í příslušnosti. 

K hlavě 3 (§§ 96-144). 

Hlava tato se opírá o osvědčené základy občanského zákoníka 
z roku 1811, jak hyl modifikován první částečnou novelou z roku 1914. 
Než ve dvou zásadních otázkách 'pokládala superrevisní komise za, 
vhodné základy ty opustiti. Nemohla především pustiti se zřetele · 
postupující vývoj právní rovnosti mezi oběma pohlavími, jenž se 
jevil již v citované novele na př. v t'Om, že ženy vůbec, a nejen matka 
a bába sirotka, byly prohlášeny za způsobilé k poručenství, anebo. 
v tom, že zřízení spoluporučníka bylo prohlášeno za fakultativní. N e
mohla ani zavírati oči před tím, že s'Ociální postavení ženy se v pří~ · 
tomné době rychle mění, dosahujíc rovnocennosti s postavením muže. 
To vše donutilo superrevisní komisi k tomu, aby šla dále po cestě, . 
po které se dali redaktoři novel k občanskému zákoníku. Proto super
revisní komise vynasnažila se o r'0vnoprávnost otce a matky v rodině 
a tedy v poměru rodičů k dětem, pokud to bylo možno bez zřízení" 
něj aké instance, která by fungovala jako rozhodčí mezi rodiči. Ta
ková instance by .&otva prospěla zájmům dítěte a n1álo !by přispívala 
k rodinnému míru. Vedle toho .sluŠí míti na paměti, že velké většině 
obyvatelstva vyhovuj e asi přece jen jakási mírná převaha muže· 
v rodině. 

Podle těchto hledisek jsou věci spořádány. Nejdůležitější odchyl-" 
kOll od dosavadníh'O práva jest, že osnova ostře podtrhuje existenci 
mo c i rod i č sk é, oběma rodičům společné, kdežto 'Občanskému zá
koníku pojem ten byl takřka neznám, když se o něm stala zmínka 
jen v § 1495 v ustanovení '0 moci rodičské j"ako překážce průběhu 
lhůt vydržecích a pron1lčecích. Vedle této moci rodičské, jež v " sobě, 
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zahrnuje největší část práva povinnO'stí mezi r~diči a. dětmi,. uvvádě~~ 
.se některá zvláštní práva a některé zvláštní pO'vlnnO'stI, O'tce:vJe~ tvO'r~ 
mO'c O' t c O' v s k O' u. Vedle aktuální 'mO'ci O'tcO'vské nenl zvlastnl mO'CI 
mat e ř s k é. Jestliže však O'tce tu není. anebO' nemá-li otcO'vské mO'ci, 
múže sO'ud prO' p ů j čit i matce, úplně zdatné k samO'statné O'chraně 
zájmů dítěte, mO'c mat e ř s k O' u, jež se zcela rO'vná, m?c~ ~tc~vs~é. 
8uperrevisní kO'mise se dO'nlnívá, že totO' kO':n~rO'~l1S~1 res~n,l l:~: 
vyhoví ideám a pO'třebám sO'učasné dO'by nez Jakakoh radlkalneJsl 
.změna jež byl se snad osvědčila u některé části ůbyvatelstva, ale na
l'ážela' na O'btíže u části jiné, a tO' snad pO'četnější. že mO'c O'tcovská, 
mateřská i rO'dičská znamenají dalekO' spíše sůuhrn pO'vinnO'stí než 
sO'uhrn práv není ani pO'třebí pO'dO'týkati, ježto tO' dO'svědčujesám 
ráz us tanO'v~ní, O' která j de. O pO'drO'bnostech uspO'řádání bude pro
mluvenO' při jednO'tlivých ,paragrafech. 

Druhá důležitá změna v tétO' hlavě se týká d ě t í, k t e r é se 
na rod il y 'z žen y ne prO' v d a n é. Občanský zákO'ník zná legiti
luaci někt~erých z těchtO' dětí, a tO' buď pO'tO'mnhl1 sňatkem rO'dičů 
nebO' z milO'sti zeměpána pO' žádO'sti O'tce. V českoslO'venské republice 
tatO' leO'itimace vzhledem k ústavní listině přísluší vládě, jež je sDtva 
vhDdnÝm O'rgánem prO' tutO' funkci. Zde tedy byla příležitost přistO'~
piti ke změně. NamístO' le~itirr:ac: \ »~ředním« o~ýrO'k:~ se. navrh~J,e 
legitimace výrO'kem sO'udnlm, Jenz vsak se muze statI neJen pO' za
dO'sti muže který se za O'tce hlásí, nýbrž i pO' žádDsti dítěte nebo 
jehO' matk;, a tO' za pO'dmínek v O'snDvě určených i prDti vůli m~že, 
který budeprO'hlášen za O'tce. Dítě taktO' legitimO'vané ,má pak takrk~ 
naveskrz pO'stavení dítěte manželskéhO'. Děti, na ktere se ustanO'vem 
O' legitimaci nevztahují, jsO'u pak dětmi nemanželskými a nemají O'tce, 
nýbrž jen přispivatele na výživu. KOInise tu napO'důbila vzO'r sever
ských zákO'nodárství, ač si netrO'ufala přejmO'uti naveskrz pO'kus tam 
pO'dniknutý, zejména se zřetelem k tůmu, že 'SO'ciální pDměry v , ,?ně~h 
zemích jsO'u zřejmě pO'někud odchylné O'd poměrů našich. KO'mlse Je 
si O'statně dO'bře vědO'ma, že sO'ciální prO'blém nemanželských dětí ne
bude O'dklizen jejími návrhy a že by !bylO' můžnO' pO'dle cizích vzor~ 
uvažO'vati O' zařízeních veřejných, která hy byla pO'vO'lána pO'skytO'vatI 
pO'mO'ci nemanželským dětem pO'moci pO'třebným. Než nej de tu vlastně 
jen d průblém dětí nemanželských. I manželské děti mO'hO'u býti v ta
kO'vé situaci která činí nutnO'u pO'mDC z pO'hO'tO'vých prostředků ve
řejných. Pr~blém ten však vybO'čuj ez rámce úkO'lu danéhO' superre: 
visní kO'misí a náleží k resO'rtu ministerstva sůciální péče. Ostatne 
jakousi nápravu dO'savadní~O' stavu znamená zákO'n ze dne 16. pro-
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since 1930, č. 4 Sb. z. a n. z r. 1931, zachO'Vlaný vplatnO'sti uvozO'va
cími předpisy (článek VL, č. 3). 

§ 137 O'bč. zák. škrtl již subkO'mitét jakO' právně bezvýznamný 
a superrevisní kůmise na škrtu tO'm setrvala. 

K § 96: Paragraf ten vznikl slO'učením §§ 138 a 156 O'bč. zák., 
ale prúti půvO'dnímu tekstu neznamená změnu věcnO'u, ježtO' i pO'dle 
tohotO' půvDdníhO' tekstu děti, které se narO'dily dříve, než pO'čala :bě
žeti ' lhůta nazvaná v §§ 155, 138 ůbč. zák. IhůtO'u zákO'nnO'u, se poklá
daly za manželské, pO'kud dO'mněnka manželskéhO' původu jim svědčící 
nebyla vyvrácena, ale tu arci pO'uhým ůdpDrem manželO'vým (§ 156 
obč. zák.; srv. §§ 114 a 118 O'snO'vy). JakO' učinil již subkO'mitét,čte 
se v § 96 doplněk zavedený dvůrským dekretem ze dne 15. června 
1835, č. 39 sb. zák. sO'ud., O' ženě rO'zvedené. Vytýkati zvláště, že lhůta 
tří set dní se pO'čítá O'de dne, kdy rO'z'Sudek nebO' usnesení vyslO'vující 
rozluku nebO' rozvO'd nabyly právní moci, nezdálO' se býti nutným, 
ježto lze v té příčině kúnstatO'vati vskutku převládající názO'r judi
katury i nauky. RO'vněž se nezdálO' nutným ustanO'viti, že sO'ud prO'
hlašující manžela za mrtvéhO', se vyslO'vuje z úřední pO'vinnDsti O' man
želském či nemanželském půvO'du dětí, které se narO'dily z manželky 
nezvěstnéhO' po tO'm, CO' uplynulO' tři sta dní ůde dne, který byl prD
hlášen za den smrti. 

§ 97 převzal § 1600 O'bč. zák. prO' NěmeckDu říši a superrevisní 
kO'mise jej zachO'vala, ač se také vyskytl námět vrátiti se k pDslední 
větě § 121 O'bč. zák. Superrevisní kO'mise se dO'mnívá, ,že nO'vý pa
ragraf nebude se škO'dO'u prO' dítě. Naprúti tekstu subkO'mitétu je, 
se zřetelenl k přání vyslDvenému ne j vy Š š í m s O' ude m, změna ta, 
že se dítě za dítě prvníhO' nebO' druhéhO' manžela jen pO'kládá a že je 
tedy mO'žný O'dvod, arci v rámci §§ 114- 117. Druhá věta byla redi
gDvána nO'vě pO' návrhu R O' u č k O' v ě (Právník, 1924, str. 286 a 
násl.) , zejména aby ustanO'vení bylO' v souladu s paragrafem předchá
zejíéím. 

Před ustanO'vení O'můci růdičské a otcO'vské (mateřské) bylO' pO'
loženo ustanO'vení O'dpovídající § 146 O'bč. zák. A sice byla přijata 
zásada tO'hO'tO' paragrafu, jak učinil i subkO'mitét, pO'kud je v sO'uladě 
s platným řádem právním. Superrevisní kůmise netrO'ufala si při

jmO'uti různé zčásti dO'st radikální návrhy, jako aby jménO' dítěte bylO' 
určenO' dO'hůdO'u rO'dičů nebO' aby dítě mělO' jménO' O'bO'u rO'dičů, aby 
,synDvé šli co dO' jména za O'tcem a dcery za matkO'u, nebo aby dítě, 
aspoň Dd určité dO'by, mělO' vO'[bu jména. Nezdá se, že by sDciální živO't 
,si žádal takO'vé změny dúsavadníhů 'Stavu právníhO', a s hlediska evi-
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dence obyvatelstva by proti takovým široký.m volnostem se asi ozva
ly důvodné námitky. 

Následující paragrafy občanského zákoníka, hledící k rnoci ro
dičské (j méno to, jak bylo již pověděno, se arciť tu nevyskytuj e) , 
byly přeřaděny, ježto se superrevisní komisi zdálo účelným pojednati 
napřed o poměrech normálních (§I§ 141, 143, 144, 145 obč. zák.) a 
pak teprve o poměrech abnormálních (§ 142 obč. zák.) . Jen poslední 
věta § 142, odst. 1., obč. 'zák. byla, arci všeobecnější dikcí, vložena 
do § lOG (kdysi § 141). Mezi ustanovení o »s,polečných právech a po
vinnostech manželských rodičů« byl vložen starý § 154 (nyní § 104) , 
jenž v dosavadní souvislosti mohl obstáti jen, když rubrice »Závazky 
dětí« byl přikládán dvojí smy.sL 

§ 99 odpovídá zcela návrhu 'subk'0mitétu, jenž se liší od § 139 
obč. zák. tím, že se vypustila exemplifikace různých stránek výchovy 
(proto se vypustil i § 140 obč. zák. škrtnutý již subkOlnitétem a ne
bylo také přihlédnuto k námětům, které , si žádaly exemplifikace nové" 
jako na př. 'zmínky o péči 'O zdraví dítěte) a že byla vS'0uhlase 
stekstem suJbkomitétu zvolena taková stylisace, aby bylo zjevno, že 
alimentační povinnost existuje i tehdy, když dítě, které bylo 'způso

bilé se živiti, stane se k výdělku neschopným. škrtnouti poslední větu 
§ 141 '0bč. zák., jež přece jen je asi v ,s'0uhlase se skutečností při 
velké většině obyvatelstva, nezdálo .se vhodné. 

§ 100 se liší od § 87 tekstu subk'0mitétu, že právě tak jako. 
§ 141 obč. zák. vyslovuje alimentační p o v i n n o s tur čit Ý c h osob. 
Jistě nechtěl říci nic jiného ani subkomitét, ale tekst jeho sváděl 
svým výrokem, že otec nese náklady, k mylným představám, jako 
by péče matky o dítě .se přehlížela nebo podceňovala. Tím se pak 
stalo zbytečným vyh'0věti námětu, že konání práce :matky je příspěv
kem s její strany, kdy,ž o tom 'Ostatně jest ustanoveno v § 99. Vy
týkati v § 100, že alimentační povinnost postihuje osoby v témž pa
ragrafu jmenované, když a pokud děti nemají vlastních příjmů, po-
kládá ·se za zbytečné vzhledem k § 109. Uložiti všen1 ascendentům 
alimentační povinnost 'solidární, vedlo by snad příliš daleko. 

V § 101 jsou sloučeny §§ 144 a 145 obč. zák., jež zřejmě obsa-
hují jedinou myšlenku. Závěrek prvního odstavce je v souhlase 
s ostatními změnami, jej ichž účelem jest posíliti postavení 'luatky 
vedle postavení otce. 

§ 102 je nový. Vzhledem ke změnám ve struktuře ustanovení 
o moci otcovské, mateřské a rodičské ,a vzhledem k tomu, že tyto 
pojmy -se nyní přesně rozlišují, pokládalo se za nutné vytknouti, že~ 

77 

má-li dítě jen některého z rodičů, přísluší rodičská moc rodiči zbylé
mu. Tím je zřejmě vyhověno návrhu L a us chm a n n o v u, vyslo
venému v posudku právního oddělení zemského nalezince v Praze. 
potřebný doplněk je v § 143. 

§ 103 v prvém 'Odstavci reprodukuje § 142 obč. zák. ve versi no
velové, jenž se v prak si osvědčil a j ako pružné ustanovení zasluhuje 
ve věci tak choulostivé, jako je rOzihodnutí 'O dětech 'Z rodičů rozve
dených nebo rozloučených, přednost před tuhým ustanovením pů
vodního tékstu. Slovy »změní-li se poměry« rozumějí .se i případy že 
se učiněná opatření neosvědčila. Je samozřejmé, že, je-li tu něk~lik 
dětí, nemusí o všech býti rozhodnuto stejně. Druhý odstavec byl 
nutný se zřetelem ke změnám, ,které byly provedeny v ustanoveních 
~ le~~:im,ac~. :osled~í věta někdejšího prvního 'Odstavce § 142 byla, 
Jak JIZ povedeno, zarazena v modifikované formě do ,§ 100. 

§ .104 reprodukuje § 154 obč. zák., ale celý tekst zjednodušuje 
naprotI tek~tu navrženému :subk'0mitétem, takže snad 'Odklizeny budou 
pochy.bnostI vyslovené ne j vy Š š ím s o ude m. Ale jinak než sub
komitét rozhodla .se superrevisní komise přijmouti solidární povin
n~st ~lime~tační dětí naproti rodičům. Vycházela z názoru,že by 
delena povInnost mohla vésti k absurdním výsledkům, když by šlo 
o nuzné rodiče četných zámožných nebo i velmi zámožných dětí. Co 
do postihu zasluhuje modus navržený komisí snad -přednost před 
jinými návrhy. 

K námětu, aby byl vysloven přechod alimentační povinnosti na 
dědice dětí, se přihlíží v ustanoveních o povinném díle a o právu na 
nutnou výživu lnortis causa. 

Otcovská moc,' jež je zahrnuta v §§ 105- 109, má tři 'Ostře urče
~é f~nkce., Otec jak'0 nositel moci otcovské určuje povolání dítěte, 
~est Jeho zastupcem a spravuje jeho jmění. Zastoupením se míní ne
Jen ~astoupení vpodle hlavy dvacáté deváté, nýbrž se tÍln míní, právě 
t~~ Jak'0.v pomeru mezi manžely, povinnost dítě, je-li -potřebí »zastou
plh«, t. J. :se ho ujmouti. § 147 obč. zák. byl škrtnut, poněvadž jeho 
~bs~h plyne z :ubriky před § 105. I§ 105 odpovídá § 148 obč. zák., 
Jenze se v novem tekstu zvláště akcentuje význam odporu matčina. 
Superrevisní komise uvažovala p'0drobně, zdali by v něj aké formě ne
bylo možno vyhověti námětu S loven s k é ko m i s e, ahy se zužit
k~valy myšlenky §§ 142- 168 zák. čl. XXj1877 o zasahování příbuz
nyc~ do .rozhodování o povolání dítěte a o správě jeho jmění. Než 
hledlC zejména k obtížím plynoucím z těchto ustanovení a k tomu že 
osvědčená instituce poručenských soudů taková ustanovení 'činí ;b;-
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tečnými, od toh.o upu·stila. Je však samozřejmé, ~e n~c ne?~~n~ soudu, 
aby dříve, než rozhodne, slyšel příbuzné dítěte, a arel take JIne os~by, 
které jsou schopny objasniti mu rozhodné poměry. § 106 pokla~al 
za vhodné ve zvláštnÍln ustanovení vytknouti zástup čí funkci a povIn
nost otce, jež v občanském zákoníku zabloudila až na konec "§ 152. 
§ 107 odpovídá § 149 obč. zák. Tekstem poněkud odlišným .od v teks:u 
su!bkomitétu vyhovuje se námětu ne j vy Š š í h o s o u d u, Jenz chtel,. 
aby se mluvilo v druhém odstavci o přáních dá r c ů. a nik?liv o př~n~ 
jejich, ježto by jinak mohly vzniknouti pochy.bnostI, zdalI, s",e .nem~nl 
přání dětí. Mluví se nyní v předcházejícím kontekstu o dItetI ~ Sln
o'uláru a ony pochybnosti tedy vzniknouti nemohou. O postavenI otce 
jako zástupce dítěte a správce jeho jlnění vyslovil se pak § 108,. že 
se spravuje vůbec ustanoveními o postavení poručníka. O věcnou 
zm8nu tu :!}ejde, ježto stejného výsledku bylo se možno dobrati z §§. 

150, 175 obč. zák. 
~: 109 je zcela shodný s § 150 obč. zák. 
§ 110 je složen z §§ 152 a 151 obč. zák., jež zřejměo nál,ežej~ 

k sobě. Než jako spodní hranici di-sposiční a zavazovacízpusobll.ostI 
přijírná superrevisní komise právě tak jako subkom.itét navesk~z d~
konanou dospělost a nikoli jako občanský zák.oník dokonany vek 
dětský. Vypuštěna !byla zmínka, že přivolení se může státi výslovně 
nebo n1lčky, ježto se to podává z § 779, jenž 'má ráz vš~obecn~. Z~
kona o práci dětí č . 420/1919 Sb. z. a n. se tato ustanovenI, nedotykaJI~ 
ježto onen 'zákon náleží .mezi ustanovení správní zachovana v platnosti 
uvozovacími předpisy. O odpovědností nedospělců za delikty čtou se 
ustanovení v hlavě o povinn.osti k náhradě škody, ale § 248 obč. zák. 
ve shodě se subkomitétem je zařaděn jako § 111 již do hlavy třetí. 
Tak, jak jest nyní formulován, je dojista v souladu s příslušnými 
ustanoveními hlavy čtyřicáté. 

§ 112 obsahuje ono zásadní ustanovení o mateřské moci připo-
Inenuté již v úvodě důvodové zprávy k této hlavě. Zemře-li otec nebo 
není-li dítě v jeho moci otcovské, může soud propůjčiti matce moc 
mateřskou , jež ·se zcela spr avuje ustanoveními o n10ci ot covské (§§ 

, 105~109 ). Podmínkou jest, aby soud byl přesvědčen o úp I n é zdat
~osti matky k s a m o s t a t n é p é č i o záJmy dítěte. 

Co do otázky, za jakých podmínek bude vyvrácena domněnka 
manželského původu, přidržela se osnova právě tak, jako osnova :~ub
komitétu tekstu občanského zákoníka a přičinila jen změny v Jed
notlivost~ch, které mají posloužiti k tomu, aby dosavadní nejasnosti 
byly objasněny a některé mezery doplněny. 

§ 155 obč. zák. mohl, vzhledem ke změnám provedeným v § 96,. 
býti škrtnut celý. Zachovati jeho první větu nezdálo se nutným, pro
tože dojista není obsahu právně závažného. 

§ 114 osnovy je jen přesnějším vyjádřením Inyšlenek vyslove
ných v § 156 obč. zák. Po přání n e j vy 'š í h o s o u d u se na místo 
slov »od vědomosti o narození dítěte«, kterých užil subkomitét, užívá 
slov »ode dne, kdy zvěděl « (nabyl vědomosti). Odpor manželúv se pre
cisuje tak,že nejde než o prohlášení manželovo, že dítě ne~í jeho dí
tětem. Mluviti o »pouhém« prohlášení byla by :snad stylistická výplň 
bez závažného význa~u. Tříměsíční lhůta § 156 obč. ·zák. byla pro
dloužena na šestiměsíční, vzhledem k projeveným pochybnostem, 
zdali tříměsíční lhůta je dostatečná. že nejde o promlčecí lhútu, je
jistě patrno z užitých slov. Otázka, zdali manžel, který věděl v době 
sňatku o těhotenství manželky, může nastupovati žalobou podle § 115 
osnovy čili nic, přes projevená v té příčině přání výslovně v osnově 
rozřešena nebyla. Superrevisní komise se však domnívá, .že tekst jí 
navržený nutí k odpovědi kladné. Slovo »může« ukazuje zřejmě, že 
manžel na cestu uvedenou v § 114 není omezen. Vytýkati zvláště, že 
popírati manželský původ dítěte »prohlášením« přísluší jen manželo
vi a nikoliv osobám jiným, jistě není nutné. 

§ 115 OIsnovy byl uveden do souhlasu s § 114 co do zmínky o vě
domosti i co do trvání popěrné lhůty. Jinak superrevisní kOlnise 'Zů

stala na tekstu§ 158.obč. zák. až na to, že nemluví o nemožnosti zplo
zení, nýbrž O' nezplození. .spořádání dané třetí částečnou novelou 
zejména co do pas-sivní legitimace k popěrnému sporu, zdá se super~ 
revisní kom~si vhodnější než kterékoliv spořádání jiné. Celý předpis 
byl upraven tak, že z něho bylo vymýceno vše, co jej činilo předpisem 
průvodním, ale věcné změny po té stránce není. Vytýkati, že svě
dectví matčino ve sporu, který má na zřeteli § 115, není vyloučeno, 
nepokládala superrevisní komise za možné, ježto by šlo o předpIS prá
va procesního. Tekst osnovy, jenž tvrzení matky, že dítě je neman
želské, a tedy její úsudek, prohlašuje za bezvýznamné jistě ničím 

v · " , , 

nepnsplVa k nazoru, že by svědectví matčin.o vyloučeno bylo. Nebylo 
~otřebí vyt ýkati, že osoby zbavené svéprávnosti mohou popěrnou 
zalobu podati jen v dohodě s podpůrcem. To jistě plyne z všeobec
ných ustanovení o právním postavení takových osob. 

o § 116 reprodukuje § 159 obč. zák. s tou změnou, že i tu popěrná 
~huta se vyměřuje šesti měsíci aže popěrné právo dědicú je vylou
ceno, když manžel byl uznal manželský původ dítěte . Jde ostatně 
o větu, již bylo možno vyvésti i z § 159 obč. zák., když přece popěrné 
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právo manželovo je zřejmě nadřízeno popěrnému pr~v~ v~ech, o~ob 
.ostatních Podrobnější ustanovení o' tom, jak ,se uznanl ma statI, a 
zdali by ~ejména se nemělo žádati, aby se uznání stalo na soudě, dána 
_nebyla pro obtíže, které by odtud mohly vzniknouti (jde na p,ř . o n:~n
žela těžce churavého nebo zase takového, který je ,si otcovstVI tak JIst, 
že by uznání pokládal za zbytečnost). Rozš~řiti popěr?é právo dí~ět~ 
_nad hranice dané v § 159 obč. zák., nepokladala komIse super reVIsm 

za vhodné. 
§ 159 a) obč. zák., proti němuž nebylo celkem námitek nehledíc 

k některým radikálním návrhům, zmíněným, vlast~ě j.iž ~ýše, ~yl 
přijat v § 117 beze změny až na to, že.se mluv~ o,zpus~bIlostI, k prav
ním úkonům v souhlase s ustanoveními mezInarodnlho prava sou-

kromého. 
. Upozorniti jest, že v § 118 jest upraveno několik případů. Přede-
. vším případ, v kterém manžel popřel pouhým prohláše~ím ~anžel_sk~ 

:původ dítěte narozeného do 180 dnů po uz~vře~í manzelstvl; ~ude-h 
pak dítětem (jeh'O řádným zástupcem) podan:, zaloba o .uz~~n~ ma~
želského původu, bude dítě dítětem manželskym, bude-ll zJIsteno, ze 
bud' jde o těhotenství min10řádně krátké nebo že muž~.který se ?ak 
,stal manželem matky dítěte, s ní v kritické do'bě ·SOUlozll. Nehledl se 
,arci k souloži, z které dítě zřejmě nemohlo býti počato. Druhý případ: 
Dítě se narodí, když uplyne 300 dní po smrti manžela nebo po rozluce. 
.Zde ve Isporu o manželský původ dítěte by mohlo býti jen tvr~e~o~ 
že jde 'O těhotenství Inimořádně dlouhé, takže dítě bylo zplozeno Jeste 
za trvání manželského ,společenství. Nesouložil-li manžel v době, kdy 
dítě bylo počato,se svou tehdy manželkou nebo šlo-li o soulož, která 
neměla následků, nebude dítě dítětem manželským. Třetí případ: Jde 
o dítě narozené ze ženy rozvedené, když uplynulo 300 dní od rozvodu. 
'Tu lze ve sporu tvrditi a dokazov.ati, buď že j de o těhotenství mimo
řádně dlouhé nebo že v kritické době manžel rozvedený s manželkou 
souložil. I tu' dítě není dítětem manžel,ským, když v prvním .případě 
manžel v době zplození' nesouložil s matkou vůbec anebo ne účinně, 
v druhém případě kdy,ž nesouložil účinně. Zmíniti se o případě, kdy 
manželské společenství v době rozhodné bylo obnoveno způso~e~, 
který podle § 66 zrušuje právní následky rozvodu, nebylo potrebl, 

ježto tu platí § 96. ., v." 

§ 119 osnovy právě tak jako § 105 osnovy subkomltetu pnznava 
neplatnému manželství co do postavení dětí stejnou funkci jako ma~
želství platnému, takže se již nerozeznává. mezi manželstvím konvah
.dovaným a putativním na straně jedné, a jinakým manželstvím na 
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straně drUhé. Co do závěrečných slov § 160 obč . zák. bylo sice žádáno, 
aby byla restituována, ale slova ta, jež měla význam především při 
rodinných fideikomisech, pozbyla dojista valně na svém významu 
jich zrušením. Nelze popříti, že ona závěrečná :slova by mohla míti 
význam vzhledem k poslednímu pořízení nějaké osoby (někdo usta
noví za dědice manželské dítě osoby jiné), ale tu stejně je těžiště 
ve výkladu vůle pořizovatelovy. Vytknouti, že § 119 se vztahuje jen 
k dětem 'zrozeným z mariželstvf neplatného a nemá významu, když tu 
bylo matrimonium non existens, nepokládala superrevisní komise, ne·· 
chtěj íc upadnouti do kasuistiky,za vhodné. 

§ 120 bylo nutno ,přizpůsobiti změně provedené v § 119. Ježto 
jinak změn není, domnívá se superrevisní komise,že se nevyskytnou 
pochybnosti, které se vyskytovaly vzhledem k § 161 obč. zák., které 
však jednotným názorem nauky i judikatury byly vyloučeny. Teks·· 
tem § 120 (slovo »Isouložil«) je pověděno, že dítě bude legitimováno 
podle § 120 i tehdy, kďyž jeho matka uzavře manželství s jiným kon
kumbentem než s oním, kterému vzešla podle -§ 127 alimentační po·· 
vinnost . Vůči manželu matčinu bude míti pak dítě postavení dítěte 
manželského, kdežto alimentační povinnost jiných konk~mbentů 

uhasne. Citací § 118 je pověděno, co sluší rozuměti rozhodnou dobou, 
a že nesluší hleděti k souloži, z které dítě zřejmě nebylo 'zplozeno. 

Jak již ibylo poznamenáno v úvodu výkladů k této· hlavě, poku
sila 'se superrevisní komise dáti nová ustanovení 'O nelnanželských 
dětech. Vycházejíc odtud, že i dosavadní .právo rozlišuje dvě kate~ 
gorie nemanžels,kých dětí, t. j. děti legitimované kdysi per rescriptuln 
principis, nyní výrokem. vládním, a děti ostatní, rozhodla se super
revis,ní komise uvážiti, zdali by toto rozlišení se nedalo provéstizpů
sobem vhodnějším. A tu bylo nutno míti na zřeteli, že zejména dnes 
se vyskytují životní společenství, která nejsou legitimována sňatkem 
z různých důvodů, na př' . proto,že by sňatek způsobil majetkové 
újmy nebo že by některý 'ze společníků ztratil lsvé postavení, kdyby 
uzavřel manželství. Nesluší ani přehlížeti, že i právní předpisy leckde 
vedle manželky staví družku s podobnými právy. Na tomto rozdílu 
mezi dětmi, zrozenými ze ženy žijící s muženl v životním ·sp'Olečenství 

a jím zřejmě zplozenými, a dětmi zplozenými v nahodilém pohlavním 
styku, zakládá .se úprava navržená superrevisní komisí. Vycházejíc 
z tohoto základu setrvává superrevisní komise na aktu úředním jako 
aktu, kterým.se legitimaee uskutečňuje, jenže na místo vlády dnes po
volané navrhuje se ,soud jako orgán, kter5T legitimuje. Povahu legis 
specialis nebo povahu aktu milosti legitimace míti nemá, a tím je 
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dáno že soud jako orgán, který ·se zabývá řešenim otázek civilisti
ckých a kte;ý je také pověřen agendou poručenskou, je nad jiné 
orgán~ způ1sobilý zakročiti v těchto věcech. A tu pak, jak již bylo na
značeno, se navrhuje, aby se legitimace uskutečnila úřednÍln úkonem, 
a nebyla aktem, vloženým do svobodné disposice účastníků, čili jinak 
funkce soudu při legitimaci nemá míti povahu evidenční nebo konfir
mační, nýbrž má býti aktem status manželskému dítěti propůjčujícÍln, 
a to aktem, který je dán do volného uvážení soudce. V dalším pak se 
rozlišují dvě skupiny případů. Legitimaci vysl'0vuje soud po žádosti 
(míní se tedy řízení nesporné) muže, který '0 ,sobě tvrdí, že jest otcenl 
dítěte nebo po ,žádosti dítěte nebo jeho matky, když bud' vymohou 
u z ni ní otcovství na muži jimi naznačeném, nebo když proti němu 
bude vymožen rozsudek, že jej jest pokládati za otce dítěte. Podrob
něji komentovati navržená ustanovení (§§ 121- 126) není snad po
třebí ježto se zdají zcela jasná. Některá 'Z nich jsou redigována podle 
.osvědčených vzorů, jako na př. třetí a čtvrtá věta § 122. Jen několik 
p'0známek: Mluví-li se (v' §§ 121, 122, 123, 124) o prohlášení na soudu, 
o uznání na :soudu, miní ·se tí~ prohlášení, uznání inter praesentes, 
aby soud měl možnost výslechem se přesvědčiti o pravdivosti údajů 
a vyšetřiti poměry pro rozh'0dnutí závažné. Nebyla přij ata zásada 
§ 1732 něm. obč. zák., že uznání dítěte není přípustné, jestliže pro 
zákonnou překážku manželství lnezi rodiči dítěte není možné. Co do 
§ 126 jest vytknouti, že legitimační procedura bude zahájena řízením 
nesporným, jež snad zavdá podnět k řízení ,spornému uvedenému 
v odst. 3. Posledním aktem procedury je zase řízení nesporné pro
vedené podle výsledku tohoto sporu. Při tom jest však lníti na paměti, 
že vítězný spor dítěte (matky) nelnusí vésti k legitimaci s~udeln v ne
spornén1 řízení. K třetímu odstavci je ještě poznamenati: Byl-li ten, 
o kom :se tvrdí, že jest otcem, zcela zbaven svéprávnosti, nikterak 
se nevylučuje, aby ,se matka nebo dítě sp'0rem domáhaly uznání,že 
jest otcem dítěte. Je-li otec již mrtev, bude žaloba namířena proti 
jeho dědicům. . 

Právě tak jako otázka, zdali dítě má býti legitim'0váno čili nic, je 
vyhrazena soudu, má soud i určitou voln'0st co do právních ná'sledků 
legitimace. § 124 vyslovuje sice jako právní následek legitimace, že 
dítě, právě t ak jako jeho manželští potomci, bude míti naproti legiti
mantu postavení dítěte manželskéh'0, nikoliv však naproti legitiman
tově manželce a j eho příbuzným; srv. § 162 obč. zák. i. f. Ale je možná 
také legitimace s právními následky omezenými potud, že neobdrží 
leO'itimant nad dítětem moci otcovské nebo rodičské, a to bud' podle 

o 

83 

své vůle anebo proti své vůli, vyhledávají-li takového zúžení právních 
následků legitimace zájmy dítěte . V jiných směrech arci jsou právní 
následky legitimace určeny neúchylně zákonem. 

§ 109 návrhu subkomitétu, jenž odpovídá jednak starému § 164, 
jednak § 16 prvé částečné novely, mohl se zřetelem ke změnálTI za
vedeným v §§ 121-126 býti vypuštěn. 

Nenáleží-li dítě k děteln, které j.sou po zákonu manželské, je 
dítětem nemanželským. O dětech nemanželských ustanovují :§I§ 127-
132. O nich platí, že nemají otce, nýbrž jen přilspivatele na výživu. 
Superrevisní komise se tu vědomě přidržela určitých cizích vzorů, 
daných zákonodárstvím států severských, ale, jak již bylo nazna'čeno, 
nepokládala za vhodné napodobiti tyto vzory zcela. Komise se roz
hodla především pro zásadu, že konkumbent matčin v době rozhodné 
(nej de-li o takov'0u soulož, o níž platí, že je zřejmě nemožno, aby 
z ní matka byla počala, ten smysl má citace ,§ 118 v § 127) je povinen, 
přispívati dítěti k alimentaci. Komise odmítla, aby byla všem kon
kumbentům uložena alimentační povinnost dělená, a to bud' díly stej
nými nebo díly vyměřenými podle poměru hospodářských sil kon~um
bentů, a povinnost konkumbentů je tedy .s'0lidární. Dítě si lnezi tě
mito konkumbenty vyživovatele volí. V podstatě nejde o nic jiného, 
než o zásadu starého § 163 obč. zák., s tím rozdílem,že podle tohoto 
předpisu Isi dítě volil'0 z několika k'0nkumberttů otce, podle nového 
tekstu si z nich volí živitele. Aby přij ala dělenou povinnost alimentač
ní několika k'0nkumbentů, nemohla se komise rozhodnouti jak se zře
telem k nemanželské \matce, pro niž by každý proces o alimentaci 
mohl 'znamenati skandalisování (žalovaný, ať důvodně, ať bez důvodu, 

by namítal c'0ncubitum plurium, aby ztenčil svoji odpovědnost) , tak 
se zřetelem k dítěti, které by se mohlo octnouti v zoufalé situaci, 
než by všechny obtížné spory alimentační byly provedeny, nehledíc 
ani k tomu, že by obraz rozvrhu podle výsledku jednotlivých sporů 
se m'0hl n1ěniti. Dělená odpovědnost konkumbentů dala by se, jak 
bylo naznačeno již v úvodu, provésti jen pomocí veřejných ·pokladen 
povinných k alimentaci dítěte, které by pak samy měly postih proti 
lconkumbentům. Zvláštní povaha soli'dárního závazku k'0nkumbentů 
se pak podává 'Z toho, že odsouzením jednoho konkumbenta není ni
kterak vyloučena alimentační povinn'0st jiného, ale povinnost ta od
počívá a stane se aktuální teprve tehdy, když '0nen, který byl odsou
zen, není s t o, aby uloženou povinnost plnil. Postih odsouzenéh'0 kon
kumbent2. proti jiným vědomě byl odmítnut. 

Jako třetí odstavec § 127 byl připojen § 117 návrhu subk'0mitétu, 



resp. § 166, odst. 2., obč. zák., aby všichni subj ektové povinní k ali
mentaci byli uvedeni pospolu. Zmiňovati se o právu postihu těchto 
osob proti konkumbentovi nepokládala komise nutným, ježto postih 
ten je kryt všeobecným. ustanovením obsaženým v § 941 osnovy, a 
neby10 pokládáno ani vhodným omeziti tento postih ustanovením 
kratší doby promlčecí, jaká plyne 'z § 114 návrhu subkomitétu v po-

slední větě. 
Co do obsahu, r esp. rozsahu povinnosti alimentační bylo vyplniti 

111ezeru, která jest v občanskéln zákoníku. Superrevisní komise však 
odstoupila 'Od zásad, které přijal subkomitét, uloživ alimentační po
vinnost až do dokonaného 18. roku dítěte a určiv ji podle postavení 
matčina a jmění osoby k alimentaci povinné. Superrevisní kOlnise 
navrhuje určiti alimentační povinnost tak, aby dítě mohlo v lidské 
společnosti zaujmouti platné lnísto, od p o v í d a j í c í jeh o vl a 's t
n o s tem, n á k Ion n o s tem a v 1 o h á ln. 

N a vysvětlenou pak dodává, že povinnost poskytovati prostřed-
ky k výchově trvá tak dlouho, až výchova je skončena, a že povinnost 
poskýtovati prostředky k vý.živě trvá, pokud se dítě nemůže vyživovati 
samo, při čemž sluší lníti zřetel k povolání, jaké pro dítě bylo zvoleno 
kompetentními činiteli. Ustanovení ta jsou diktová~a snahou, aby 
trvání alimentační povinnosti a její rozsah byly určeny jen s hle
diska potřeb a záj .mů dítěte a nikoliv schematicky. Rozumí se, že na 
konec bude přece jen záležeti na mohovitostí osob k alimentaci po
vinných, zejména se zřetelem k tomu, že osoba povinná k alimentaci 
Iná i jiné povinnosti alimentační, na pí'. proti vlastním dětem manžel
ským nebo jiným dětem nemanželským. Každá povinnost majetková 
má prakticky mez v mohovitosti. Ale superrevisní komise se domní
vá, že svým návrherD dosáhne aspoň toho, aby nadané děti neman
želské, když konkumbent je majetný nebo když jsou majetní mateř
ští příbuzní dítěte, nebyly zdržovány ve ,svém vývoji. Druh)r odsta
vec § 114 osnovy subkomitétu byl, jak již hylo pověděno, vypuštěn 
jako zbyte.čný. 

§ 129 je reprodukcí § 115, odst. 1., osnovy subkomitétu, resp. 
§ 170 obč. zák. Snad hy ani nebyl nutný, ježto podle obecných zásad 
dohodou se nelze dotknouti práv osob třetích, ale ježto jde o usta
novení staré a ze škrtu by snad někdo mohl dovozovati odchylku od 
dosavadního stavu, byl ponechán. Zato jako san10zřejlný byl škrtnut 

druhý' odstavec § 115 subkomitétu. 
§ 130 rovněž pochází v své podstatě z občanského zákoníka, 

srovnávaje se s § 171 obč. zák. novelové verse a s § 116 subkomitétu. 
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Než jsou tu některé změny. Především odst. 1., jenž se shoduje se 
starým § 171, odstraňuje nerovnost, která v § 171 mezi dětmi man
~elskými a nemanželskými byla dána na újmu oněch. Děti manželské 
výživy, výchovy nebo zaopatření potřebné nemají býti na tom hůře 
ne~ d~ti nemanželské .. Dru.hý odstavec se srovnává s § 171, odst: 2.: 
o~r . ~ak. Te~s~ Je re?lgoVan steJně jako dosud (slova »touž měrou«, 
11lk~l:: »steJnym ~p~.s~bem«), aby bylo jasné, že nepůjde vždycky 
o vyzlVU a vychovanl ln natura, t. j. v domě živitele. Vytýkati něco 
podobného o dětech legitimovaných 'úředním vy' rokem nebyl t 
, v • d o v • . o nu no, 
Jezto tu J e vubec o deb Inanželské. Třetí odstavec doplňuje dosavadní 
právní stav tím, že dědicové, kteří měli právo na vy' živu podl 'k . t v, . • e za ona, 
se ahmen 2.cnl povInnostI mohou zprostiti, vyplatí-li dítěti povinný 
d~l. ,omeziti tent~ tř:tí odstavec tak, aby vybytí povinným dílem bylo 
vazano na schvalenl poručenského soudu nemanželskéh d'tVt . k 

v, d ,. o 1 e e, J a 
byl? za ano, s~·perre:lsní komise nepokládá za možné, ježto by tín1 
eele ustanovenI ztratIlo svůj význam. 

, § 131 n~má v první větě jiného obsahu, než § 165, odst. 1., obč. 
zak., p~kud. Je dosud praktický, resp. § 110, odst. 1., subkomitétu. Za
chovatI § 0165, odst. 1., obě. zák. beze změny nebylo možné, vzhledem 
k tuzemcum, a nebylo potřebí, vzhledem k cizincům při nich v 1 v ' 

v'hI'd t. ' z S USl 
pn, e nou I, k ~ezinárodnímu právu soukromému. Druhá věta opa-
~m}e ve zkrace~e formě druhý odstavec § 165 (stejně subkomitét), 
Jezto ustanovenI o kompetentním úřadě a 'O potřebné for V' d' Vl ' k X me Je ano 
v c an u XIII. uvozovacích a prováděcích před'pI'sU

o P' 
• v , , , • ' . » rOJ evy« 

V tO,~to clan~use mInI Jak prohlášení manželovo, tak souhlas matky 
r. ~l~ete . Z~rlln~ka o o souhlasu zákonného zástupce a soudu byla vy
p~lstena z ty~hz, duvo~ů, jako v § 78; srv. k tomu poznámky k §§ 77-
8:: ,Supe~revI,snl komIse uvažovala také o tom, zdali by nebylo vhodno 
pnJ~~outI ustanovení, že stejným způsobem jako matčin manžel může 
n~a.tcln ~onkumbent dáti dítěti své jméno. Hledíc k ustanoveníln o le .. , 
g'lhmacI úředním výrokem neviděla komise potřeby takového před,
pisu. 

_ Vz~ledem k zlněnám provedeným superrevisní l~omisí co do lnoci 
~~covske, mateřské .a ,rodičské, bylo nutno pozměniti § 166 obč. zák., 
n sp~ § 1~1 IsubkoIDltetu. Soud múže především propůjčiti matce ne--
l~~zelske m?c mateřskou 'za podmínek .§ 112 osnovy. Neučiní-li tak, 

muze
v 

~emanzelskou matku ustanoviti poručnicí, a to bud' b~z spolu·
pO,r~cnlka nebo se .spoluporučníkem. I tehdy, když není poručnicí bude 
nllh matka prá . t· ' . va a povInno s I obsažené v moci rodičské (srv § 102) 
a bude tedy dítě vychovávati, pokud nebude moci rodičské ~bavena 
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(§ 142), ale dozor budou míti orgány poručenské, jako ve všech pří
padnostech, kdy jde o poručence. Vytýkati zvláště, že poručníkem 
může býti také muž povinný k alimentaci, není :snad potřebí. 

. Podle zákonů o pensijním zaopatření veřejných zaměstnanců a 
podle zákonů sociálně-pojišťovacích jsou určitá práva dětí nemanžel
ských vázána podmínkou, že nemanželské otcovství bylo soudelll zji
štěno nebo mimosoudně uznáno. Ježto podle nového občanského záko
níka k uznání nebo zjištění nemanželského otcoVlství (kromě případů, 
kdy se bude jednati o prohlášellÍ dítěte za manželské) nedojde, nutno 
příslušné předpisy pozměniti a komise by si přála, aby všechna práva, 
jež dětem nemanželským příslušejí po nluži, jehož nemanželské otcov
ství bylo soudem zjištěno nebo mimosoudně uznáno, nadále jim pří
slušela po muži, jenž byl uznán povinným po,skytovati dítěti prostřed
ky k výživě, výchově a zaopatření. 

Po ustanoveních, která jednají o právech nemanželských dětí, 
'Zařadila superrevisní komise ustanovení o právech nemanželské matky 
(§§ 167, 168 obč. zák., §§ 112, 113 subkomitétu). Ustanovení ta se 
8hodují celkem se svými vzory, ale vykazují přece jen některé změny. 

.§ 133 zúžuje poněkud § 112 Isubkomitétu, jenž se zdál příliš pruž
ný, a vrací se k tek,stu § 167 obč. zák., pokud ukládá povinnost na
hraditi »jiné výdaje vzniklé slehnutím«, ale jde nad § 167, pokud 
ukládá povinnost nahraditi »újmy, které matce způsobí těhotenství 
v době těhotenství bez její viny«. Jimi se vyrozulllívají zejnléna >újmy 
z'působené nezaviIl:ěným potratem. Subj'ekt povinnosti bylo označiti 
nově se zřetelem ke 'změnám zavedenýnl v §'§ 121-127. Tříletá lhůta 
pro~lčecí pokládá se 'za dostatečnou, uváží-li ,se, že tu je ještě § 1148 
osnovy. ,§ 112, odst. 3., subkomitétu byl zachován v ,§ 133 jako třetí 
odstavec, ježto jde o ustanovení, které odklidí možné pochybnosti. 

V § 134 nebyla vynechána slova »nevede-li necudný život«, ač 
za to bylo s některých stran žádáno. Nemá to býti něj aký trest pro 
takovou matku, jak někteří toto ustanovení chápou. Ale od zmíně
ných žen hrozí nebezpečí zneužití, ježto by snad byl za subjekt po
vinný označen muž, .který, jak se objeví ex post, zcela jistě dítě ne
zplodil. Z podobného důvodu nemohla superrevisní komise přijmouti 
podnět komise pro reformu trestního práva, aby byla v § 134 uložena 
povinnost llluži, který by mohl býti zploditelenl, tak, že by zanedbání 
této povinnosti spadalo pod ' trestní sankci § 249 přípravné osnovy 
trestního zákona. Superrevisní komise se domnívá, že povinnost podle 
§ 134 může uložiti jen soud, kterému rozhodné skutečnosti budou 
osvědčeny. Poruší-li povinnost muž, kterému ji 'soud takto uložil, bude 
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trestný podle § 249. Dokud soud nerozhodl, nelze žádného muže po
háněti trestně. Jinak by na př. soud trestní mohl někoho odsouditi 
za t rvání těhotenství a dodatečně po porodu by se zjistilo v řízení 

civilním, že onen potrestaný nemůže ,býti zploditelem dítěte, ježto dítě 
se na př. narodilo 400 dní po souloži. Riskovati majetko~ou újmu, 
jakoU hrozí § 134, lze, ale sotva trestní sankci, která ex post ,se objeví 
jako pochybená. 

Vytýkati zvláště, že soud, u kterého tříměsíční alimentace pro 
dítě byla slože~a, se má postarati, aby jí skutečně bylo užito ku pro
spěchu dítěte, je dojista -z'bytečno, když to plyne již z přijatého tekstu 
a z obecných zásad o povinnostech soudu. 

Doplňkem všech ustanovení o alimentační povinnosti naproti 
nemanželským dětem je zákon ze dne 16. prosince 1930, č. 4 Sb. z. a 
n. z r. 1931 zachovaný v platnosti článkem VI., č. 3., uvozovaCÍch 
pi:edpisů. ,Jínl také pozbyly významu leckteré podněty, došlé super
revisní komise. 

§ 135 odpovídá §§ 172 a 173 obč. zák. a shoduje se takřka na
veskrz s § 118 subkomitétu. Jest ostatně upraven srovn'ale s § 205 
osnovy. V § 135 jde jen o stručnější vyjádření zmíněných paragrafů 
občanského zákoníka. Důvody prodloužení ,moci otcovské, jak ukazuje 
te]{st, jsou vypočteny příkladmo. Slovo »marnotraťnictví« bylo na
hrazeno slovy »lehkomyslnost ve věcech majetkových«, aby 'bylo 
zřejmé, že nejde o stejný pojem jako v§ 222, odst. 1., Č. 2., osnovy, 
n~Tbrž i jakousi lehčí formu nehospodárného chování. Návrh, zdali 
se má moc otcovská prodloužiti, je vyhrazen otci, nositeli této moci. 
Má-li matka moc mateřskou, přísluší právo učiniti návrh, aby nad 
dítětenl byla prodloužena moc mateřská, matce. To však není potřebí 
zvláště podotýkati, ježto moc mateřská se spravuj e vůbec ustanove
ními o moci otcov,ské. Slova »zároveň ... dříve než« byla nahrazena 
slovy »přiměřenou dobu předtím, než«, aby bylo zřejmé, že má býti 
rozhodnutí publikováno tak brzo, aby před dokonanou zletilostí dítěte 
mohlo vejíti ve slušnou známost. 

§ 136 odpovídá § 174 obč. zák. (§ 119 subkomitétu). Závěrečná 
slova § 174 o nabytí 'svéprávnosti vedením samostatné domácnosti, 
vypuštěná již subkomitéLem, nebyla restituována ani superrevisní 
komisí, jež rovněž ustanovení nepokládala za vhodné. 

§ 175 obč. zák. (§ 120 :subkomitétu) jest v osnově superrevisní 
komise sjednocen s § 260 obč. zák. (§ 184 subkomitétu) a je nyní 
§ 220. O něm ,srv. níže. 

§§ 176-178 obč. zák. (§§ 121, 122 subkomitétu) jsou sjednoceny 
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do jediného § 137 vytýkajícího, že za určitých podmínek může soud 
odejmouti moc otcúvskou nebo ji zkrátiti. Změna naproti dosavadní
mu stavu je především v tom, že ztráta nebo zkrácení moci otcovské 
nenastane nikdy ipso facto, nýbrž vždycky arbitrio iudicis. Další změ
na záleží v tom, že ve všech případech, v kterých se nelze nadíti od 
otce řádného výkonu práv a řádného konání povinností vězících 

v moci otcovské, se způsob nápravy přenechává širokou měrou arbitr iu 
soudcovu a ,že jsou vypočteny hlavní prostředky nápravy, a to jen 
přikladmo. Púdmínky, za kterých je možno odejmouti nebo zkrátiti 
.otcovskou moc, jsou uvedeny pružně. Odsouzení k trestu na svúbodě 
a nepřítomnost vězí v »důvodech, pro které otec po delší dobu ne
může vykonávati moc otcovskou«. Zakročení kohokoliv, tedy jakási 
actio popularis, se zachovává, ale vedle toho se uvádí výslovně zakro
čení z moci úřední. 

Pravá suspense moci otcúvské ipsú facto je vyslovena v § 138, 
j de-li o otce zbavenéhú svéprávnosti 'Zcela nebo zčásti. 

Jako důsledek s u s p e ns e nebo od ně t í moci otcovské jest 
ustanoveno v § 139, že soud propůjčí matce moc mateřskou (jsou-li 
tu podmínky§ 112) nebo ustanoví dítěti poručníka, jímž ar ci může 
býti matka (srv. níže § 170). Zase tedy nejde o nějaký právní násle
dek autúmatický, nýbrž o následek určený soudem. 

Stejně je redigován § 140, jenž soudu ukládá povinnost u v é s t i 
o t c e doj e hop r á v, když zanikne důvod suspense nebo dočasné
ho odnětí moci otcovské. Učiněná opatření budou tedy soudem zru
šena a otec takto uveden do svých práv. 

§ 141 je přizpůsoben změnám týkajícím se jasného rozlišování 
Inoci otcovské, mateřské a rodi6ské. Důvody, které vedly soud k odnětí 

lnoci otcovské, múhou býti takové, že by pro dítě bylo se škodou, 
kdyby otec zbavený ·moci otcúvské vykonával práva vězící v moci 
rodičské. Ale taková ztráta moci rodičské musila by býti vyslovena 
zvláště. O ztrátě moci mateřské a rodičské nebylo potřebí dáti zvlášt
ní ustanovení, stačilo uložiti 'Obdobné .užití ustanúvení o ztrátě moci 
otcovské (§ 142), ale jde nikoliv o užití přesné, nýbrž o užití obdobné. 
'Suspense múci otcúvské nebo mateĎské podle § 138 nemusí míti nutně 
za následek .suspensi moci rodičské. 

Bude-li některý z rodičů 'zbaven moci rodi'čské nebo je-li suspen
dována, je k němu co do práv v ní vězících hleděti tak, jako kdyby 
byl zémřel. Na to ukazuje citace§ 102 v § 143. 

§ 144 je přesnou reprodukcí § 178 a) obč. zák. (§ 5 první částeč
né novely), resp. § 123 !Subkomitétu. 

K hlavě 4 (§§ 145-162). 

u stanovení o osvojení bylo, aspoň púkud jde o ustanovení práva. 
materiálního, převzíti do núvého zákona. . 

Pokud se týká této látky, bylo možno opříti se nejen o práci sub-
komitétu, nýbrž také o pozdější ustanovení zákona č. 56/1928 Sb. z. 
a n. o osvoj ení. Vládní osnova tohoto zákona byla opřena 'O výsledky 
porad subkomitétu v prvním čtení, ale přijala některé závažné změny 
provedené jmenovitě podle posudku nejvyššího soudu a některých n1i
nisterstev. Subkomitét v druhém čtení převzal některé podněty, se
trval však po jiných stránkách na svém púvodním stanovisku. S druhé. 
strany zákon sáln po některých stránkách se odchýlil od vládní osno
vy. Přes to zákon i osnova subkomitétu jsou si vehni pí'íbuzné, spo
čívajíce na stejných základech. Ani superrevisní komise se neodchý
lila od těchto základú. Než snažila se zvláště tu o názvosloví co nej-. 
jednoznačnější a také o větší přehlednost látky, vloživši zejmena pod 
rubriku »Smlouva osvojovací« nejen ustanúvení o projevech, kter~Tmi 
se smlouva tvúří, nýbrž i o vešker~h projevech, ,které ke' smlouvě 
musí přistoupiti, aby byla hotová. Opětné podrobné projednání látky 
pak přineslo některá nová hlediska, která nezasluhovala, aby jich bylo. 
pominuto. 

Zdálo se vhodné utvořiti z ustanovení o osvojení samostatnotl 
hlavu, ježto ustanovení ta těsně ' nesouvisejí ani s ustanoveními o po
měru mezi rodiči a dětmi, ap-i s ustanoveními o poručenství, opatrov
nictví a podpoře. Se zákonem č. 56/1928 sk1. z. a n. je superrevisní 
komise za jedno v tom, že podržela rubriky jím zavedené. Strany ná
zvosloví »osvújovanec«, »osvojovatel«, »osvojenec«, »osvojitel« se pH
pomíná, že · před provedením adopce 'se stranám dávají jména první,. 
po provedené adopci jména druhá. . 

. Pod heslem »Podmínky úsvojení« byly zachovány z I§ 1 zákona. 
Jeh~. první a druhý odstavec, jež tvoří § 145, jeho odstavec třetí, jenž 
~VoYl ~ 146, a odstavec poslední, jenž tvoří § 147. Odstavec čtvrtý 
Jest az v § 151 pod heslem »Smlouva osvojovací«. 

. ( ~ruhou rubrikou je »Slnlouva osvojovací«, pod níž jsou zařaděny: 
~ 2 ~akona, j enž je rozložen na tři paragrafy (§ § 148-150), za nimiž 
J~: J ~ko § ,151, jak již bylo pověděno, čtvrtý odstavec § 1. Jako § 152' 
prl~OJenO Jest ustanovení o vyloučení plné moci při sjednání osvojú~' 
vaCI sm?ouvy. § 153 odpovídá prvnímu odstavci § 8, § 154 druhému 
odstaVCI I§ 8 a 155 třetímu odstavci § 8 zákona. 

Rubrika »Právní násled~y osvojení« obsahuje čtyři paragrafy 
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(§ § 156-159), z nichž první ůdpůvídá § 3 zákůna, druhý § 4, ůdst . 

1., 3. a 4., třetí § 6 a čtvrtý § 5 zákůna. 
-Rubrika »ZrušenÍ právního. půměru založeného. úsvůjením« ůbsa

huje tři paragrafy (§§ 160-162), které reprůdukují s některými 
zn1ěnami § 7 zákůna. 

Důvůdy t'0hůtů uspůřádání vysvitnůu z růzbůru jednútlivých pa
ragrafů. 

§§ 145- 147 ůdpůvídají až na jedinůu výjimku přesně ustanůve
nÍIu důsavadním. V § 145, ůdst. 1., se vypůčítávají, právě tak jako 
v § 1, ůdst. 1., zákůna, děti půstavené na růveň dětem manželským 
(jinak než v návrhu subkůmitétu), zejména aby byl'0 vyhůvě~ů přání 
ne j vy 'š š í h '0 ;8 o. u d u kdysi průjevenému. Vytýkati zvláště, že mů

húu adůptůvati, kdo. ztratili úmrtím svůje děti, bylo. by jistě zbytečné. 
§ 146 musil ůbrátiti zřetel ke změnám v kapitůle třetí, půkud se 

tý ká nemanželských dětí. 
V § 147 nebyl přijat návrh d'0Pustiti postupnůu adůpci několika 

dětí, ač 9 věci té byl'0 di,skutůvánů. Než bylo. uznáno., že nevýhody 
takůvé vůlnosti jsou značně vyš'ší než její výhůdy. Aby se zase do
pustila adůpce příbuzných v přímé řadě, nepokládala kůmise za vhůd
né, hledíc k četným můžným kůmplikacím. 

. V § 148 jest především implicite ůbsažena věta, že, jde-li o. osvů
jůvance svéprávného, činí ůsvůjůvací smlůuvu (s vo I ují) ů'svůjůvatel 

s ůsvůj ůvancem, explicite pak je půvěděnů, jaků v § 2, ůdst. 1., věta 1., 
zák'0na,že je nutné při vúl e n í růdičů o.svůjůvance. Změnami přede

VŠÍlu, které byly průvedeny v hlavě třetí, stalo. se nemůžné hleděti 

k některým připůmínkám. Ve věci samé bylo. po. půdrůbném růzbůru 
uznáno. správným hledisko. pietatis erga parentes, a tedy zřetel k svaz
ku růdinnému. Zřetel ten arci netřeba míti k rodičům zbaveným své
právnosti úplně a k růdičům, jejichž půbyt je trvale neznám. Jde-li 
o. růdiče svéprávnůsti zbavené jen částečně, bude půtřebí jejich při

volení, ale kůrrektura je v § 150. Za nesvéprávného. osvůjůvance prů

hlašuje kůnses (s vůl u je) řádný jeho. zástupce a růdiče osvůjůvance, 

Jsou-li na živu, při vúl ují růvněž. Při vo. I u j e však i ůsvůjúvanec, 
je-li dospělým nezletilcem nebo. je-li zbaven svéprávnůsti jen částečně. 
Důspělými nezletilci je samůzřejmě vyrůzumívati i o.sů:by, nad kterými 
múc ůtcův,ská, mateřská nebo. půručenská byly prodlouženy. Ustano
vením tím se má brániti řídkým asi, ale snad přece se vyskytujícím 
nekalým ůbchůdům s dětmi. Jde-li o. růdiče nesvéprávného. o.svújůvan
ce, kteří' jsou 'zbaveni svéprávnosti úplně nebo. jejichž půbyt je ne
znám, při vůl u j e na jej ich místě sůud, vyslechna řádného. zástupce 
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rodiče , po. případě zástupce, který se mu ad hůc zřídí. Jde-li o. ro.diče 
zbavené svéprávnůsti částečně, neplatí § 149, nýbrž § 150. 

§ 150 byl předmětem půdrůbných úvah, zejména půtud, zdali lze 
dopustiti úsvojení pro.ti vůli růdičů ůsvůjůvance. Růzho.dnutů bylo. vy
sloviti se pro. odpůvěď kladnůu, ~Úe tak, že sůud při vo. I u j e na mí-stě 
odpírajících růdičů, ůdpírají-li přivůliti bez závažného. důvodu . Nadto. 
je potřebná pr'0tivá~a v ,§ 159, jenž nedůpůuští smlůuvůu adůpční zba
viti růdičské moci rodiče, který k osvůjení nepřivůlil. 

§ 151 přijímá co. do. postavení manžela ůsvůjůvance nebo. o.svojů
vatele zásadu staršího. práva, ale vrací se po té stránce od fůrmule 
§ 1, ůdst. 4., zákona, půsůbící ůdklady, k průstší f.ůrmuli § 180, věta 
2., ůbč. zák. ('§ 18 první částečné nůvely). 

§ 152 'shrnuje do. jediného., jaksi závěrečného ustanůvení větu že , 
projevy zakládající smlůuvu ůsvůjo.vací a průjevy o.bsahující žádané 
přivolení se nemůhůu státi plnůmůcníky. Co. do. ůbsahu ustanovení zá
kona Č. 56/1928 Sb. z. a n. můhly býti půchybnosti, kterých nyní ne
bude, ani se zřetelem k § 157, odst. 1., in fine. 

§ 153 stručněji vystihuje ustanovení § 8, ůdst. 1., zákůna; § 154 
reprůdukuje kůnec § 8, o.dst. 2., zákůna. 

§ 155 nevytýká, na růzdíl ůd § 8, o.dst. 3., záko.na již důvo.dů, 
z kterých může býti schválení sůudní ůdepřeno. Z o.statního. pak ob
sahu tůho.tů § 8, ůdst. 3., zbylo. jen, že smrt o.svůjůvatele nebrání soud
nímu schválení smlo.uvy, a je tu tedy ůpačné, ale jak se zdá, účelnější 
pravidlo, než jaké měl § 8, odst. 3. Ostatek poslední věty § 8, o.dst. 3., 
je vypuštěn zčásti jako. zbytečný,zčásti jaků nevhůdný. Lze míti za 
jisto, že nemá významu schválení, které cůntrariů cúnsensu bylo. ůd
činěno., nechť již schvalující soud o. ůdstupu stran věděl čili nic. Není 
potřebí vytýkati, že nemá významu schválení smlouvy po. smrti ůsvů
jovance, když přece slulůuva ůsvůjovací předevšíril jemu má přinésti 
výrhody; nadto. po. této. stránce je tu nutkavé argument um a cůntrario 
z bezvýznamnosti smrti o.svůjůvatele. Zato. nelze se spřáteliti , s myš
lenkou, že by smlůuva měla býti irritůvána tím, že jeden z kůntra,. 
hentů půzbude zcela nebo. zčásti 'Svéprávnosti. 

Soud půdle to.ho., co bylo. půvěděn'0, vystupuje v různých funk
cích. Př i vůl u j e půdle § 149, o.dst. 2., na mí-stě některých růdičů 
a na hra zuj e přivo.lení růdičů jiných půdle § 150. Vzhledeln 
k ob~cným zásadám (§ 197 ůsnůvy) vystupuje, jde-li o nesvéprávného. 
OSVo] ůvance, ve funkci sůudu půručenského. (ůpatrůvnickéhů). Vedle 
toho s c h val u j e smlouvu ve všech případech (§ 155). Podle usta
novení o. ,sůudní příslušnůsti, do. nichž superrevisní kůmisi nenáleží za-
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sahovati, mohlo by jíti o soudy různé, ale superr evisní komise se do
mnívá, že by se doporučovalo, aby všechny akty tu zmíněné náležely 
na jediný soud, jenž arci bude n1íti na zřeteli jiná hlediska v té či 
oné funkci přivolovaci, jiná ve funkci schvalovací. 

O právních následcích osvojení jest ustanoveno tak, že § 156 
vytýká v 'souhlase se starším právern, co je nutným následkerYl osvo
jení. § 157, odst. 1., ustanovil všeobecně o t ypických právních násled·· 
cích osvojení, pokud zákon nebo smlouva neustanovily jinak. Oním zá
konným ustanov~ním jest § 158 a vlastně také § 157, odst. 2. a 3.; 
lneze smluvní volnosti jsou určeny v § 15.9. Co do jména osvojence 
(§ 156) přidržela se osnova směrnic daných zákonem, nepokládaj ic 
za vhodné něco tu měniti a nelnajíc pochybností, které v té 'příčině 
projevil subkomitét. Jmeno, které -bylo získáno osvojení-m, je rodin
ným (dívčím rodinným) jménem osvojence. Ke zmínce o rodičích 
osvojencových v § 159 srv., co je pověděno v poznámkách k § 150. 

Co do zrušení právních následků osvojení smlouvou přidržela se 
osnova (§ 160) zásady, že právní poměr osvojení může býti zrušen 
jen dohodou všech jeho účastníků. Zájmům na relativním zrúšení 
osvoj ení, pokud jsou hodny ochrany, je vyhověno tím, co je pově
děno o zrušení adopčního poměru žalobou. Jen tehdy, když osvojenec 
byl již zemřel, lnůže býti Ismlouva zrušovací učiněna jen s některým 
poton1kem 'Osvojence. Zmíniti se tu zvláště o účastnících nesvépráv
ných není snad potřebí. Vytýkati zvláště, že se myslí na potomky již 
narozené neb aspoň zplozené (§ 3), je snad zbytečno, ježto toho, kdo 
by se snad jednou mohl naroditi, nelze nazývati potomkem. 

O zrušovací smlouvě platí §§ 153, 154, 155, věta 1. V Ý sl e c h 
rodičů, o němž mluví poslední věta '§ 160, může snad býti užitečný. 
Nán1ět, aby se ke zrušení osvojení žádalo 13 ř i vol e n í rodičů, přijat 
nebyl. . 

. Co do zrušení adopčního poměru ·žalobou, přij ímá se jako v zá-
l koně (§ 7, odst. 4.), že může býti zrušen i jen relativně, t. j. že vy
stoupí z adopčního porYlěru jen některý účastník. Vždy arci lTIusí jíti 
o spor mezi osvojitelelTI a některým jiným účastníkem adopčního po
měru (osvojencem, jeho potomkem), při čemž z alobcem resp. žalova
nýrYl může býti ten neb onen. Co do důvodu, z kterého se lze domáhati 
zrušení, přijala osnova formuli § 13, písm. h), manželského zákona 
č . 320/ 1919 Sb. z. a n., slušně již osvědčenou a také jinde přij atou 
(sr v. na př. § ,30, § 1034). 
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K hlavě 5 (§§ 163- 228). 

Hlava tato přejímá podstatný obsah dosavadní čtvrté hlavy prv
ního dílu občanského zákoníka a byly do ní zapracovány, jak již v dú·· 
vodové zprávě k článku V. uvozovacích předpisů bylo poznamenáno, 
zásadní ustanovení materiálně ' pr ávní CÍ'sařského nařízení ze dne 28. 
června 1916, č. 207 I'. z. (řádu o zbavení svéprávnosti). To vedlo j iž 
v návrhu subkomitétu k změně nadpisu, v nělTIŽ vedle poručenství a 
opatrovnictví hylo nutno jmenovati i »podporu«, kterýmžto názvern 
se označuje instituce zavedená ustanovením § 4 řádu o zbavení své·· 
právnosti. 

Počet paragrafů v této hlavě poměrně dosti poklesl, neboť ko-
mise, přejímajíc v tom směru návrh subkomitétu, vypustila všechny 
předpisy, jež vlastně upravují jen podrobnosti poručenské a opatrov
nické agendy. Není po názoru komise vhodné zatěžovati těmito věcrni 
občanský zákoník, zvláště ·když stejně bude nutné, aby předpisy o 130-
ručenské a opatrovnické agendě byly sjednoceny a novému zákoníku 
pi'izpůsobeny. Jestliže by se tak nestalo do doby, kdy se nový občan·· 

ský zákoník s tane závazným, zůstaly by podle článku V., č. 2., uvoz. 
předpisů v ' platnosti předpisy patentu o řízení nesporném č. 208/1854 
i', z. a zák. čl. XX/1877, 'se všemi předpisy je pozměňujícími a doplňu

jícími, pokud s novým zákoníkem nej'sou v rO'zporu. To platí stejn ě 
o předpisech upravujících řízení ve věcech zbavení svéprávnosti. 

Rozdělena byla hlava pátá na dva oddíly, z nichž první (§§ 163--
217) se zabývá poručenstvím, druhý (§§ 218- 228) opatrovnictvím 
a podporou. 

K § 163 : Z § 187 obč. zák. byla především vypuštěna, vzhledem 
k rozdělení, o němž právě byla řeč, zmínka o opatrovníkovi. Obsah 
byl přizpůsoben změnám, jež se navrhují v třetí hlavě osnovy. Po·· 
ručník bude zřízen nezletilci, jenž není ani v moci otcovské ani ma
teřské, ani není podle § 221 osnovy úplně nebo podle § 222 částečně 
zbaven svéprávnosti. 

K I§ 164: Z .§ 188 obč. zák. zbyla jen první věta vymezující po·· 
všechně povinnosti poručníkovy. O postavení opatrovníka a podpůrce 
srv. §§ 218, odst. 2., 222, odst. 2. Bylo sice uvažováno o návrhu, aby 
se obsah .§ 188 obč. zák. připojil k paragrafu předcházejícímu, ale 
zdá se výraznějším, aby ustanovení o podmínkách, za kterých dojde 
k ustanovení poručníka, zůstalo odděleno od zásadního ustanovení 
o obsahu poručnické funkce. Podrobnější předpisy o povinnostech po
ručníka se čtou v §§ 188 a násl. Že poručník je povinen poručence 
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zastoupiti, právě tak jako zastupuje podle ,§ 106 osnovy své děti otec 
nebo matka, jimž přísluší moc otcovská nebo mateřská, plyne již 
z těchto ustanovení dosti jasně a výslovně je vyjádřeno v ·§ 177 
osnovy. 

K § 165: Z § 190 obč. zák. byla převzata zá'sada, že každé poru
čenství je tutela dativa. Zásada tato nej spíše zaručuj e, že za poruč
níka bude ustanovena osoba k této funkci opravdu způsobilá. ProtO' 
nebylo ani matce, ač postavení její, jak níže bude osvětleno, valně 
bylo zlepšeno, přiznáno poručenství ex lege. K ustanovení poručníka 
soudem nemusí vždy dojíti jen v případech zmíněných V § 180 osnovy. 

Druhý odstavec má nahraditi '§ 189 obč. zák. Odchylně od zá
koníka dosavadního i od návrhu subkomitétu nezmiňuje se návrh ko
mise o p'Ůvinnosti příbuzných ne zletilce a osob jemu blízkých, ozná
uliti soudu, že je potřebí ustanoviti poručníka. Valného praktického 
významu nemá ustanovení o této povinn'Ůsti ani dnes, třebas na jeho 
porušení se vyhr'Ůžuje pokutou. Subkomitét vycítil správně, že ona vy
hrůžka pokutou se nehodí do občanského zákoníka, a navrhl ji škrt
nouti. Po názoru komise není však vhodné ukládati neurčitému okruhu 
osob povinnosti, na jichž porušení není a dobře nemůže býti ustano
vena určitá sankce, a zbytečně vyv'Ůlávati otázku,zda a nakolik pří
buzní nebo osoby ne zletilci blízké, kteří své povinnosti nedostojí, by 
odpovídali nezletilci za škodu tím způsobenou. Stačí úplně, když o po
třebě ustanoviti poručníka bude poručenský soud informován veřej
nými úřady neb orgány, které při své činnosti se o tom mohou do
věděti. Vypočísti v zákoně úplně, kterým veřejným úřadům neb orgá
nům se tato povinnost ukládá, není dobře možné, Zdá se vhodnějšír 
aby označení povinných úřadů a orgánů ponecháno bylo vládnímu 
nařízení, jež. spíše než zákon se může přizpůsobovati změnám v orga
nisaci úřadů, přesunům kompetenčním a vůbec praktickým potřebám. 

K .§§ 166 a 167: Důvody nezpůsobilosti k poručenství vůbec vy
jádřeny byly poněkud pružněji, než v dosavadním § 191 obč . zák. 
Sluší p'Ůnechati soudu, aby u každé osoby, která má býti jmenována 
poručníkem, posoudil, zda se podle ·svých vlastností za poručníka hodí. 
Proto, jak již sub~omitét zdůraznil, není ani zapotřebí vytýkati po 
vzoru § 192 obč. zák. výsl'Ůvně, že se poručenství nemá zpravidla svě
řovati osobám řeholním. Zůstalo tedy ustanovení '§ 192 obč. zák. ome
zeno na cizí státní příslušníky, o nichž vskutku lze všeobecně říci, že 
ceteris paribus méně se hodí k poručen'ství v tuzemsku, než státní pří
slušníci tuzemští; nerozhodná bude státní příslušnost, j de-li o osoby 
povolané k poručenství podle '§ 173 osnovy (tu se osnova po vzoru 
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návrhu subkomitétu vrací k původnímu znění zákoníka z roku 1811} 
nebo .(jak komise dodala) podle § 171 osnovy. 

§ 193 obč. ·zák. byl vůbec škrtnut. Pokračujíc v cestě, kterou se 
dala první částečná novela, rozhodla se komise připustiti vdané ženy 
k poručenství bez jakéhokoliv omezení. Není zajisté vhodné, aby 
v době, kdy manželka bez souhlasu manželova může vykonávati i vý
znamné funkce veřejné, bylo jí zapotřebí takového souhlasu k pře-o 

vzetí funkce, jejímž hlavním obsahem velmi často bývá jen péče o vý
chovu nezletilce, tedy obor, k němuž se ženy podle svého postavení 
ve vlastní rodině zvláště dobře hodí. 

K § 168: Ustanovení o důvodech nezpůs'Ůbilosti k poručenstvÍ 
v určitém případě přejímá zásady vyslovené v § 194 obč. zák. Pova-· 
žováno však bylo za nutné, již na tomto místě zdůrazniti, že přede

vším má býti k poručenství povolána matka (srv. § 170 .osnovy): 
Stanoví se proto, že soud není vázán projevenl vůle otcovy, jímž má 
býti matka z poručenství vyloučena. 

K § 169: Jižsubkomitét pozměnil p'Ůněkud omluvné důvody do
savadního § 195 obč. zák. tím, že vypustil zvláštní ustanovení o oso_o 
bách vojenských a duchovních a o veřejných úřednících, a 'zato vše
obecně ustanovil, že se může omluviti, kdo pr'Ů nemoc, pro své povo-
lání, pro odlehlost svého bydliště nebo z jiných důležitých důvodů 
mohl by úřad poručníka zastávati jen se zvláštními obtížemi nebo se 
značnými výlohami. Komise celkem přijala navržené řešení a při
klonila se k stanovisku, jež subkomitét vyjádřil v důvodové 'zpráv€, 
že totiž omluvný důvod přísluší i tomu, kdo má na starosti čtyři dětí 
nebo vnuky. Povšechně také" vytkla, že omluviti se nlůže i ten, kdo 
poručenstvím, opatrovnictvím nebo podporou je již naléhavě zarněst
nán. Návrh, aby se všeobecně nepřiznávala možnost omluvy ženám,. 
nebyl přijat. úkol poručníka není vždy snadný a od ženy, jež se ne
cítí býti k němu povolána, sotva lze 'Ůčekávati,že by jej zastávala 
k plnému prospěchu dítěte. 

Z::,. omluvný důvod byla také uznána skutečnost, že vedle toho, 
kdO' byl za poručníka vyhlédnut, je tu osoba, která pO'dle §§ 170, 171 
a 173 je k poručenství bližší. O uplatnění tohoto omluvnéhO' důvodu 
pO' rozhodnutí, jímž byl poručník ustanoven, srv. § 210. " 

. K ,§§ 170-174: Změny na §§ 196-199 obč. zák. vyplynuly hlav-o 
ně ze snahy komise, zaručiti přednost při ustanovení poručníka matce. 
I když se soud neodhodlá, aby matce ,propůjčil podle toho, co je usta-" 
nO':e~o v § 112 osnovy, moc mateřskou, má přece jen při výběru po
rucmka především přihlédnouti k matce. I od matky, která není úplně 



způsDbilá, aby 'samostatně pečDvala o záj'my dětí, lze aspoň ve většině 
případů .očekávati, že s pDmocí a 'pDd dozDrem soudu bude o. děti pe

, čDvati spDlehlivě. Je-li tDmu tak, pak jistě je v zájmu dětí i lnatky, 
,aby se matka poručnicí stala. Tyto. úvahy vedly k ustanovení § 170. 

§ 171 přejímá zásady ,§ 196 D'bČ. zák., ale vytýká přesněji, že 
právo. .označiti nějakDu oSDbu za pDručníka je výronem mDci Dtcov
,ské (mateřské) a že přísluší matce, která nemá mateřské 'moci, jen 
tehdy, když sama je poručnicí. Za jiné situace nelze ve věcí tak dů
ležité vDlbě rodičů přiznávati vliv rDzhodující. Jestliže by byl 'někdo 

,Dznačen za pDručníka otcem, který v té dDbě měl moc otcDvskDU, a 
jestliže by matka, jež mezi tím měla moc mateřskou nebo. byla pDruč
nicí, za pDručníka po. ;sDbě označila někDhD jiného., zv Dlí soud z Dbou 
oSDbu, od níž lze očekávati účinnější Dchranu zájmů dítěte. V Ddstavci 
'2. byla k pDdnětu ne j vy Š š í h o. s o. u d u rozřešena -spDrná .otázka, 
.zda k Dznačení pDručníka je pDtřebí fDrmy pDsledníhD pořÍ'zení, a to, 
z důvodů pra.ktických, záporně. 

§ 172 formuluje zásadu vyjádřenDu v '§ 197 obč. zák., se zřetelem 
k změnám, jež byly prDvedeny na § 196 Dbč. zák. Bylo. sice navrho
váno., aby se toto. ustanDvení vůbec vypustilo, než kDmise neviděla 

,důvodu, prDč by způsobem, jenž zájmy dětí nijak neohrDžuje, neměla 
býti respektována vůle oSDb, které, zanechávajíee nezletilci nějaký 
majetek a Dznačujíce mu pDručníka, zřejmě si přejí, aby alespoň ma
j etek byl 'spravován DznačenDu DSDbDU. 

§§ 173 a 174 přejímají obsah §§ 198 a 199 Dbč. zák. a přizpůso
bují jej §§ 170 a 171 DsnDvy. PodDtknouti sluší, že v ustanovení, jež 
v návrhu subkomitétu .odpDvídalo ' § 199 obč. zák., bylo. také řečeno. , že 
nemanželským dětem má býti pDdle mDžnDsti za pDručnici ustanDvena 
j ejich matka. ProtDže kDmise si přeje, aby § 170 .osnDvy platil i při 
dětech nemanželských, není zapDtřebí, aby se v § 174 ustanDvDvalo 
o nemanželské matce něco zvláštního. . Samozřejmě bude na soudu, aby 
dříve, než ustanoví za pDručníka nemanželského. dítěte jeho matku, 
pečlivě uvážil, zda se k pDručenství úplně hodí. :Příbuzní nemanželské 
matky 'z pDručenství nikterak vylDučeni nejsDu, ale náležejí k § 174 
,a nikDli k § 173. ~Proti tekstu dDsavadnímu i prDti návrhu subkomitétu 
,škrtnuta byla v § 199 Dbč. zák. zmínka o tDm, že -soud má přihlížeti 
j k maj etkDvým pDměrům oSDby, kterDu chce ustanDviti za pDručníka. 
MajetkDvé pDměry samy o sDbě zajisté nejsou spDlehlivým ukazate
.lem toho., jak budDU Dpatřeny záj'my dítěte u Dsoby, která má býti za 
pDručníka ustanovena. 

OSDby, pro. něž mluví dela6ní důvDdy uvedené v -§§ 170, 171 a 173, 
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mají právo. žádati na soudu, aby, jestliže se k pDručenství hDdí, vskut
ku byly za pDručníky ustanDveny. V tDm smyslu sluší chápati výraz 
»náleží« v rubrice i v tekstech. Jakmile však sDud pDručníka již usta
navil, dojde k změně v jeho. osobě pro ,silnější právo. někDhD jiného 
jen za pDdmínek ustanDvených v §§ 210 a 211 osnDvy. , 

K§§ 175-179 : UstanDvení §§ 200-206 Dbč. zák. byla poněkud 
přeskupena, j ,menDvitě aby v čelo. jich mDhla býti pDIDžena zásada 
dasud vyjádřená v první větě § 204, že pDručníkemse 'stane někdo. 
teprve tehdy, když jej sDud za pDručníka ustanDví. V jádru nejde než 
a apakování tDha, CD je pDvěděno v , § 165, odst. 1.; kdežto. ale tanl 
se spíše klade důraz na povinnost sDudu pečDvati ustanovením pDruč
níka o. nezletilce, zde se zdůrazňuje, že ani ten, kDmu pDdle ,§§ 170, 
171 a 173 pDručenství náleží, nesmí si DsobD'vati práva z poručenství 
plynDUCí. 

Je jistě samDzřejmé, že pDrušení předpisu § 175 zavazuje, JSDu-li 
tu abecné pDdmínky §;§ 1111 a násl., k náhradě škody, a mDhla tedy 
bez závady býti vypuštěna druhá věta ,§ 204 Dbč. zák. Stejně je 'samo
zřejmé, že padle obecných předpisů odpovídá za způsoben.ou škodu 
ten, kdo zatajil důvod své nezpůsobilosti k poručenskému úřadu. Co 
se pak týká odpovědnosti soudu, jenž ustanovil za pDručníka osobu 
nezpůsobilou, platí dnes zákon ze dne 12. července 1872, Č. 112 ř. z. 
Byl prDto zcela vypuštěn § 202 obč. zák. ' 

Dosavadní zákoník přikazoval sice tomu, kdo byl za poručníka 
ustanoven, aby poručenství podle soudního příkazu ihned převzal (srv. 
§§ 200 a 203) , -ale dával mu v § 201 m,ažnost, aby do čtrnácti dnů 
uplatnil důvody omluvné nebo důvody nezpůsobilosti k poručenství. 
Byly-li tyto důvody uznány, niěl býti poručník původně jmenovaný 
své funkce 'zproštěn. Komisi zdálo se správněj ším opatřiti, aby se 
ten, kdo byl již za poručníka ustanoven, nemusil brzy vyměniti jinou 
asobou, a přihlížejíc k praktickým zkušenostem předepsala, že před 
ustanovením poručníka musí soud dáti designované Dsobě příležitost, 
aby se vyslovila o své způsobilosti k poručenství, a chce-li, uplatnila 
~.ůvDdy omluvné. Důvody nezpůsobilosti musí býti sDudu oznámeny, 
JI.nak nastává za obecných podmínek, jak již sh.ora bylo podotčeno, po
Vlllnost k náhradě škody. Omluvné důvody, jež při této příležitosti 
nebyly uplatněny, ač designované oSDbě byly 'známy, nemohou býti 
Ir. platnDsti přivedeny dodatečně. ' 

v V, § 177 převzat byl ve vhodné stylistické úpravě obsah § 205 
obc. zak. Bylo sice poukazaváno k tomu, že povinnosti poručníkovy 
plynou ze zákona a nikoli ze slibu. N e.ž komise usoudila, že psycho-

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 7 
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logický význam slibu nelze podceňovati, a setrvala proto při úpravě 
dosavadní, ba dokonce, uznávajíc za správné stanovisk'Ů vyslovené na 
př'. žen s k 00 u n á rod n í rad o iU, uložila slib i osobám, které dosud 
byly od něho osvobozeny. J eň ustanovení o formě slibu nebylo ·pře

vzato do nového zákoníka, neboť podle své p'ovahy spíše se hodí do 
předpisů o řízení. 

Změna provedená na § 205 obč. zák. vedla ke škrtnutí druhé věty 
§ 206 obč. zák. První věta tohoto paragrafu převzata je do § 178 
osnovy. 

Závěrečný předpis této skupiny paragrafů (,§ 179) shrnuje pod
statný 'Ůbsah §§ 200 a 203 obč. zák., jejž jižsubkomitét po vzoru čl. 
B89 obč. zák. š,výcarského doplnil výslovným ustanovením o povin
nosti poručníka zastávati poručenství až do doby, kdy bude soudem 
své funkce pravoplatně zproštěn. Vypuštěna byla z § 203 obč. 'zák. 
jako -samozřej má zmínka o povinnosti k náhradě škody a dále ustano
vení o donucovacích prostředcích, jak navrhl již subkomitét. Super
revisní komise 'má pochybnosti, zda od osob, jež k převzetí p'Ůručen
ství dlužno donucovati, lze očekávati, že zájmy dítěte budou u nich 
dobře opatřeny, nechtěla však v této věci předbíhati rozhodnutí pří
slušných orgánů, když jde nepochybně o předpisy týkající se řízení. 

K§ 180: Subkomitét formuloval § 207 obč. zák. tak, aby nebylo 
. nutné vedle něho zachovávati v platnosti dvorský dekret ze 17. srpna 

1822, Č. 1888 sb. zák. 'soud., jehož se první částečná novela (srv. § 53) 
nedotkla, a vsunul do něho i obsah druhého odstavce § 51 cit. novely. 
V diskusi bylo namítáno, že navrhované ustanovení se nehodí zcela 
dobře na na:lezince, a bylo žádáno, aby pro tyto ústavy, a jmenovitě 
pro právní ochranné 'Oddělení zemského nalezince v Praze, dána byla 
ustanovení zvláštní. Komise poněkud pozlněnila tekst subkomitétu. 

, Především upustila od rozeznávání mezi jměním movitým a nemovi
tým, které dnešním poměrům hospodářským jistě neodp'Ůvídá. Dále 
nejmenuje komise, přihlížejíc ok ·změnám zavedeným zákonem o trest
ním soudnictví nad mládeží a nechtějíc předbíhati budoucí vývoj péče 
o mládež mravně vadnou (srv. zvláště připravovaný zákon o ochran
né výchově), ve svém tekstu výslovně donucovací pracovny a polep
šovny, nýbrž m1uví všeobecně o veřejných ústavech, v kterých je po
staráno o výchovu nezletilců. Takovými ústavy budou jmenovitě 

všechny veřejné ústavy, v nichž ·se dostane výchovy mládeži mravně 
ohrožené nebo d'Okonce již trestně odsouzené (tedy nejen dosavadní 
donucovací pracovny a polepšovny) a budou jimi ovšem i veřejné si
rotčince a nalezince. Jakýkoliv demonstrativní výpočet je jistě zby-
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1;eóný. Veřejným ústavům, v kterÝ.ch se dostane nezletilci výchovy, 
postaveny j sou po této stránce na roveň soukromé ústavy výchovné, 
jejichž stanovy nebo jiné organisační předpisy úředně jsou schváleny. 
Funkce poručenské nesvěřuj e osnova ani představenému ústavu, jako 
u-stanovuje dosavadní § 207 obč. zák., ani ředitelství ústavu, jako 
ustanovuje dvorský dekret Č. 1888/1822 sb. zák. soud., nýbrž všeobec
ně ú st a v u. Je věcí organisačních předpisů (stanov, jednacího řádu 
atp.) ústavu, aby rozhodly, kdo bude pověřen výkooem těcht'Ů funkcí 
jménem ústavu, a není samozřejmě překážek, aby byla tato funkce 
soustředěna ve zvláštním oddělení ústavu nebo v oddělení k ústavu 
přičleněném. Při tomto uspořádání nelze u~nati za nutné, aby dv'Ůrský 
dekret Č. 1888/1822 sb. zák. soud. byl zach'Ůrván v platnosti. Vzhledem 
k navrženým změnám bylo možno vypustiti poslední větu dosavadního 
prvního odstavce § 207 obč. ·zák.~ v níž byla řešelIla otázka, co se má 
státi, jestliže by představený ústavu byl v konkretním případě k po
ručenství nezpůs'Ůbilý. Ustanovení o chovancích, kteří pod dozorem 
ústavu j sou vychováváni v rodině, p'Ůsunuto bylo až za ustanovení 
o tom,že práva a povinnosti p'Ůručníka náležejí ústavu; v dosavad
ním tekstu tvořil'Ů ono ustanovení větu druhou a na první pohled by 
se bylo ,mohlo zdáti, že jen na případy tét'Ů druhé věty se vztahuje to, 
co o poručenské f,unkci představeného ústavu vypovídá věta třetí. 

Třetí věta odstavce 2. kryje to, co z § 51, odst. 1., první částečné 
novely není zahrnuto v § 165, odst. 2., osnovy. 

K § 181: Ustanovení o hromadném poručenství bylo převzato 
z § 208 obč. 'zák. bez věcných změn. Lze řjci, že instituce tato v praksi 
se celkem osvědčila. často nelze zájmy ne zletilců 'OpaJtřiti jinak, než 
tím, že budou svěřeni péči generálního poručníka. Kdy jetu tak'Ůvá 
potřeba, múže posouditi v konkrétním případě jen soud, jenž může 
g~nerálnímu poruČlníkovi dáti přednost i před os'Ůbami podle §§ 170, 
171 a 173 k poručenství povolaný·mi. Námitky, jež byly proti instituci 
h.romadného poručenství v diskusi vzneseny, většinou obracely se 
proti podrobnostem ustanoveným v prováděcím nařízení ze dne 24. 
června 1916,č. 195 ř. z. V tom směru odpom'Ůc lze zjednati přiměře
nou změnou ... uvedeného nařízení, kterou ovšem komise nebyla povo
Jána navrhnouti. 

V této souvislosti sluší poznamenati, že bylo uvažováno také o ná
mětu S lo ven s k é k o m i s e, aby do nového zákoní'ka převzato , bylo 

-z § 42 zák. čl. XX/1877 ustanovení o společném poručníkovi. Komise 
nepovažuje pod'Obné ustanovení 'za nutné, neboť ani v dosavadním arii 
v novém zák'Ůníku nikde není zakázáno, aby několik dětí mělo společ--

7* 
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ného půručníka, a prakse vůlnůsti této, zvláště j de-li o. Sůur'Ůzence, 

čast'Ů užívá. 
K ,§ 182: U stanůvení § 209 'Obč. zák, z valné části zcela samůzřej-

tné, škrtl již subk'Ůmitét a kůmise nep'Ůvažůvala za nutné, aby je ůb
n'Ůvila. Zato. byl ' půnechán § 210 'Ůbč. 'zák, nebůť zvláště při kůmpli
kovaných půměrech maj etkůvých bude čast'Ů velmi vhůdné, aby můhlo 
bý,ti zároveň ustanůvenů za půručníkyněkůlik ůsob. Průti návrhu sub
kůmitétu znamená § 182 v půdstatě návrat k d'Ůsavadnímu tekstu, jak 

důpůručil také ne j vy Š š í 's o. u d. 
K §§ 183-187: Instituci spůluporučníků dal již subkůmitét širší 

význam tím, že všeůbecněji fůrmulůval půdmínky d'Ůsud shrnuté 
v § 211 ůbč. zák, ůdst. L, půd Č. 1.- 4. Kůmise při~lůnila se v zásadě 
k .stanůvisku subkůmitétu, uznávajíc,že je správné umožniti, a:by, 
jsůu-li tu důležité důvody, můhl b~ti !spůlupůručník přidán k ruce 
i muži - půručníku. Mezi důležitými důvůdy pro. ustanůvení spolu
půručníka byla výslovně uvedena i půtřeba chrániti zájmy dětí ne-
111anželskýeh ('Ůvšemnikůli jen v případě, kdy půručnicí je neman
želská matka), nebůť u takových dětí, jak již bylo. naznačeno. v po
známkách k §§ 173,174, je vždy třeba zvýšené ůpatrnosti. Jinak při
hlédnutů bylo. k změnám, jež za..Yádí § 171 osnůvy. 

Ustanůvení §§ 212-215 ůbč. zák, je'ž celkem správně vymezují 
půstavení spůlupůručníka, zůstala bez věcných změn. Není věcnou 
~měn'Ůu, že byla vypuštěna první vět? § 214; o ůdpůvědnůsti spolu
Důručníka za způsůbenůu škůdu platí ůbecná ustanůvení a uvedená 
~ěrta zby.tečně můhla vyv'Ůlá ati otázku, zda jí nebyla ůd těchto. ůbec
ných ustanůvení zavedena nějaká odchylka. 

K §§ 188-201: Paragrafy tyto. vytýkají půdstatný .obsah půvin
nůstí půručníka a sůudu, a to. jednak vzhledem k výchůvě dítěte, jed
nak vzhledem k správě jeho jmění. Není snad třeba půdr'Ůbně 'Ůdůvod
ňůvati, průč kůmise setrvává na tům, že v důležitěj ších věcech roz~od
nutí má býti vyhrazeno. sůudu. Není dobře možné, aby byl'Ů půrucen
ství .obstaráváno bez Sůustavné a důrazné kůntroly veřejné a 'za důsa
vadních půměrů j sůu po. náz'Ůru kůmise jedině ' sůudy způsutbHé, aby 

tuto. dúležitůu funkci kůnaly. 
Zkušenůst ůvšem ukázala,že soudy při vedení půručenské agendy 

vhůdně můhůu býti půdpůr'Ůvány ins1titucen1i a ůrganisacemi zabýva
jícími se vůbec péčí o. děti. V budůucnu jistě bude 'zapůtřebí, aby pod
pora ta byl2. ještě intensivnější a sůustavnější. Opatřiti tyto. věci však 
nenáleží ůbčanskému zákůníku. 

První ůddíl tét'Ů skupiny paragrafů (§§ 188-194) přejímá ůsvěd-
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čená ustanůvení §§ 216-221 ůbč. zák bez !půdstatnějších změn. ' Za
í'aděnů bylo. do něho. i ustanůvení o půvinnůsti půručníka p'Ůdávati 
zprávy s'Ůudu .o, ůs'Ůbních půměrech půručencůvý,ch, jež v důsavadním 
zákoníku zablůudilů až do. § 238; k přání n e j vy 'š š í h o. s o. u d u bylo. 
výslovně důdánů, že p'Ůruční,k je také půvinen půdati sůuduzprávu, 

jakmile k tůmu je vyzván. Jinak byla uvedená ustanůvení 'Občanského. 
zákoníka přizpůsůbena jen změnám 'zavedeným předcházejícími para
grafy a formulůvána tak, aby rozdělení funkcí mezi půručníka a s'Ůud 
nejspíše vyhůvůvalů praktické půtřebě a zájmům dítěte . 

Druhý ůddíl této. skupiny paragrafů (§§ 195-201) chce vyčer
pati vše ,co. z ustanůvení §§ 222-243 ůbč. zák musí zůstati v zák'Ů
níku občanském. Hledisko., .o němž se stala zmínka v úvodních pů
známkách k této. hlavě, umůžnilů škrty, na první půhled dosti rázné. 
Zcela byly vypuštěny §§ 223-227,229- 232, 235, 239-243 .obě . zák 
U některých z nich bylo. růzhůdnutů pr'Ů škrtnutí nejen proto., že pro. 
svou půvahu se nehůdí do. zákůníka 'Ůbčanskéh'Ů, nýbrž i proto, že 
možno. míti určité půchybnůsti, zda tak, jak j SůU v dosavadním záků
níku f'Ůrmulůvány, vyhůvují praktioké půtřebě. Vedle tůh'Ů sluší uvá
žiti, že jde o. věci sůuvisející úzce s všeůbecnými půměry hůspodář
skými a že tedy je vhůdné, aby příslušné předpisy byly vydány způ
sobem, jenž změnu činí snažší, než by 'byla změna ůbčanskéhů zá
koníka. Co. se týká § 230 ůbč . zák, na jehož zachůvání s některých 
stran bylo. zvláště naléhánů, stačí půukázati k t'Ůmu, že ustanůvení 
o. zákůnné jistůtě dána jsou v § 1185 'Ůsn'Ůvy a že ostatní půdrůbnůsti 
o. fruktifikování půručencůvých hůtůvůstí se dobře neh'Ůdí do. zákoníka 
z důvůdů právě vytčených. 

Obsahuje tedy tento. .oddíl jen zásadní předpisy o zjištění a za
bezpečení půručenc'Ůva jmění sůudem, o. jeho. správě poručníkern, 

o omezení půručníka s'Ůuhlasem sůudu, o. dlužnících půručencových, 

o jistůtě a o. podávání účtů. 
P'Ů průvedených škrtech nebylo. nutné zachůvati všechny dosa

vadní rubriky a byla půnechána jen spůlečná rubrika před § 195. 
V § 195 se na růzdíl ůd § 222 ůbč. zák nemluv] o. odhadu půru· .. 

čencůva majetku, aby se neprejudikovalů ůtázce, zda v některých pří.., 
padech nebude můžn'Ů uznati za d'Ůstatečné i jinaké zjištění hůdnůty 
než odhadem. Také do. půdrůbnůstí o. způ,sobu zjištění a zabezpečení 
jmění poručencůva se tekst nepůuští. , 

Vytknůuti míru 'Ůdpovědnůsti poručníka, která je ~yšší, než by 
plynulo. z .obecných předpisů o půvinnůsti k náhradě škůdy (srv. § 1113 
osnovy), považůvánů 'hyl'Ů za nutné, a převzata byla průtů zásada 
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§ 228 .obč. 'zák. Naproti tomu je Hstě samozřejmé, že poručník, jenž po
ruší povinnost v § 196 osn.ovy vymezenou, odpovídá podle obecných 
ustanovení za škodu tím zpúsobenou. Proto již subkomitét navrhl vy
pustiti závěrečná .slova dosavadního tekstu. 

C.o ,se týká vytčení věcí, v nichž si musí poručník vyžádati schvá
lení poručenskéh.o soudu, přijala komise změny, které na § 233 obč. 
zák. provedl subkomitét hlavně tím, -že dědické přihlášce bez výhrady 
na r.oveň postavil přihlášku !s výhradou soupisu a že z § 234 obč. zák. 
přeřadil do § 233 ustan.ovení, že také přijmouti splacení jistiny smí 
poručník jen ,se schválením soudu. Komise ,sama rozložila obsah .§ 233 
obč. zák. do dvou odstavců, aby jasněji vyniklo, že věci v odst. 2. jme
n.ované vždy vyžadují schválení soudu, i kdyby snad , v konkretním 
případě bylo možn.o říci, že náležejí k obyčejnému řádnému hospoda
ření; není tedy odst. 2. pouhou exemplifikací k odst. 1. V odst. 1. dis
junktivní spojkou »nebo« 'má hýti naznačeno, že schválení soudu je 
potřebí, jakmile jde o věc nenáležející k obyčejnému řádnému hospo
daření, i kdyby se snad nejevila zvláště důležitou, a naopak, jakmile 
jde o věc zvláště důležitou, i kdyby se snad ještě dala zahrnouti pod 
pojem »obyčejného řádného hospodaření«. V odstavci 2. byl pak po
někud přeskupen pořad věcí, při nichž je soudní schválení vždy nutné, 
a kromě toho ještě bylo zcizení poručencových věcí postaveno na 
roveň jich zavazení. Komise soudí, že takt.o upravené ustanovení ,§ 233 
obč. 'zák. praktické 'potřebě plně vyhoví a 'že by bylo zbytečné pojínmti 
do zákoníka, jak s některých stran bylo navrhováno, kasuistický před
pis § 277 uh . .osnovy z roku 1913. 

Nevyžádal-li Isi poručník k některéInu z právních jednání v § 197 
vypočtených schválení soudu, mohou přes to vzniknouti právní ná
sledky takovým jednáním zanlýšlené.Poručník bude ovšem odpověd
ný za škodu, kter.ou způsobil. 

§ 198 přejímá § 236 obč.zák., jehož závěr formuluje poněkud 
pružněji. Za toto ustanovení vložena byla jako § 199 druhá věta 
§ 234 obč. zák., v níž změnou tekstu navrženého ,subk.omitétem je 
vyzdviženo, že se nepomýšlí na iJ)ř~ na platy, jež poručník přijímá za 
zboží prodané v podniku poručencově, a dále že se nepomýšlí na všech
ny jiné 'zpúsobyshlazení pohledávky, na př. na kompensaci. Slovo 
»placení« nechceovšem postihn.outi jen platy peněžité. 

Jako § 200 bylo ponecháno ustanovení§ 237 obč. zák. o jistotě, 
) třebas se ho, jak se zdá, v prak si mál.o užívá. Než již pouhá m.ožnost, 
že bude na něm žádána jistota, může často přiměti poručníka, aby 
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své povinnosti co do správy svěřeného jmění a podávání účtů řádně 
plnil. · 

povinnost podávati účty je v § 201 upravena celkem tak, jako 
v § 238 obč. zák. Podrobnosti o době; kdy se účty podávají soudu, 
a o způsobu jich vyřízení, náležejí mezi ' předpisy .o vedení poručenské 
agendy. 

K §§ 202 a 203: Po změnách provedených v třetí hlavě osnovy 
(srv. poznámky k §§ 110 a 111) stačilo stran závazků poručenců od
kázati na to, co p!aJtí o závazcích dětí v m.oci otcovské -<mateřské), a 
vytknouti jen odchylky plynoucí z § 246 obč. 'zák. a z§ 3 zákona č. 

447/1919 Sb. z. a .n. Při tom byly k podnětu nej vyššího soudu 
odklizeny pochybnosti, jež snad by byl mohl vyvolávati tekst subko
mitétu (§ 172). Bylo uvažováno také o otázce, zda by se svoboda do
spělého nezletilce k uzavírání smluv o služby neměla omeziti podob
ným způsobem, jako se omezuje V § 110, odst. 2., osnovy u dětí 

v moci otcovské; jmenovitě bylo navrhováno omeziti v té věci poru
čence, jenž je v zaopatření své matky, ač poručníkem je někdo jiný. 
Než komise nemohla přehlédnouti, že proti zásadě§ 246 obč.zák. za 
celou dohu jeho závaznosti nebylo vážnějších námitek a že dítě, jehož 
matce nebylo možno 'svěřiti ,moc mateřskou, ani ji ustanoviti za po
ručnici, sotva bude spolehlivě u ní opatřeno. V zájmu .ochrany dítěte 
bylo ustanoveno, že smlouvu může poručník zrušiti jen se schválením 
soudu. 

K §§ 204- 206: Ustanovení § 249 obč. zák. bylo ponecháno jako. 
§ 204, ač jistě lze říci, že obsah jeho je vlastně samozřejmý. škrtnuta 
byla jen citace paragrafů, jimiž se soud má říditi při výběru poruč
níka nového. Není důvodu, proč v takovém případě by měly platiti 
jen předpisy dosud obsažené v §§ 198 a 199 obČ. zák., a nikoli všech
ny předpisy, jimiž se vůbec spravuje volba poručníka (§§ 170, 171, 
173 a 174 osnovy). 

§ 250 obč. zák. byl vypuštěn vzhledem k tomu, co je receno 
v § 140 osnovy. V hlavě o poručenství není zajisté zapotřebí vytý
kati zvláště, ,že p.oručenství zanikne, jakmile zanikne důvod, pro který 
bylo ~utno podle § 163 poručníka u,stanoviti, to jest jakmile se dítě 
opět octne v moci otcovské (mateřské). Ani dosavadní zákoník nevy
počítával všech případů, kdy p.oručenství zanikne, a přece nikdy ne
b!vlo pochybováno, že zánik poručenství způsobí na př. legitimace, při 
mz se dítě dostane do otcovské nlOci legitimantovy, nebo osvojení, 
kterým osvojitel n~bude ~oci otcovské nad osvojencem. 

§ 205 přejímá obsah § 251 .obč. zák., ale upravuje jej tak, aby 
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i Istylisticky odpovídal § 135 osnovy. Qvšem se, jako tomu bylo i do
sud, přiznává legitimace k návrhu nejen poručníkúvi, nýbrž i nejbliž
ším příbuzným nezleti1covým, a nadto se dopouští, aby súud moc po
ručenskou prodloužil z vlastní iniciativy. 

§ 206 reprodukuje s některými změnami stylistickými ustano-
vení -§ 5 zákona č. 447/1919 Sb. z. a n. 

K §§ 207-211 : § 253 obč. zák. byl vypuštěn jako jiné paragrafy, 
jež nemají .obsahu právně závažného. Z .ostatních ustanovení o pro
puštění poručníka (§§ 254-260 .obč.zák.) převzat byl jako § 207 
obsah § 254 úbč. zák. V ustanovení § 255 obč. zák. pozbyla škrtnutím 
§ 193 obč. zák. ,smyslu věta druhá; ale ani první věta se nehúdí dobře 
do osnovy, která všeobecně zlepšuje postavení žen a 'zrušuje četná 
jejich privilegia odiosa. Ukázalo-li by se, že po provdání není dosa
vadní poručnice s ' to, aby správně plnila svoje povinnosti, prúpustí 
ji soud podle § 207 .osnovy jako nevhodnou. 

§ 256 úbč. zák. byl ponechán jako § 208 osnovy, ač valně prak
tický asi není. Někdy však přece jen s úspěchem lze ho užiti a bylo 
by zbytečné jeho ,škrtnutím vyvolávati názor, že ustanovení poruč
níka patří mezi akty, qui non recipiunt diem vel c.onditionem. Jen 
počáteční slova bylo nově upraviti, neboť zůstavitel sám poručníka 
neustanovuje, nýbrž jen .označuje. 

§ 257 obč. zák. zůstává Jako § 209 bez věcných změn. 
V § 210 osnovy se připouští t. zv. p.otioris nominatiú V rozsahu 

širším, než v první části dúsavadního § 258, j enžse úmezúval jen na 
delační důvod příbuzenství podle § 198 obč. zák. Nové ustanovení na
vazuje na ,§ 169, odst. 2., ale, pokud jde o omluvný důvod tu 'zmíněný, 
n1údifikujeponěkud tú, Cú z § 176, .odst. 2., a z předchúzího paragrafu 
plyne o uplatnění důvúdů omluvných po ustanúvení poručníka. úmysl
ně byl.o totiž užito ve větě »že tu byla způ'súbilá .osoba bližší« času mi
nuléhú, aby se na:značilú, že nelze se omlouvati z poručenství, když 
bližší příbuzní iPoTučencúvi p.o ustan.ovení poručníka nabudou ,zletilosti, 
nýbrž lže přihlédnouti lze jen k způ'súbilým .osobám, které tu byly již 
v době, když se poručník ustanovúval. 

Podle druhé části § 258 obč. zák. bylo múžno, aby se pří
buzný' bližší ucházelo . poručenství, jež bylo svěřeno příbuznému 
vzdálenějšímu, jestliže se dříve hlásiti nemohl. 'PO'dúbně mohl se 
púdle druhé věty § 259 obč. zák. o púručenství ucházeti dú rúka 
každý příbuzný, jestliže za poručníka byla ustanovena cizí osoba. 
Výklad těchto ustanovení vyvolával nejednu pochybnúst. Komise 
však hlavně považúvala za nevhodné umožň.ovati nadále, aby po-
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ručník způsobilý byl, ' nejsou-li tu důvody naprosto závažné, na
hrazován novou os.obou. Změna taková nemůže dobře býti ku 
prospěchu dítěte . Pr.oto byla druhá věta § 259 úbč. zák. vypuště
na a na místo druhé části § 258 obč . zák. vlúženo bylodú § 211 
osnovy ustanovení vylučující právo bližší osoby na púručenství, 

které již bylo svěřenú úsúbě vzdálenější. Výjim'ka se uznává po
dle první věty § 259 úbč. zák. jedině u n1atky a II bratra, kteří 

byli ještě ne zletilí v ddbě, když hyl poručník ustanúven. Nepovažovalú 
~e za vhodné, aby ani příbuzní tak blízcí neměli lníti příležitost pí'i
hlásiti se k poručenství, jež jim nebylo svěřeno jediné prú to, že 
v době, kdy ,se poručník ustanovoval, nebyli zletilí. Arci se jim dústa-· 
ne poručenství jediné tehdy, když je bude možnú vskutku uznati 
za osoby k poručenstvl plně způsobilé. Při púsuzování tétú způsobilosti 
má soud podle pružnéhú ustanovení § 166 ruku velmi volnou. 

O § 260 úbč. zák. 'srv. púznámky k I§ 220 osnovy. 
K § 212: Ustanovení o době, 'kdy poručník má hýti zproštěn, pře

vzato bylo z § 261 obč. zák. Soudu bylo vý,slovněpřiznáno právo, aby 
i z jiných důležitých důvúdů, než které dosud v zákoně byly jmeno
vány, poručníka zprostil před koncem poručenského roku. Co tú je 
poručenský rok, není třeba vykládati v občanském zákoníku. Usta
novení.o t úm náleží dú předpisů .o řízení, kde i dosud bylo (srv. § 207 
patentu č. 208/1854 ř. z.). Po vzoru § 1893, odst. 2., něm. obč. zák. 
byl připoj en .odstavec druhý. Jinaký obsah §§ 1893 a 1894 uvedenéhO' 
zákoníka nepovažuje komise za nutné přejímati. 

K §§ 213 a 214: Ustanúvení §§ 262 a 263 obč. zák. byla přeřa
děna. K vydání jmění dújde v prak si vždy dříve, než k podání 'závě

rečného účtu. Tekst § 2630'bč. zák. bylo možno podstatně zkrátiti. 
.Te samozřejmé, že, s'končilo-li se jen poručenství d.osavadního poruč
níka, nikoli porucenství vůbec, musí býti jmění vydánú poručníku no
vému. Stejně je samozřejmé, že jmění vydáno bude podle inventáře 
a se zřetelem k .. rúčním schváleným ú'čtům. Nemohlo býti vyhověno 
připomínce, že se 'má jmění .odevzdati u soudu, neboť u mnohých kusů 
majetkúvých to není vůbec možné. Dosavadní 'zákonik nepřesně uklá
dal povinnúst v:v.dati jmění jen poručníkúvi; mnohé kusy maj etku po
ručník však ani u sebe nemá. Osnova ustanovuje všeobecně, že je na 
soudu, aby poručenci vydal jmění, které sám má ve správě, a aby co ' 
do ostatníhú jmění učinil vhodná .opatření, aby poručenci bylo vydáno. 
Takovým .opatřením zpravidla bude příkaz poručníkovi, aby jmění po
l'učenci vydal. 

§ 262 obč. zák., jenž v úsnúvě je ,§ 214, byl ,k přání ne j vy Š š í-



106 

_h ~ s o u d u doplněn obsahem dvorského dekretu ze dne 1. července 
·1835, č. 48 sb. zák. soud. Prominutí závěrečného účtu má míti stejné 
:právní následky jako jeho schválení soudem, jmenovitě i v otázce od
povědn'Osti za škodu. Prodlužovati lhůtu, do které má býti závěrečný 
účet podán, nezdá se nutným. Slovy »po skončení svého poručenstvÍ« 
Jná býti podtrženo, že poručník je povinen podati závěrečný účet, 
i když jen jeho fúnkce přechází na poručníka nového. 

§ 264 obč. zák. byl škrtnut. Již subkomitét byl toho názoru, že 
by se pro poručníky neměla ustanovovati žádná výjimka z obecných 
předpisů o náhradě škody. Komise se připojila k tomuto stanoyisku, 
. ale považovala za zbytečné vytýkati 'přímo v zákoně, že za škodu, kte
TOU způsobil, odpovídá poručník podle předpisů obecných. Srv. ostatně 
poznámky o §§ 202, 203, 204 a 228 obč. zák. 
. Z podobných důvodů byl škrtnut § 265 obč. zák. Nelze nahléd
nouti, proč by o odpovědnosti , soudu při. vedení poručenstké agendy 
měly platiti nějaké odchylky od zákonač. 112/1872 ř. z. Slušelo by 
ovšem 'při nové úpravě předpisů o t. zv. syndikátním ručení uvážiti, 
zda to, ,co je řečeno v § 1 cit. zák., se .právě na vedení poručenské 
agendy bezvadně hodí. 

K §§ 215-217: Ustanovení §§ 266 a 267 obč. ·zák. byla zacho
vána celkem podle návrhu subkomitétu, ale jako horní nepřekroči
telná mez odměny stanoveno bylo k přání S loven s ok é k o m i se 
po vzoru § 81 zák. čl. XX/1877 deset ze sta. Ponechati výši . odměny 
zcela na vůli soudci, zdálo se přece jen pová'žlivé. že ustanovení o od
měně neplatí, j de-li o p6ručenství ústavní nebo hromadné (srv. §§ 
180, 181 osnovy), uznávalo se již de lege lata; komise usoudila, že vý
slovné ustanovení o tom nebude na škodu. 

Komisi podán byl návrh, alby se poručníkům, kterým se pro ne
dostatečnost jmění poručencova nemůže dostati odměny podle usta
novení, o ni'Chž právě byla řeč, vyplácela odměna 'z prostředků veřej
ných. Podnětu tomu byla by komise velmi ráda vyhověla, neboť plně 
uznává, že by bylo spravedlivé, aby se jmenovitě Dsobám, 'které po
ručenci nej sou 'zvláště blízké, za Db starávání agendy často neiilnadné 
dostalo i prospěohů majetkových. Neviděla však zdroje, z něhož by 
'čerpala úhradu na takDvá vydání, a nebylo v její možnDsti, aby úhradu 
takovou sama našla. 

K § 218: Jako úvodní paragraf k oddílu o opatrovnictví a podpoře 
:ponechán byl starý § 269, vyjádřený co nejvšeobecněji. Z původního 
teks1Ju škrtl slova »wenn die vaterliche oder vDrmundschaftliche Ge
walt nicht Platz findet« již subkDmitét, upozorniv,že nejsDu správná, 
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co se týká Dsob zbavených svéprávnosti a také ne co se týká případů 
t. ZV. kolisních 'kuratel. Tekst komise nechce říci nic jiného, než že 
ochrany opatrovníkem nebo podpůrcem Ise dostane tomu, kdo '0chrany 
potřebuj e, prDtože jinak jeho věci nej SDU spravovány a j eh'0 záj my 
chráněny, ať už jím samým nebo osobami k tomu zákonem nebo sou
dem povolanými. Kryj e tedy tento tekst i řečené právě případy ku
ratel kolisních, i opatrovníka Dsob nepřítomnýeh. 

Do druhého odstavee pojata byla zásada vyjádřená dosud méně 
všeobecně v § 282 obč. zák. a y § 4, odst. 3., a v § 5 řádu o 'zbavení 
svéprávno:sti; o výjimkách z tétD 'zásady srv. '§§ 222, odst. 2., a 227 . 

Oddíl o Dpatrovnictví a podpoře dává ustanovení o kuratelách 
dosud zmíněných v §§ 271, 272, 274, 275 a 276 obč. zák., dále o ku
ratele a podpoře 'Osoby zbavené svéprávnosti; také bylo do tohoto od
dílu zařaděno ustanovení '0 tom, o čem dosud jednaly §§ 175 a 260 
obč. zák. PDřad byl nově upraven a § 270 jako zbytečný a právně 
bezvýznamný vypuštěn. 

Netřeba zajisté připomínati, že §§. 219-225 nikterak nechtějí 
vyčerpávajícím způsobem pojednati o všech případeoh, kdy dojde na 
zřízení opatrovníka. Předpi,sy zvláštních zák'Onů o té věci zůstávají 
nedotčeny (srv. čl. VL, č. 5.) a ovšem zůstávají nedotčena také 
všechna ustanovení této věci se týkající, jež obsažena jsou v záko
nech nebo v souborech, o nichž se ' všeobecně zmiňuje čl. V. uvoz. 
předpisů. 

K ·§ 219: Již sub'komitét .zkrátil poněkud § 274 obč. zák., nechtěl 
však zaváděti nějaké změny. Odchylujíc se poněkud od jeho návrhu, 
upravila komise superrevi,sní te'kst tak, aby dopouštěl zříditi opat'r'0v
níka též budoucí Dsobě právnické, která je interessDvána na určité 
pozůstalosti. 

K ,§ 220: Ustanovení toto má náhraditi § 175 obč. zák., jejž sub
komitét převzal celkem beze změny, a § 260 obč. zák., od něhož se sub
komitét vážně odchýlil, ustanoviv, že při prDvdání nezletilé poručen'ky 
má správa jejího jmění přejíti na manžela, ledaže soud 'z důležitých 
důvodů správu ponechá poručníku do.savadnímu. Proti této změně vy
slovil se n e j vy Š š ís '0 U d a komise nemDhla neuznati, že vskutku 
sotva lze dDporučiti, aby se prDvdáním nezletilé poručenky zpravidla 
měnila správa jejího majetku. To, co bylo vysloveno v dosavadnÍIn 
§ 260, zdá Ise vyhDv'0vati spíše zájmům manželčiným, a není důvodú, 
aby se činil rozdíl mezi nezletil'Ou poručen'kou a nezletilou dcerou 
v moci otcovské nebo mateřské, ani aby to, CD platí o nezletilé n1anžel
ce, neplatilo také '0 manželce zbavené svéprávnosti. Superrevisní ko-
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mise pokládala však za vhodné, mluviti nejen o správě jmění manžel
čina, nýbrž i o přivolování k jejím závaikům podle § 110. Ovšem je 
v zájmu nesvéprávné manželky, aby opatrovnictví manželovo ihned 
zaniklo, když se skončí manžels'késpolečenství, na př. i jen rozvodem. 
O péči o osobu nezletilé manželky nebylo třeba zvláště ustanoviti, ježto 
je o ni postaráno předpisy o právech a povinnostech manželových. 

Budiž při té 'příležitosti poznamenáno, 'že komise nepřehlédla 
ustanovení § 2 zák. čl. XXIII/1874, podle něhož ne-zletilá žena provdá
ním se stane zletilou. Komise - stejně jako subkomitét - nepřijala 
podobného ustanovení vědomě, soudíc, že se nedoporučuj e všeobecně, 
když hranice nezletilosti je posunuta až k dvacátému prvnílmu roku, 
za zletilé uznávati osoby, kt~ré tohoto věku nedosáhly, jedině proto, 
že uzavřely manželství. Okolnosti,za kterých dochází k sňatku ne
zletilých osob, nedovolují vždy úsudek, že by osoby ty byly k samo
statnému vedení svých věcí plně způsobilé. 

IK I§I§ 221 a 222: Do .paragrafů těchto byla převzata zásadní ma
teriálně právní ustanovení řádu o zbavení svéprávnosti č. 207/1916 
ř'. z. § 221 reprodukuje bez věcných změn obsah § 1, odst. 1., a § 3 
cit. řádu. V § 222 j·sou podmínky pro částečné zbavení svéprávnosti 
i jeho právní následky formulovány po vzoru § 1, odst. 2., § 2 a .§ 4, 
odst. 1., cit. řádu. Superrevisní lmmise se odchýlila od svého vzoru 
jediné v tom, že připouští částečné zbavení svéprávnosti již při oso
bách starších osmnácti let a že v důsledku toho staví osoby částečně 
zbavené svéprávnosti co do 'způsobilosti k právním úkonům zásadně 
na roveň osobám mladšÍln osmnácti let. Stalo se tak proto, aby od
klizena byla nesrovnalost dosavadní úpravy co do způsobilosti porřizo
vací. Osoby 'starší osmnácti let nej sou a nemohou býti dnes v své 
způsobilosti pořizovací nij ak omezeny, i kdyby u nich byly dány pod
mínky pro částečné 'zbavení svéprávnosti pro choromyslnost nebo 
slabomyslnost; toto 'zbavení svéprávnosti lze vysloviti, až když do
sáhnou roku dvacáJtého prvního a teprve pak mohou testovati jen stej
nýmzpůsobem, jako osoby mezi čtrnáctým a osmnáctýn1 rokem (,§§ 
524 a 526 osnovy;§ 569 obč. zák., § 4, odst. 2., ř. o zbavení 'svépráv
llOSti). Podobná nesrovnalost je dnes u osob, u kterých se po dovršeni 
roku osmnáctého objeví podmínky pro částečné zbavení svéprávnosti 
na př. pro marnotratnictví; teprve když po dovršení dvacátého první
ho roku hudou zbaveny svéprávnosti, budou 'moci pořizovati jen o po
lovici svého jmění. 

Odstavec 2 . . ovšem neplatí, je-li na jiných nlístech osnovy vý
slovně ustanoveno něco jiného; srv. na př. § 527 osnovy. 
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podotknouti sluší, že proti terminu »zbavení svéprávnosti« byly 
činěny námitky jistě vážné, vytýkající, 'že se nehodí na případy, kdy 
nejde o to, aby osoba již svéprávná byla svéprávnosti zbavena, nýbrž. 
jen o to, aby osobě dosud nesvéprávné byla její omezená způsobilost 
k právnim úkonům omezena ještě více. Vhodný název nový nebyl 
však s žádné strany navržen a ani superrevisní komisi nepodařilo 
se jej nalézti. Nesluší ostatně přehližeti, že j de o terminologii dnes 
již vžitou, která nikdy nevyvolávala pochybnosti ani nepůsobila obtíže. 

Konečně sluší upozorniti, že obsah § 4, odst. 2., a § 6 řádu o zba
vení svéprávnosti 'zapracován byl do nového zák'Oníka na Ipříslušných 

místech, obsah § 7 pak že je pojat do § 227. Ostatní ustanovení cito
vaného řádu (§§ 8 a násl.) ponechána byla mimo občanský 'zákoník 
.a zůstávají podle článku V., č. 2., uvoz. předpisů nedotčena. Některá 
z nich mají ,sice nepochybně u~čitý obsah materiálně právní (srv. na 
pi'. §§ 8, 11), ale nebylo prostě možné vytrhávati podobné předpisy 
ze souvislo.sti předpisů o řízení, neměla-li býti celá struktura oněch 
předpisů rozrušena. 

K I§ 223: Subkomitét rozšířil po vzoru práva německého a švý
carského § 275 obč. zák. na všechny případy těžkých fysických vad. 
Proti tomu nebylo námitek a superrevisní komise návrh subkomitétu 
převzala bez věcných změn a připojila k němu jako druhý odstavec 
obsah § 1, písm. e) ,zákona č. 76/1871 ř. 'z., kteréžto ustanovení se 
na žádné jiné místo nového zákoníka dobře nehodilo. Právě tak jako 
usta:novení citované má i druhý odstavec .§ 223 osnovy platiti i tehdy, 
zřizuje-li se listina o právním jednání, jež samo k své platnosti 'píseln
né formy nevyžaduj e. 

K '§§ 224 'a 225: Ustanovení o t. 'zv. lmli'sních kuratelách, obsaže
ná dosud v §§ 271 a 272 obč. zák., formulována byla tak, aby kryla 
všechny případy, kdy jde o právní jednání osoby jakkoliv Olnezené 
ve způsobil'Osti k právním úkonům s tím, kdo je podle zákona nebo 
soudního rozhodnutí povinen ji zastupovati, nebo kdy jde o zájmové 
konflikty (nikoliv pouze spory) mezi několika osobami ve způsobi
losti k právním úkonům omezenými, jež mají tutéž osobu za zástupce. 
Jíti ještě dále a předepsati zřízení kolisního kurátora i tehdy, když 
jde o právní jednání mezi osobou nesvéprávnou a 'Osolhou blízkou řád
nému zástupci nesvéprávné osoby (na př. mezi dítětem v moci otcov- ' 
ské a bratrem. otcovým), nezdálo se nutným. Zájmy osoby nesvépráv
né dostatečně jsou chráněny tím, že ke každému důležitějšímu tako
vému jednání bude zapotřebí schválení soudního. 

K § 226: Ustanovení § 276 ' obč. zák. nedoznalo v návrhu sUlb-
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komitétu podstatných změn a superrevi,sní ~omise je převzala s ně
kterými změnami spí'še stylistickými. 

§§ 277 a 278 obč. zák. nebyly v této S.ouvislosti převzaty do no
vého zákoníka, neboť jednak j sou nahrazeny předpisy danými v osno
vě o prohlášení za mrtvého, jednak j sou vedle ustanovení daných 
v zákonech upravujících řizení .o prohlášení za mrtvého dojista zby
tečné. 

K § 227: Jak již bylo shora naznačeno, je toto ustanovení vý. 
jimkou·ze zásady vyslovené v § 218, odst. 2. Obsahově se kryje s § 7 
řádu o 'zbavení svéprávnosti, jehož první .odstavec rozšiřuje na 
všechny případy kuratel. 

Tím, co je řečeno v §218, odst. 2., a v ,§ 227, jsou plně nahra-
zeny §§ 280-282 obč. zák. 

K § 228: První větu -§ 283 obč. zák. bylo nutno přestylisovati~ 
aby se jasně vyjádřilo, že zpravidla bude nezbytné, aby opatr.ovnictví 
bylo vÝlslovně 'zrušeno, a že automaticky se opatrovnictví sk!ončí jediné 
tehdy, kq.yž buď zákon sám tak ustanovuje (srv.§ 220) nebo když 
to plyne z povahy věci (na př. když podle . § 223, odst. 1., ustanoven 
byl opatrovník slepci pro určité právní jednání) ; podpora musí býti 
vÝlslovně zrušena ~ždycky. Ani sublkomitét, jak z jeh.o dův.odové 
zprávy nutno usuzovati, nechtěl vlastně nic jiného, než C.o praví § 228-
osnovy. Tekst jeho však příliš ostře připoutávalzánik opatrovnictví 
nebo podpory ke skutečnosti, -že byly sk.ončeny práce opatrovníku svě
řené nebo 'že pominuly důvody, pro které byl opatrovník nebo pod
půrce ustanoven. Námět, alby vždy bylo zapotřebí opatrovnictví zru
šovati výslovně, nebyl uznán za vhodný; při některých kuratelách je 
to zbytečné a v případě § 220 by to ani nevyhovovalo zájmům chrá
něné osoby. 

§ 284 obč. zák. bylo nutn.o vypustiti, když ustanovení §§ 30-47 
první částečné novely nebyla převzata (srv. poznámky k článku VIII. 
uvoz. předpisů). 

K dílu II. 
K úvodu (§§ 229-243). 

ObČlanský zák.oník z roklU 1811 roze'znává věcná práva k věcem 
a osobní práva k věcem, středověká jura in re a jura ad rem, 
k prvním. počítá i právo dědické. S druhé strany, ačkoliv ustanovení 
.o věcných právech k věcem j sou redigována tak, 'že se mluví o věc
ných právech a zejména o vlastnictví k věcem hmotným, vyskytne 
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se tu neb onde -zmínka o vlastnictví k věcem nehmotným, zejména. 
k pohledávkám (srv. na př. §§ 353, 427, 1424 obč. zák.). Superrevisní. 
komise právě tak j ak.o subkomitét zachovala v druhém díle systém 
občanského zákoníku s pozměněnou terminologií přizpůsobenou sou_o 
ddbému vyjadřování, nechtíc prejudikovati .obtížným otázkám na-o 
ukovým. 

Subkomitét vypustil § 285 obč. -zák. s definicí pojmu věci. Měr 
za to, že třeba určení tohoto pojmu přenechati nauce. Vycházel zejnlé
na odtud, že mnohotvárnost hospodářského 'života vytváří i mnohé: 
předměty, které právnicky lze ' považovati 'za věci (na př. adv.okátní 
}{ancelái\ . adresy odběratelstva, obchodní tajemství atd.) a že tedy' 
pojem věci v právním smyslu je širší než pojem fysický. Superrevisní. 
komise restituovala § 285 obč.zák. a zařadila jej s jednou zlněn.ou, . 

o níž níže, jako první paragraf úvodu,t. j. jako § 229. Pokládala jej' 
za vhodné upozornění,že pojem věci v· právním smyslu je vůbec jiný, .. 
než pojem věci ve smyslu fysickém, a tedy jednak širší, jednak užší. 
Neboť ne vše, co je fysik ochoten prohlásiti za »těleso«, jest věc{ 
(jednotlivou) v právním smyslu. Výrazem tOh.o je pak i § 231 osnovy, 
jenž i soubory kusů přírody prohlašuje za věci (jednotlivé). Při tom. 
ovšem mělo býti na paměti, že z právnickéh.o pojmu věci třeba vy-
loučiti takové »věci«, při nichž 'z etických a jiných důvodů je právní. 
obchod vyloučen. Jsou to zejména práva rodinná. ~e práva osobnf 
(rodinná a .osobnostní) nejsou věcmi v právním smyslu, plyne .ovšem. 
nejen 'z toho, 'že se o věcech v právním smyslu mluví až v druhém 
díle, nÝ'brž iz první věty přidané do I§ 229. Jinak zůstalo se při staré; 
definici § 285. Slova paragrafu toho, že »věcí je, co je rozdílné od. 
člověka«, měla sice svůj velký vý-znam při vydání občanskéh.o záko
níka. Proti dřívějšímu obchodu s nevolníky ,stál tu po francouzské : 
revoluci člověk se svými nezcizitelnými právy. Ale i dnes je člověk 
z právního obchodu vyl.oučen, a jen části jeho těla (transplantace,. 
transfuse krve) pro případ svého oddělení mohou býti předlnětem' 
právního obchodu. Také lidská mrtv.ola. Sl.ova definice »co sl.ouží k po
třebě lidí«, nejsou sice bezvadná, poněvadž mnohé věci slouží k potře-
bě lidí a nelze je právnímu .obchodu podrobiti (sluneční světlo), ,ale ' 
superrevisní k.omise považovala výraz tento přece 'za vhodný, poně
vadž potřebná korektura je v § 231 (»kusy přírody podrobitelné; 
lidské moci« ) . 

Superrevisní komise, jednajíc o různých druzích věcí, doplnila. 
tekst § 291 obč. zák. podle návrhu subkomitétu, připojivši do něho , 
slova o věcech hlavních a o příslušenství. Superrevisní komise ne-o 
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přijala zvláštní kategúrii věcí dělitelných a nedělitelných. Vystačí Se 
tu s jednotlivými zákonnými předpisy, které tu neb únu věc prúhla
šujíza nedělitelnúu, zejména v túm případě, nelze-li ji děliti ,bez po
rušení její húspúdářské fúrmy nebú húdnúty. V §§ 231- 242 určila 

pak superrevisní kúmise druhy věcí v § 230 vyjmenúvané. šla tu bud' 
svúu vlastní metúdúu nebú metúdúu úbčanskéhú 'Zákúníka. Metúda 
tatú záležela v tom, že se určil púuze jeden pújem a jehú prútiklad 
zůstal bez určení. Na př. se vytklú, cú je věcí hmútnúu, a ústatní věci 
,Se prúhlásily 'Za nehmútné. V § 231 (§ 292 úbč. zák.) úznačily se jako 
hmútné věclsamústatné .kusy přírúdy nebú súubúry takových kusů, 
které lidské ITIúci jsúu podrúbitelné a 'mají púvahu samústatných pro
.středkŮ úkújných. Pújem věcí nehmotných se pak neurčiL Jen příkla
dem se naznačilú, že j\sou jimi zejména /práva. Přírodní síly jalkú elek
třina, které by,púd pújem hmútné věci taktú určený nespadaly, jsOlU 
věcem hmútným připúdúbněny výrúkem, 'že předpisů 0' věcech hmot
ných jest užíti také při silách přírúdníc~, s kterými se obchoduje. 

Při '§ 232 se definice úbčanskéhú zákúníka úbrátila. Vyšlú se 
z daleko důležitějších věcí nemúvitých a ostatní věci se úznačily jako 
múvité. Tú je také pústup jiných evrúpských zákúníků, i teúrie. K ne
múvitým věcem se však přiřadila i práva s nemúvitústí spújená, jakož 
i práva, která zákún za nemúvitá prúhlašuje, jak již to bylú v úbčan
skénl zákúníku. 

Superrevisní komise, údvažujíc pravúu púdstatu stavby a díla, 
které na púzemku byly vybudúvány, j akúž i rústlinstva, které na něm 
vzešlú, označila je v §233 jako části túhútú pú'Zemku. Stavby podle 
.§ 335 úvšem částmi púzemku nej sou. Za část púzemku se pokládá 
i prústúr nad .púvrchem a púd púvrchem. Návrh subkúmitétu měl 
předpis 0' prostúru nad púzemkem a pod púzenlkem při obsahu práva 
'vlastnickéhú. Superrevisní kúmise měla z důvúdů systematických za 
nutné, aby se zařadily předpisy 0' nich při věcech. Užívání prústoru 
nad 'púzemkem a púd púzemkem je při púkrúcích technických dúležité 
jak prú vlastníka, tak v zájmu veřejném i prú úsúby jiné, púkud při 
vlastníkúvi není . žádnéhú rúzumnéhú důvodu, aby cizímu užívání tu 
bránil. O túm je pak ustanúvení v § 284. 

Občanský zákoník zahrnul v §§ 294 a 295 dú příslušenství také 
přírůstek a rostlinstvú na púzemku. Fúrmulací § 233 úsnúvy je tento 
přírůstek a rústlinstvo částí věci. Z pújmu příslušenství vyloučil tyto 
věci již subkúmitét. Zúžil pújem příslušenství púdle vzúru núvějších 
zákúníků (čl. 642, 643 civ. zák. švýc.). Příslušenstvím měly býti ve
dlejší věci vlastníkúvy u věci hlavní, je-li jejich účelem, aby se jich 
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ř'i tétú hlavní věci užívalú. švýcarský civilní zákoník (čl. 645) vy
[oučil z příslušenství věci púuhéhú přechúdnéhú užívání. V te~stu 
avrženém subkúmitétem chtělú se dúsáhnúuti téhúž výsledku pred

n'sem že v púchybnústi rozhúduje 0' túm ·místní názúr, která věc pl , . 
. e příslušenstvím (§ 97 něITI. úbč. zák.). Dú tohútú příslušenství púdle 
~ázúru subkúmitétu zahrnuty i věci, 0' nichž jedná § 296 úbč. zák. 
Subkúmitét jej prúto vypustil. Superrevisní kúmise na mnúhé ná
mitky vyjádřila púvahu příslušenství výrazně, žádajíc trvalúst spú
jení tohúto příslušenství s věcí hlavní. Pújmen~,pří~lušen~tví ja~~ 
vedlejších věcí vlastníkúvých vylúučeny byly z pl'lslusenstvl vedleJsl 
věci úsúb jiných (nájemníka, pachtýře) . .superrevisní komise púva
žovala pak za vhúdné, aby se příkladem ' některé věci, tvúřící příslu

šenství húspúdářství, výslúvně uvedly. Těmitú příklady je také na
značenú, ,že jde o užívání, které je v rámci húspúdářskéhú účelu věci 
hlavní. Vzhledem k hospúdářskému rúzvoji odkázala superrevisní kú
mise i na příslušenství púdnikŮ jiných. Pújem příslušenství zúžen 
byl však jen na vedlejší věci vlastníkúvy, kterých je pútřebí k řád
nému húspúdaření. Nej'súu jím prútú zásúby určené prú obchúd, ani 
dobytek na 'žír. Při túm úvšem i tu musil 'Zůlstati směrodatným mistní 
názúr, 'zda která věc se dú příslušenství pújímá nebú z příslušenství 
vylučuj e . V tekstu navrženém se pak chtělú vyjádřiti slúvy, že se má 
příslušenství užívati »s věcí hlavní«,že příslušenstvím nej súu úsúbní 
věci vlastníkovy, třebas tedy jehú nábytek nebú jehú pracovní šaty. 
Trvalúst spúj ení s věcí hlavní nepúruší se přechodným odlúučením. 

Třetí núvela k úbčanskému zákúníku vsunula dú něhú núvý před
pis (§ 297 a) 0' strújích, které se neniěly státi příslušenstvím nemo
vitostí, púněvadž si prúdávající rk nim prú nezaplacení kupní ceny 
vyhradil své vlastnictví. Tatú výhrada měla trvati jen pět let, dú 
kteréž dúby se pravděpodobně kupní cena za strúje zaplatila. K před
pisům 0' strújích púdány byly subkúmitétu mnúhé úpravné návrhy. 
Subkúmitét uvážil i případy jiné, kde púměry stran cizíhú vlastnictví 
strojů múhúu býti trvalé. Dúpustil tedy výhradu strojúvéhú vlastnic
tví beze všehú časového obmezení. Při tom se uvažúvalú také 0' túm, 
aby i vlastník múhl takové stroje ze spújitústi s nemúvitúu věcí 

vyloučiti , tak aby se staly způsobilým předmětem prú zástavu. Ale 
su'bkomitét nešel tak dalekú. Při tom jÍ'ž 'subkomitét se snažil věc 
ulehčiti tím, 'že pojal dú tekstu púuze předpisy materiálně právní, a 
předpisy fúrmální, týkající se zápisů knihúvních, navrhl prú knihúvní 
řízení. Superrevisní kúmise přijala však některé 'z těchtú formálních 
předpisů prú jich důležitúst již dú tekstu úsnúvy a část umístila 
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v uvo.zo.vacích a pro.váděcích předpisech jaků článek XXIV. Super
revisní komise nepo.važo.vaJla z;a nutné vztáhnouti výhradu cizího 
vlastnictví ke stro.jům, pokud tyto. stroje tvo.ří příslušenství nemo.
vitosti. Nepo.kládala to.tiž výhradu tuto., jde-li o. příslušenství, za nut
nou, po.něvadž příslušenstvím po.dle fo.rmulace § 234 j so.u po.uze věci 
vlastníkovy. Věci cizí se tedy příslušenstvím nestano.u. Výhrady ci
zího. vlastnictví je tedy po.třebí po.uze při těch stro.jích, které se stano.u 
spo.jením s pozemkem (stavbo.u) jeho. částmi. Superrevisní ko.mise se 
ro.zho.dla proti dřívějšímu tekstu pro. vklad výhrady, nikoliv jen pro. 
po.uho.u její po.známku, po.něvadž jde o. vylo.učení části po.zemku, jako 
o. nějaký její o.dpis. Superrevisní komise se dále ro.zho.dla pro. to., aby 
tato. výhrada byla ano.nymní.' Nechtěla zaváděti platnost kniho.vních 
principů stran mo.vito.stí, která by byla nutným důsledkem, kdyby se 
paJk q;apisbval převod vlastnictví Sltrojů v knihách pozemkových. Kdo. 
je vlastníkem strojů, je zřejmé z listin', po.dle kterých výhrada bude 
!povolena. Pro stTo.je, které se nově IS nemovitostí Ispo.jí, stačí po.uhá 
žádo.st vlastníka. žádo.st tato. 'musí býti do.ložena vkladnou listino.u, ať 
již obecního nebo. 'živno.steniského úřadu. Vymění-li se staré stro.je, 
které tvo.řily příslušenství nemo.vito.sti nebo. byly jejími částIlli, mo
ho.u oso.by, jejichž práva na nemo.vito.'sti dříve byla zapsána, po.dati 
pro.ti vkladu výhrady o.dpo.r. Odpo.r se odklidí při zástavnín1 věřiteli 
zaplacením jeho po.hledávky, třebas by do.savad nebyla splatná, při 
jiných o.so.bách kniho.vně o.právněných výro.kem, že zápisem výhrady 
právo zkráceno. nebude. Jak vlastník, tak i každý z knihovně o.prá'\!
něných, ať dříve nebo. po.zději zapsaných, může žádati za výmaz vý
hrady, když se vlastník nemo.vj!to.sti stal vlastníkem stro.jů. Nepro.
vede-li se zápis výhrady, nedo.týká se to. po.měru mezi vlastníkem 
stro.jů a vlastníkem po.zemku (:Sb. n. s. Č. 2850). Mezi vlastníkem 
po.zemku a strojů může býti ujednáno., že si vlastník stro.jů může 

stro.je o.dejmo.uti, nebude-li některá splátka zaplacena. Může také na 
vydání těchto. stro.jů žalo.vati, nebyla-li mu sice tato. svépo.mo.c Po.vo.
lena, ale přece zpětvzetí stro.jů vyhrazeno.. 

Bez~ změny byl převzat v § 236 předpis o věcech hro.madných 
a v 237 <O věcech zuživatelných a nezuživatelných. 

Při věcech zastupitelných kladla superrevisní ko.mise důraz na 
zvyklo.st o.bcho.du, ,který ro.zho.duje o. tom, u kterých věcí je zas tu

,pitelno.st mo.žná, ač i sama určila jejich po.jmo.vé znaky, že jSo.u to 
věci, kterémo.ho.u býti nahrazeny věcmi stejného. druhu. 

Subko.mitét vypustil §§ 303 a 304 o.bč. zák., po.něvadž patří spíše 
do. náro.do.hospo.dářské teo.rie. Superrevisní -ko.mise po.kládala však za 
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tné aby ,se vytkl zvláště ro.zdíl věcí cenitelných a necenitelných. 
nU , . ' 
V § 239 se stano.vilo., že ho.dno.ta věcí cenitelných se určuJ e o.dhadem. 
Jejich pro.tiklad jSo.u věci necenitelné. Řádná a mimo.řádná cena se 
, řijala v § 240 po.dle půvo.dního tekstu (§ 305). Stejně přijat také 
1). § 241 předpis § 306 obč. zák. o. to.m, jak se mají věci o.dhadno.uti. 
~uperrevisní ko.mise -pokládala pak ještě za nezbytné vytkno.uti, že 
soudy a úřady o.dhadují věci v měně česko.slo.venské. 

Subkomitét vyhradil superrevisi ro.zho.dnutí o. to.m, zda se má 
do o.bčanského. záko.níka zařaditi i př~dpis o. veřejném statku. Super
revisní ko.mise se pro. to. ro.zho.dla v§ 243. Po.dstatné znaky vlastnic
kého. práva vyskytují .se i při statku veřejném. Jen jeho. veřejné 
užívání se spravuje předpisy práva veřejného.. To však nečiní z práva 
vlastnického nějako.u samo.statno.u katego.rii. Superrevisní ko.mise si 
byla vědoma to.ho., že nemusí býti vlastníkem veřejného. statku jen 
stát. Mo.hou to. býti zejména země, okresy a o.bce, a výjimečně i jed
notlivci. Přijala pro.to. v ,§ 243 širo.kéznění, že veřejným stat-kem jSo.u 
věci, které jSo.u určeny k obecnému užívánÍ. Superrevisní ko.mise sta
novila o. tomto veřejném statku, že se spravuje navrho.vaným záko.
níkem, po.kud ve správních a jiných záko.nech není ustano.veno. něco. 
jiného.. Po.něvadž veřejný statek není v po.zemko.vých knihách za
psán a není v patrnosti vedeno., komu vlastně patří, ač se děje vzhle
dem k němu častá dispo.sice, navrhl již sub-ko.mitét, aby ministerstvo. 
spravedlno.sti připravilo. o.sno.vu, která by těmto. nedostatkům čelila. 
Této. úpravy je po.třebí i pro. služebnosti k tako.vému statku. Nauka 
\7 ypěsto.vala pro. ně i zvláštní právo. hraničníků. 

Stano.viskem, které zaujala tak superrevisní komise k vlastnic
tví státu a jiných veřejných ko.rpo.rací, po.zbývají významu všechny 
rozdíly, -které o.bčanský záko.ník činil v §§ 286- 290. 

První oddělení (práva věcná). 

Do.mácí právní histo.rie, v,šechny běžné teo.rie, všechny no.vé zá
koníky a odlišná po.vaha věci velely, aby se ro.zdělilo. věcné právo. 
na dvě skupiny, právní řád o. věcech nemo.vitých a právní řád o. vě
cech mo.vitých. Přes to, že tento. ro.zdíl i v občanském 'záko.níku pro.
bleskuje, nedo.šel 'zde so.ustavného. výrazu. Nauka římského. práva 
tou měro.u znivelisovala předpisy o. právech věcných k nemo.vito.stem 
a k mo.vito.stem, že jim i o.hčanský zákoník po.dlehl. Ani sub-ko.mitét, 
ani superrevise neodvážily se na této. so.ustavě něco. měniti, po.něvadž. 
by se byl musil budo.vati záko.ník úplně no.vý. 
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K hlavě 6 (§§ 244-277) . 

Superrevisní komise zařadila, právě tak jako občanský zákúník 
~ r. 1811, v čelo věcných práv hlavu o držbě. Subkomitét začal tuto 
hlavu pojmem toho, co lze držeti, a pak teprve přešel k tomu, kdo 
je držitelem. Superrevisní komise zústala při pořadu občanského zá. 
koníka. Položila v čelo hlavy pojem dr.žby. Snažila se při tom vy. 
tvořiti pojem držby jednotně. Dosavad byl pojem tento z vlivu řím· 
ského práva rozpolcen na držbu věci a držbu práva. Stalo se to z té 

. př'íčiny, že římské právo znalo původně jen držbu s vúlí vlastnickou. 
Tato držba se přirozeně připínala k nějaké věci hmotné. Superrevisní 
korílise rozpoznala, že i při držbě věci j de pouze o výkon práva, a to 
práva vlastnického. Držiteleln je, kdo vykonává právo pro sebe, ať 
jižje to právo vlastnické nebo jakékoli právo jiné. 

Subkomitét vypustil § 310 obč. zák. , poněvadž náleží do hlavy 
o způsobilosti k právům a k právnÍln činůlu. Superrevisní komise měla 
však za to, že předpis o způsobilosti úsob, které mají nedostatek vůle, 
nemúže se tu postrádati, poněvadž občanský zákoník nemá všeobec· 
ného ustanóvení o způsobilosti k právům a k právním činúm. Usta· 
novení tato nalézají se u jednotlivých druhú práv. Musí býti proto 
také při držbě. § 310 obč. zák. byl tedy restituován jako§ 245 a při· 

způsoben jednak řádu o zbavení svéprávnosti, jednak i terminologii, 
které užila osnova na jiných místech. 

Při § 311 obč. zák. vypustil subkomitét 'zmínku o tom, že před· 
mětem držby mohou býti jen věci právního obchodu, poněvadž vá· 
Ječné zkušenosti ukázaly, že předmětem držby byly i věci, které práv· 
nímu ,obchodu byly odňaty. Superrevisní komise uvážila, 'že váleč· 

nými záJkazy nebyly věci zapovězené -extra commercium postaveny. 
ByLi-li o jednotlivých věcech vyslovena konfiskace, a byly-li tyto věci 
dále jednotlivci drženy, nebyla to držba, která se právně -chrání. 
8uperrevisní komise vsunula do § 246 osnovy opětovně slova o práv· 
njlTI obchodu. 

Taktéž byl zachován jako § 247 s některými tekstovými změ
nami i § 312 obč. zák. Podle pojmu držby výše vylíčeného byla upra
vena i rubrika (Nabytí držby vlastnického práva) ~ § 313 obč. zák. 
přijat byl jen s tou změnou, že slova »mit dessen Gestattung« byla 
škrtnuta, poněvadž se zakládala na omylu. K nabytí držby záporného 
práva není potřebí souhlasu vlastníka. 

Superrevisní komise převzala s lualými změnami i § 314 obč. 
zák. o bezprostředním a prostředečném nabytí držby. Při prostře-
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dečném nabývání byla vypuštěna pro převod neurčitá slova »durch 
deutliche Zeichen«, poněvadž by byla mohla dávati příčinu ke sporúm. 
Je to věcí důkazu, zda se přev09- stal, ať se stal jakkoli, třebas zře
telnými znameními či nikoli. 

Občanský' zákoník až na sporá ustanovení § 314 neměl při držbě 
předpisy o prostředečném nabývání. Nalézaly se až při nabytí vlast
nictví. Vzhledem Ik bezprostřednímu nabývání držby dle §§ 247 · a 
248 osnovy by zde tedy byla mezera. částečně již subkomitét a ještě 
více superrevisní komise- vyplnila tuto mezeru v §§ 250 a 251 před
pisy §§ 427 a 428 starého zákoníka. Předpis§ 427 byl však pozmě
něn . Již v rubrice nalezl svůj ohlas správný náhled, že listiny prúka
zující vlastnictví a nástroje nejsou znameními. Předpis § 427 obč. 
zák. byl pak doplněn. Superrevisní komise přihlédla k obchodním 
zvyklostem a jmenuje te,dy vedle věcí, při kterých odevzdání z ruky 
do ruky není možné (míní se tím zejména zboží v dopravě), i věci, 
při kterých odevzdání z ruky do. ruky není obvyklé. Vypuštěna tu 
však byla pro znamení jich jasnost neboli zřejmost, aby se nemohlo 
tvrditi, že se sice př"evod stal, ale nebyl zřejmý. 

8ubkomitét Ina-vrhoval podle § 854 něn1. z. o. a čl. 922 civ. zák. 
švýc., jakož i podle § 354 uh. osnovy předpis, 'že držba je převedena, ' 
jakmile j i nabyvatel může pro sebe vykonati. Měly jím býti kryty 
případy prostředečného nabytí držby, kde celé jednání směřovalo 
k převodu držby, na pl'. při koupi zboží v krámě, které se již odvá'žilo 
nebo odměřilo, ale jehož se nabyvatel ještě neuchopil. Měla jím býti 
odmítnuta nesprávná teorie, že i při prostředečném převodu je třeba 
nějakých uchopovacích aktů. Superrevisní komise však usoudila, že 
toho předpisu potřebí není (zejména se ' zřetelem k poslední větě 
Š 249) a že v daném případě bude lze posúuditi, zda převod držby se 
skutečně již stal, a že nelze převod držby vnucovati, kde ani ještě 
zamýšlen nebyl. Superrevisní komise uvažovala také o převodu držby 
automaty. Je tu nabídka majitele automatu ad incertas personas. Kdo 
:~říz:ní uvede v pohyb, nabude držby. Stejně i vlastník jiného za
l"lzem, na př. léčky na zvěř, nabývá držby, když 'zvěř do toho zaří
zení přijde. Také se nabývá držby dopisů, když listonoš do schránky 
ve dveřích neb otevřeným oknem dopis do bytu vhodí. 

Superrevi,sní komise položila před § 251 rubriku »dohodou« místo 
nevýrazných slov -»durch Erklarung« v starém tekstu. V § 251 byl 
bez věcných změn převzat § 428 obč. zák. o _constitutum possessorium 
a o traditio brevi manu. 
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§ 429 .obč. zák. nebyl převzat v této s.ouvislosti, poněv3:dž jedná 
vlastně jen o přechodu nebezpečí na adresáta. 

Slova »rechtmassiger Besitz« byla přeložena v rubrice i v tekstu 
§§ 252 a 253 slovy »držba řádná« . Je to držba, která se stala po řádu. 
Superrevisní komise připojila jen k návrhu. sub'komitétu požadavek 
"»platného« prftvnílh.o důvodu, kterýžznak subkomitét jako samo
z;řejmý vypustil. V § 317 obč. 'zák. vypustil již subkomitét reminis
cenci z přirozeného práva o vr.ozené svobodě k jed?ání. Superrevisní 
komise tekst subkomitétu s malou stylistick.ou změn.ou převzala. Vy
nechala pouze jako důvod držby zákon, poněvadž ~ákon stanoví sám 
ty které tituly. V § 253 připojila však jako důvod řádné . držby i výrok 
úřadu správního, což učinil i subkomitét. 

§§ 318 a 319 ohč. zák., týkající se detent.ora, vynechal již sub-
komitét. Superrevisní komise při tom setrvala. Také § 320 .obč. zák. 
byl vynechán, poněvadž odpovídal teorii redakt.orů o titulu a ' modu 
acquirendi. Také ,§ 321 .obč. zák. nebyl převzat, poněvadž držba ta
bulární ač se v deskovém právu vyskytovala, s pojmem držby podle 
osnovy' není v souladu. Vynechán byl dále na návrh subkomitétu 
§ 322 .obč. zák., poněvadž je bez užitku činiti rozdíly, na kúlik osob 
TlO so'bě byla drž1ba převedena, ježto při držbě může jíti vždy jen 
o držbu jedinou. škrtnuty musily býti, jak již subkomitét navrhl, 
§§ 323 a 324 .obč. zák., které byly dříve potřebné pro žalobu vyzý
v~cí. Vypuštěn byl i § 325 o·bč. zák. s odkazem k právu trestnímu a 

k zákonům policejním. 
Podle návrhu subk.omitétu přijat byl v§ 254 předpis .o držbě 

poctivé a nepoctivé, připojeno však, že poctivý držitel musí míti pro 
svou držbu přesvědčivý důvod. Mimoto vzhledem k přij atému pojmu 
držby jako výkonu práva učiněny také přiměřené změny. K tomuto 
paragrafu připojena jako druhý odstavec domněnka o držbě po
ctivé z § 328 obč. zák. Superrevisní komise stanúvila pak v§ 255, 
že poctivost 'nebo nepoctivost právnických osob se řídí podle pocti
vosti nebo nepoctivústi jejich- orgánů. Otázka poctivosti zástupců, 
jak osob právnických, tak i osob jiných, řešena je generálně v § 256. 
Nepoctivost zástupcova účinkuje i pro 'zastoupeného držitele, nikoli 
však má-li 'zástupce vzhledem k držbě 'Zvláštní příkaz úd zastoupe-

, V ' 

néh.o. Superrevisní komise takto rozhodla . mnohé návrhy a prlpo-
mínky o osobách, které 'Za jiné osoby jednají, podle mínění, které ' 
projevil Mi t t e i s v svém spise »SteUvertretung«, jsouc si vědoma, 
že takový zástupce jednající podle speciálního příkazu nedá se roze
znati od posla. V témže sledu zařaděn ~byl § 345 obč. zák. jako § 257 
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o držbě pravé podle návrhu subkomitétu pouze s tou změnúu, že se 
zmínka o výprose vypustila; srúvn. k tomu důvodovou zprávu 
k hlavě 27. 

Superrevisní konlÍse ponechala § 258 při znění navrženém sub
komitétem, se stylistickými změnami, jmenovitě že na místo »po
ctivý držitel může« se dala oslova »p.octivý držitel smí«. Jen s malou 
stylistickou změnou převzat byl podle návrhu subk.omitétu § 330 

·obč . zák. jakú § 259. V § 260 se IpOlllechal § 331 obč. zák. v svém 
původním znění. Toliko bylo připojeno, že obyčejné udrž.ovací ná
klady (tím se míní běžná režie) se nehradí. S malými stylistickými 
změnami převzaty pak §§ 261 a 262 (§§ 332 a 333 obč. zák.). Super
revisní komise podrobila teksty §§ 331-333 obč. zák. mnohým úva
hám a mnohé kritice. M.ohla je mnoho pozměniti, ale posléz uznala, 
že skutečnosti, které se jimi mají pořádati, jsou dosti řídké, a že 
nelze dohlédn.outi, kam by až šly zm,ěny,které by provedla. Te.orie 
i praxe si tu dovedly vždy najíti schůdnou cestu. 

Superrevisní komise schválila škrtnutí § 334 obč. zák. vzhledem 
k právu retenčnímu v § 495. Do § 263 přijala superrevisní k.omise 
z § 335 obč. zák. jen první větu. Druhá věta byla vypuštěna, ježto 
vše, čeho je potřebí k otázce odhadu škody, je v hlavě ,čtyřicáté. 

§ 264 se vyjadřuje přesněji než § 336 obč. zák. Byl tu rozlišen jasně 
náklad nutný a náklad jiného druhu. Pro náklad nutný se posuzuje 
i nepoctivý držitel jako držitel poctivý, pro náklad ostatní se však 
posuzuj e podle ustanovení o nepřikázaném jednatelství. § 265 převzat 
podle návrhu subkomitétu jen s tou .změnou, že se ukládá i odpo
vědnost za užitek, kterého by byla došla zkrácená .osoba. 

J ežto §§ 258-265, jež původně se týkaly držby věci, podle no
vých tekstů [platí jen o ' držbě práva vlastnickéh.o, bylo nutno dáti 
v § 266 ustanovení o obd<Ybném jich užití, jde-li .o držitele jiných práv. 

§ 339 obč. zák. převzat v § 267 jen s malou stylistickou změnou 
(»vše uvedeno v předešlý stav«) . Věta o náhradě škody však byla 
vypuštěna. 8uperrevisní komise se tu přimkla jednak k dnešním 
předpisům soudního řádu, dle nichž nelze v řízení possessorním vy
máhati náhradu škody, jednak ale také dala výraz svému přesvěd
čení, že zvláštních předpisů o náhradě škody není potřebí, poněvadž 
tu dostačí předpisy všeobecné. 

§§ 268 :a 269 (§§ 340 a 341 obč. zák.) byly již v návrhu sub
komitétu potud pozměněny, že vsunuta i .obava před následky immissí 
('§ 280). Superrevisní k.omise k tomu připojila pro díla dle § 281, 
že zásada tohoto paragrafu zůstává nedotčena. Jinak převzala super-



120 

revisní komise pro § 269 s malou stylistickou změnou návrh subkomi
tétu. Subkomitét chtěl vyhraditi petitorní ochranu pro následky dle 
§ 280, když se tyto dostaví pozd~ji, nejsouce předvídány. Superrevisní 
komise považovala však tuto výhradu za příliš nebezpečnou a proto 
od ní upustila. Beze 'změny převzala v § 270 předpis (§ 342 :obč. 
zák.) pro bourání stavby nebo jiného díla. Doplňkem § 268 je článek 
XXV. uvúzovacích a prováděcích předpisů. 

§ 271 (I§ 344 obč. zák.) doplnil již subkomitét podle § 859 něm. 
obč. zák., čl. 926 švýc. civ. zákona a § 361 uh. osnovy, aby i domácí 
lidé buď z příkazu držitele anebo v jeho nepřítomnosti mohli svémoci 
užíti. Superrevisní komise provedla na tekstu subkomitétu menší 
změny, zejména tím, že vypuzený z nemovitústi musí se jí zmocniti 
ihned. Je to stará vis in cúntinuo. Jinak vypuzenému nezbývá než 
se dúvolati pomoci soudu. Omezení svémoci jen na ty případy, kdy 
by soudcov.ská pomoc ,přišla pozdě, odmítl již subkomitét. Nelze si 
vůbec představiti případy při svémoci, kde by dříve mělo býti o pomoc 

soudcovslmu žádáno. 
Superrevisní komise vyrovnala žalobu 'z vypuzené držby žalobě 

z držby rušené, že připustila pro žalobní petit i povinnost každého 
dalšího vypuzení se 'zdržeti (§ 272). Superrevisní komise připojila 
pak i předpis o vypuzení získáním nepravé držby, jakož i v § 273 ná
mitku držby nepravé a vypuzení z držby, kterou lze protižalobě na 
ochranu držby vznésti. Jeto stará exceptio vitiosae possessionis ab 
adversario, pi'ijímaná i v dosavadním právu, třebas o zákúnné teksty 

nedostatečně opřená. 
Poněvadž třicetidenní lhůta § 454 c. ř. s., do které ode dne nabytí 

vědomosti o rušebním činu lze podati žalobu possessorní, je lhůtou 
materiálně právní, přij ala superrevisní komise v § 274 předpis o této 
lhůtě do osnovy. Lhůta tato není lhůtou promlčecí a platí také o ná
mitkách. Připojena byla věta o preklusi žalo'hy a námitky beze zřetele 
k nabyté vědomosti. 

Již subkomitét škrtl § 347 úbč. zák. Vztahoval se na dřívější 
právo, v němž se mohl vésti spor o tom, kdo se nalézá v držbě. Měl 
pak výhodnější právní postavení. Do systemu občanského 'zákoníka 
se tento paragraf nehodí. Ještě v řízení .o rušené držbě podle cís. 
nařízení ze dne 27. října 1849, č. 12 ř. z., měl § 347 obč. zák. zvláštní 
předpis v §§ 9 a 10. Na místo nich zavedl § 458 c. ř. s. zvláštní pro
-zatímní opatření, jehož podmínky jsou zcela jiné, než které stanoví 
§ 347. Vypuštění toto superrevisní komise schválila Tím však nemá 
býti řečeno, že by soud nemohl postupovati tak, jak § 347 ustanovil. 
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poněvadž § 348 obč. zák. souvisel s § 347, usnesla se superrevisní 
komise, aby rovně'ž byl vypuštěn. 

. §§ 349-352 obč. zák. zhustil již subkomitét v jednodušší před
pisy. Superrevisní komise připojila k tomu ještě předpis, že vypuzený 
uchová svou držbu, 'když si jí svémúcí nebo sporem uhájí, generali-
sujíc tím předpis § 351 obč. zák. Pouhým nevykonáváním se však 
nržby nepozbude, také ne smrtí držitele. 

Slovy »uchová se držba« se míní, že se k držbě hledí jako k ne-
přerušené. 

Subkomitét připojil také předpis o spoludržbě. Nevypracoval však 
o ní podrobné předpisy a ponechal praksi, a:by pro spoludržbu našla 
vhodná pravidla. Superrevisní komise upravila § 276 poukazem na 
držbu a na společenství práv. 

Jako závěrečný § 277 připojila superrevisní komise i pro poctivý 
výkon práv rodinných ochranu jejich držitele. Není to než druhá věta 
§ 1458 obč.zák. 

K hlavě 7 (§§ 278-297). 

Superrevisní kúmise schválila v § 278 návrh subkomitétu, že ve 
vlastnictví mohou býti jen věci hmotné, nemovité i movité. Taktéž 
i rubriku »Co lze míti ve vlastnictví«. Pod rubrikou »Obsah vlast
nického práva« shrnul již subkomitét §§ 354 a 362 obč. zák. ve for
mulaci švýc. civ. zák., čl. _ 641. Superrevisní komise s malými změ
nami (v úvodu »vlastník«, »smí« místo »může«, vynecháno »přímo 
a neomezeně«) schválila tekst subkomitétu jako § 279. 

Vypuštěn byl § 355 obč. zák. jako zbytečný, § 356 obč. zák. jako 
samozřejmý a §§ 357- 360 a 363 obč. zák., vztahující se na bezvý
znamné dnes již dělené vlastnictví. 

Superrevisní komise se zabývala otázkou, zda má býti do .osnovy 
pojata také forma »svěřené vlastnictví« pro - smluvní nebo dědické 
čekatelství. Na věc je -pamatováno jednak ustanoveními o svěřen
ském nástupnictví (fideikomisární substituci), jednak novým § 578. 

Pro immisse byl v § 280 návrh subkomitétu změněn, 'že se vlast
níkovi uložila povinnost, aby se 'zdržel všeho, co immisse způsobuj e. 
Tím, jak již to subkomitét svým tekstem zamýšlel, bude docíleno 
účinných výsledků žaloby. Vlastník bude povinen, aby příčiny immissí 
odstranil. Nedá se mu pouhý zákaz, jak to bylo v tekstu třetí novely 
k občanskému zákoníku. Superrevisní komise připojila k zápovědi 
přímých immissí, že j sou nedovoleny, ať je míra a obtíž sousedova 
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jakákoli. Sousedním pozemkem se míní každý pozemek, který immis. 
.semi je ·zasažen. V § 281 vyslovila superrevisní komise výrazněj i, než 
to učinila třetí novela v § 364 a), že lze se domáhati náhrady škody, 
,dosahují-li nepříležitosti míry a obtížnosti dle § 280. Náhrady této 
lze se domáhati, ať byly tyto následky díla při kommisionelním řizení 
namítány či nikoliv. Již třetí novela polepšila právní situaci souse· 
dovu. Nepřednese-li soused své námitky proti dílu dle § 281, není 
jeho nárok na náhradu škody prekludován. 

V§ 282 převzat byl § H64 b) obč. zák., ale zmiňuje ·se také 
·0 jiných dílech než stavbách. 

Subkomitét zařadil tu v § 283 z uherské osnovy (§ 412) předpis 
() užití sousedního pozemku při stavbách. Superrevisní komise usta· 
.novila, aby stavební úřad uložil sousedovi snášet všechny ' úkony 
v této. příčině jen v ustanovené míře až do určeného času . »Užitím« 
,míní se zřízení lešení, převoz stavebních hmot, jich skládka a pod. 

Vzhledem k důležitosti prostoru nad povrchem a pod povrchem, 
na ni'ž bylo ji'ž při věcech poukázán'O, pro využití pokroků technic· 
kýeh, přijala superrevisní komise omezení vlastníka těchto prostorů, 
jsou-li pro to důležité důvody a pokud vlastník nemůže míti rozum· 
ného dŮV'Odu, aby se tomu bránil. Takové ome'zení vlastníka ustano· 
veno jest již různými zákony, které zůstávají ned'Otčeny. Superrevisní 
komise se také za:bývala otázkou, jak časově daleko má jíti toto vlast· 
níkovo omezení. Tuto těžkou otázku rozhodla v zájmu vlastníka, že 
z užívání cizího prostoru nevzejde žádné právo, kterého by se kdo 
mohl dovolávati, když se změní poměry. Poněvadž však mohou býti 
při tomt'O obmezení vlastníka investovány veliké náklady, rozhodla 
superrevisní komise tento případ stejně jako při § 281. úředně 

schválené dílo zůstane nedotčeno, ale vlastník se může domáhati ná· 
hrady škody. Ustanovení § 284 se samozřejmě nedotýká užívání 
spořádanéh'O zvláštními zákony. 

Subkomitét převzal ze švýcarského civ. zák. (čl. 724) předpis 
·0 povinnosti vlastníka trpěti, aby se na jeho pozemku provedly pří
pravné práce k hledání věcí vědecké hodnoty. Subkomitét zařadil 
tento předpis při nálezu. Superrevisní komise přesunula jej k o:bme
zení práva vlastnického jako § 285 a přiměřeně jej pozměnila. Práce 
za cíli vědeckými mohou konati jenom osoby státem pověřené . Na 
zastavěných pozemcích, v ohrazených dv'Orech a 'zahradách takové 
práce konati nelze. 

V § 286 zařadila superrevisní komise předpis o cestách nezbyt
ných, vzatý z § 1 ,zákona ze dne 7. července 1896, Č. 140 ř. z. Při tom 
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poukázala na předpisy obsažené v zákonech jiných. Superrevisní ko
mise předpokládala jako samozřejmé, 'že předpisy o cestách nezbyt
ných se vztahují také na průmy.slovou výrobu. Tekst § 286, zmiňující 
se o hospodaření, kryje jak výrobu zemědělskou, tak i výrobu prů
myslovou. 

Subkomitét převzal § 422 obč. zák. o kořenech a převislých vět
vích stromů a o ovoci na těchto větvích. Připojil však k němu ze švý
carského (čl. 687) a německého (§ 910) zákoníka o:bmezení,že lze 
převislé větve oklestiti a kořeny vytrhati, způsobují-li škodu souse
dovi. Superrevisní komise v § 287 rozšířila předpis tento vedle škody 
také na 'Obtíž, která se kořeny a převislými větvemi sousedovi způ
sdbuje. Při tom ,superrevi'sní komi'se rozhodla, že se musí ZJabránirti, 
aby výkon tohoto práva nebyl svévolný. Dala tudíž předpis, kterým 
se šetří integrita stromu. Nelze proto oklešťovati v nevčas, nýbrž jen 
v příhodnou roční dobu, a obtíž :sousedova nesmí býti vyvážena zá
jmem, který je na neporušeném zachování stromu. K starému již 
právu, že ovoce na převislých větvích náleží sousedovi, připojila super
T8visní komise, že mu také náleží dřevo z 'Okleštěných větví a vytrha
llých kořenů. 

Subkomitét zařadil nato ze švýcarského civilního zákoníka (čl. 
691 a násl.) předpisy o Vodov'Odech, trativodech, plynov'Odech, elek
trickém vedení, 'O pramenech a studnách, o jich porušení, zeslabení 
a znečištění, o opatření potřebné vody a potřebného k nim povodí. Su
})errevisní komise však uznala, že řády, z nichž byly tyto předpisy 
převzaty, mají jinou strukturu, a že přirozené podmínky jsou jiné 
v hornatém švýcarsku a jiné v krajinách našich. Mnohé z navrhova
ných předpisů jsou ji'ž v zákonech zvláštních, mnohé z nich j,sou vlast
ně jen zastřenou norn10u vyvlastňovací. Superrevisní komise proto 
tyto předpisy nepřevzala. 

Při formulování § 365 obč. zák. o vyvlastnění přidržel se sub
komitét ,§ 109 ústavy. Nechal otázku 'Odškodnění a důvodu, proč se vy
vlastnění děje~ úplně stranou. Superrevisní komise se vrátila v § 288 
k starému tekstu § 365. Vyvlastnění může se státi z důvodu obecného 
z~jmu a jen za přiměřenou náhradu bud' zplna, 'Odstoupením vlast
nIctví, nebo zčásti, jeho obmezením. V superrevisní komisi byl'O také 
proneseno mínění, že by ,se mohl tent'O paragraf vůbec vypustiti. Bylo 
~rš~~\: právem na to pouká'záno, že předpis § 365 obč. zák. byl často ' 
Jedmým obecným předpisem pro vyvlastnění, když zákonodárství vše
obecného zákona vyvlastňovacího nemá. Superrevisní komise však 
SV~Tm tekstem vázala vyvlastnění na podmí,nku, že se musí ,státi po 
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příslušném řízení (R a n d a, Eigentumsrecht, 1893, str. 48 sL). K to
muto všeobecnému paragrafu bylo navrhováno na podnět ministerstva 
školství i obmezení vlastníka z té příčiny, .že jeho disposicí přírodní 
nebo historické památky nebo ráz krajiny nesmějí býti porušeny. Su
perrevisní komise však tento předpis nepřij ala, poněvadž otázky sem 
spadající musily by se řešiti jen zákonem speciálním. 

Nato zařadil subkomitét předpis o zákazu zcizovacím a zavazova
eÍlTI, poněvadž se týká oblnezení vlastníkovy disposice. Superrevisní 
lwmise toto umístění schválila, ale rozšířila původní předpis i na práva 
jiná než jen na právo věcné. Bude platiti také o pohledávkách. Super
r8visní komise vysvětlila tekst tÍIn, ž·e pro zákaz 'zcizovací a zavazovací 
je ve veřejných knihách poU'ebí vkladu. 

Superrevisní komise s malou změnou převzala v § 290 předpis 
o vlastnické žalobě na vydání věcí, jak jej navrhl subkomitét. Druhá 
věta tohoto paragrafu je předrnětem mnohých kontroversí. Super
revisní komise nepustila se však do' jich řešení, poněvadž by mohla 
i v vzhledem k nim vzejíti pochybnost. Nechala proto v platnosti tekst 

dosavadní. 
V § 291 přijat byl dřívější předpis § 367 obč. 'zák. Na místo slova 

»živnostník« užito bylo slov »kdo má právo s takovými věcmi obcho-

dovati«. 
V § 292 hyl tekst dřívějšího § 368 s malými stylistickými změ-

nami obnoven. Dřívější § 369 byl škrtnut jako předpis průvodní, jejž 
vedle § 290 lze považovati za zbytečný. S malou změnou v ,§ 293 pře
vzat byl § 370 obč. zák. Taktéž v § 294 dřívěj ší § 371. 

Subkomitét 'zařadil žalobu 'zápůrčí z § 523 obč. zák. k § 366 obč. 
zák. v druhém jeho odstavci. Superrevisní komise vytvořila z tohoto 
předpisu zvláštní § 295 s rubrikou o žalobě 'zápůrčí. Teksť subkomi
tétu byl zj ednodušen. Se stylistickými změnami byly sloučeny v § 296 
dřívější §§ 372-374obč. zák. V § 297 zařaděn byl pak předpis o ža-

lobě zápůrčí z domnělého vlastnictví. 
§ 375 obč. zák. došel nové úpravy v §§ 22-25 c. ř. s. Nelze· se 

dOlnnívati, 'že by vedle sebe platila dvojí nominatio auctoris, jedna 
lnateriálně právní a druhá procesní. Proto subkomitét tento paragraf 
vypustil. Také superrevisní komise. Stejně byly vypuštěny §§ 376-
378 obč. zák. Měly svůj význam v starém procesu řírilském. Do dneš
ního soudního řízení se vůbec nehodí. K návrhu subkomitétu jako zby-

tečný byl vypuštěn i § 379 obč. zák. 
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K hlavě 8 (§§ 298-315). 

Nato superrevisní komise přijala rubriku paragrafů umístěných 
v hlavě 8: »Nabytí vlastnictví přivlastněním a nálezem«. 

Podle návrhu subkomitétu vypuštěny byly §§ 380 a 381 obč. zák., 
spočívající na nesprávné teorii občanského zákoníka o titulu a modu 
acquirendi. § 382 obč. zák. byl převzat v § 298 bez věcných změn. 
Slova »freistehende Sachen« přeložena byla jako »věci 'bez pána«. To 
odpovidá i německému »herrenlols« i francoU'zlskému »'SaJIlS maitre« 
a italskélTIU »senza padrone« . K návrhu subkOlnitétu byl § 383 obč. 
zák. škrtnut. Považoval se jednak za archaistický, jednak odkazoval 
k zákonům zvláštnÍln. 

Subkomitét rozvedl § 384 obč. zák. na jednotlivé předpisy a při
poj il k nim předpis § 963 něm. obč. zák. o spoluvlastnictví spojených 
roj ů . K tomu doplnil subkomitét tento předpis i odkazem na nález 
ztracen:ich zvířat domácích. Superrevisní komise vynechala z návrhu 
sublkomitétu odstavec 2. a 4. a upravi:la v § 299 tekst § 384 obč. zák. 
mimo jiné i tím, že uložila náhradu škody tomu, kdo na cizím pozemku 
svúj roj stíhá, a že položila podmínku, že zvířeti nebylo 'zabráněno, 

aby se k svému pánovi vrátilo. § 385 obč. zák. superrevisní komise 
vyneehala, n1ajíc za to,že je kryt zněním § 298 (§ 382 obč. zák.). 

První odst. § 300 o derelikci věcí movitých byl schválen s malou 
změnou podle návrhu subkomitétu (§ 386 obč. zá'k.). Co do zapsaných ' 
nemovitostí nepovažuje superrevisní komise ani za praktické ani za 
vhodné a nutné, aby se jich derelikce ve veřejných knihách prováděla. 

O jich dere1ikci lnusí platiti totéž, co platí o derelikci věci movitých. 
Dala proto předpis, že pozemky jsou po zákonu opuštěné nevykoná-li 
vlastník vzhledem k nim po zákonnou dobu promlčecí 'vlastnického 
p:áva.

v 

Př~dpis tento nebude v rozporu s § 275 (§ 349 obč. zák.), po
nevadz držba nevykonáváním sice nezanikne, ale zanikne spolu s prá
vem? které by se mohlo vykonávati. I superrevisní komise byla si toho 
vědoma, vž~ ~erelik~e, nemovitostí může býti i dříve provedena, když 
~e ve ver:,l:q!ch ~lhach vloží. Případ tento hude však asi velice řídký. 
",uperrevlslll komIse připojila jako § 301 ustanovení o sjednocení 
knih )vního stavu se skutečným stavem práv,ním. 

.§ v~02 ~§ 388 obč. zák.) superrevisní komise zjednodušila, vy
PU~bVSI zmlnku o právu pobřežním. Lze o něm mluviti jen při moř
s~em břehu. Při řekách vystačí se s předpisy o nálezu. Ztracenou 
vecí d.le pi"ijatého tekstu je rozuměti i zaběhlé zvíře krotké, a neuply
nulo-ll 42 dníJ i zaběhlé zvíře zkrocené. § 303 (§ 389 obč. zák.) přijat 
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byl podle znění subkomitétu jen s malými změnan1i (místo dřívějšího 
držitele klade se »kdo ji ztratil, nebo vlastník«). Setrvalo se při ceně 
20 Kč, aby se s drobnými věcmi k místnímu policejnímu úřadu do
cházeti nemusilo. V § 304 (§ 390 obč. zák.) upravila superrevisní ko
mise tekst subkomitétu. Rozhodla zejména přiměřeně, kde se má na-o 
lezená věc uložiti, že ji lze, nedá-li se bez značné škody uschovati, ve
řejnou dra2bou prodati, a je-li hodnotnější nebo jde-li o peněžité část
ky vyšší než 1000 Kč, že ji lze uložiti u soudu. Uložení dražěbníh'Ů vý
těžkú děje se stejným způsobem, jak se ukládají věci nalezené. V § 
305 (§ 391 obč. zák.) přijat byl návrh subkomitétu. Změněn však byl 
potud1 že se vydá nalezená věc po zaplacení nákladu a nálezného, jakož 
i 'že málezné přísluší nálezci taJké tehdy, když vlastníka lze poznati 
zřejmě buď ze 'znamení na věci nebo z jiných okolno1stí. Ustanovením 
posléL uvedeným chtěla superrevisní komise rozhodnouti kontroverse, 
které se v této příčině v teorii vyskytovaly. V § 306 (§ 392 obč. zák.) 
přijat byl tekst subk'Ůmitétu s malými změnami. Nálezce rovná se 
poctivému držiteli, který uplynutím 3 let nabývá k nalezené věci 
práva vlastnkkého. Lhůty počítají se od vyhlášky,' a nebyl-li nález 
vyh]á~en, od nálezu. Užíváním v tomto paragrafu . míní se i .požívání. 
Jako § 307 byl zařazen nový paragraf navržený subkomitétem, že 
právo nálezcovo přechází na obec luísta nálezu, nechce-li nálezce na-

.lezené věci nabýti. Jako §§ 308, 309 byly zařazeny §§ 393, 394 obč. 

zák., první s tou změnou, že se ustanovení vztahuje jen na nálezce 
a že se nlU odnímají všechna práva (nejen právo na nálezné) ve pro
spěch obce. 

V subkOluitétu bylo 'podle § 978 něnl. obč. zák. a čl. 722 švýc. 
civ. zák. navrženo zvláštní znění o věcech nalezených v úřední budově 
a v zařízení sloužícím veřejnému už'ívání a dopravě. Ani subkomitét 
ani superrevisní komise nepřij aly však toto ustanovení, poněvadž ve 
většině případŮ jsou to buď věci zapomenuté, nebo věci, o nichž platí 
zvláštní předpisy, jako na pf. pro železnice. 

Ačkoliv se vyskytly náměty, aby se nečinil rozdíl luezi pokladelu 
a věcmi skrytými, když právo státu pří pokladu bylo zrušeno, setrva
la superrevisní kOlnise přece na rozlišení věcí skrytých od pokl_adu. 
Předpisy o věcech skrytých (§§ 395-397 obč. zák.) však zjednodu
šeny byly poukazélu na věci ztracené s t'Ůu odchylkou, že vlastník ne
platí nálezné, když o skryté věci věděl. 

Občanský zákoník považoval za poklad peníze a jiné drahocen
nosti. Subkon1itét podle švýc. civ. zákoníka (\Vertgegenstand) shrnul 
všechny tyto věci pod jednotné označení »drahocenné věci«. švýc. civ. 
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zákoník přikazoval tyto drahocenné věci státu, měly-li vědeckou hod
notu . .s.u'bk~mitét při věcech hodnoty archaeol'Ůgiclké a numi,smatické. 
v~hr~(hl statl1 ~o 6 měsíců pouze požadovaci právo. Disposice těmito
Ve?n11 b:la ~? te ?oby zapovězena. Subkomitét setrval na dosavadním 
pravu, .z: p:lpa~a poklad polovicí vlastníku věci, v níž ' byl nalezen 
a ?OIOVICI nalezcl. Přjpojil pak předpis, dosavad zákonodárstvím o o~ 
mlJený, že nedělitelná drahocenná věc připadá oběma těmto b~ I v v Z v, , oso am 
spo ecne. nenl navrhu sU'bkomitétu bylo tak pružné, že 'se vztahovalo' 
~a po~{?ad. ~krytý v nemovitosti i movitosti. Ze švýc. civ. zákoníka čl. 
/24 vP~IP~JIl subkomitét předpis o kusech přírody a o starožitnostech 
znac.l1e ~edecké hodn'Ůty. Přikázal je do vlastnictví státu. Superrevisní 
~oml~e skrtla ,ustanovení o požad'Ůvacím právu státu po podrobných 
u~ahach" kterev se zabývaly i výkupním právem veřejných ústavů, 
venov~~:ch sber~. a výzkumu takových předmětů. škrt hyl proveden 
p~o ?,rlh~~ou SIOZltOSt zamýšlených ustanovení a také proto,že věc 
na~~zl spls,e do oboru zákona památkového. Superrevisní komise při-
P?Jlla n'Ů~~ p~~agraf o zatajení nálezu nálezcem nebo nálezcem a vlast
n~kem: Pl'lpoJlla k tomu přiměřenou sankci jednak na prospěch vlast
mka, Je~nak na prospěch obce, v jejímž .obvodu hyl poklad nalezen .. 
V _ .pr~ste~ opo~inu~í ohlášky podle § 311 nelze vždy spatřovati za
taJenI. P~lrod~,lnaml, které mají vědeckou hodnotu, míní se v § 314 
ony, ktere maJI tut'Ů hodnotu jako předmět vědeckého badáni. 

§ 4?2, 'Ůbč. zák. .jednající o kořisti ~ .odkazující k jiným zákonům; 
subkomltet v~pushL Superrevisní komise vyslovila s tím souhlas. 
V § .3~5 byl pl'lJat s malou změnou § 403 obč. zák. podle návrhu sub
komltetu. 

K hlavě 9 (§§ 316-328). 

v SChv~le~o byl'Ů Vy~~ště~í § 404 obč. zák. Bez věcné změny byl 
~ 31,6 prevzat ~ 405 o~c. zak., s malou změnou taktéž v § 317 § 406 

o~~ . vzak. Vy~ushly se predpisy §-§ 407- 413 obč. zák.; odůvodnění srv. 
pn cL VII., c. 1., v uvozovacích předpisů. :S malou změnou byl převzat
v, § 318 § 414 obc: zák. Taktéž převzat byl v §§ 319 a 320 § 415 obč. 
z~k. Sv ~odatkem, ze se klade důraz na otázku, zdali lze uvésti věc do 
predesleh'Ů stavu bez 'značné ztráty hodnoty. Rozdělení na dva para
grafy se stalo z:!ména proto, aby § 319 spíše mohlo býti užit'Ů i v pří
padech ~§ 321. Pn spoluvlastnictví určují se p'Ůdily podle hOdno'ty hmo
ty a pra~e a teprve, nelze-li t'Ů zjistiti, podle § 345. Bez věcných změn 
byl schvalen § 321 (§ 416 obč. zák.) . § 322 (§ 417 obč. zák.) převzat 
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b 1 s malou změnou, že se vypustila nejasná zmínka o »n.ej.;yš~í ceně 
,s[avbY« a místo tDhD se ulDžila tomu, kdo )ednal .n~pO'ctIve" na~r~da 
,škody. Vypuštění slov § 417 obč. zák. »prevedl-h Je, n~ sebe Jl~ym 
způsobem nežlÍ jak je ustanovenO' v § 367« neznamena vecnou zmenu. 
§ 418 Dbč.' zák. rDzdělila superrevisní kDmise na dva ,~ara~rafy: §~ 323 
a 324 V § 323 zařaděnO' bylO' provedení stavby bez vedoml v~astr:lko~a 
, (»bez' vůle« jako zbytečné byl.o škrtn~tD). V ,§ 324 byl zařaden ~red~ls 
o tom, kdo staví pDctivě za vědomostI vlastnlkovy. K tomu~o ~redp~~u 

V' o b 10 JO akD § 325 ustanDvení.o přestavku . Superrevlsnl komIse 
pnpDJeno Y " " 1 kt ' V' tavbách 
se odhodlala k tomutO' předpisu prO' vel ke SVlZ: e, . ere ~n s v, 
takDvými přestavky vzcházejí a pro zavedenI o:m~h~vnlhD p~ra~ku 

v , ch nákladů vyžadují. Řešení toto zdálo se Jl by tI ve ,shode ~ :ne: 
znacny , v V'h d '01''01' v resonl 
difikací pDdle navrhovaného tekstu a rDzhodne prl, o, neJ Sl, v~ez , . '"' 
dle § 915 něm. obč. zák., které přestavky tyto nechava nevyrlzen~ J ak~ 
jakési Dme zení vlastnictví sDusedDva prO'ti tomu, že se sDusedDvl platI 

za tDtD omezení renta. , . v I " 

Ze '!ZvolenéhO' tekstu ,§ 324 plyne, že ten, kdo staVl pDctIve, nab!va 
vlastnictví pDzemku zastavěl!éhD. Ze souvi~lDsti s '~,aragrafem v pred: 
.cházejícím je patrn.o, že se § 324 vztahuJe. n~ pnp~dy, kdy~ cel~ 
stavba byla vystavena na ci~í půdě. Superre~l~nl, kom~~e b~la Sl take 
vědoma 'že celý § 324 nevyčerpává všech zvla:stnlCh prlpadu. , 

§ ~26, jenž nahrazuje § 419 obč. zák., u~d,ádá, a~y se užilo 
, §§ 322-325, když se staví na ciZÍm pDzemku a ClZlm ,stavlv~m. v t' 

§§ 322-326 jsou redigovány se zřetelem k stavbam, o nlChz pIa 1 

podle :§ 233,že inaedificatio sDlo cedit. '01
0

, • , 

V §§ 327 a 328 byly §§ 420 a 421 Dbč. 'zák. přesneJl redlgovany. 

I{ hlavě 10 (§§ 329-340). 

Hlavě 10. byl dán nadpis »PřevO'd vlastnictví a pOdDbné, případy 
jeho přechDdu«. Slovy »převod vlastnictví« ,kryjí s~ sk?tkove P?~sta
ty, které občanský zákoník nazýval »nabytI vlast~lct~l odevzdanlIr~:<~ 
»P.odDbné případy« byly připojeny, aby byl spravnym :ekste~ Jl~ 
v rubrice kryt § 338 (§ 436 obč. zák.), jenž hledí k nab!tI v~ast~lCtvl 
příklepem, přikázáním pozůstal.osti, vyvlastněním, konfIskacI, prevze
tím zabrané půdy podle § 26 zákDna č. 329/1.920 Sb. 'z. a n., a t. :p. . 

Superrevisní komise vypustila § 423 Dbč. zá~., ~oně~adž obsahUJe 
jednak předpisy samozřejmé, jednak nebyl dOStl presny. ., 

Co dO' 'skutečno!stí, kterými se vlastnictví převádí, ,superrevllsnl ko-
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mise, hledíc k historickému vývO'ji novější doby, jednak se přidržela 
zásady, že smlouva o převDd vlastnictví není jednáním abstraktním 
(:ř'ímská manGÍpace, jasné stanDviskD prvé osnovy k Dbčanskému zákO'
níku prO' NěmeckDu říši), jednak odmítla zásadu k.onsensní, známO'u 
na př. právu francDuzskému. Stojí tedy, pokud jde o věci movité, na 
principu tradičním, pDkud jde o objekty tabulární, na principu inta
bulačním (o nemovit.ostech nezapsaných a O' stavbách, které mají po
vahu samostatné věci, srv. níže). RDzhDdla se tedy pro zásady vězící 
v §§ 424 a 425 Dbč. zák., ale nepDjala z nich dO' § 329, co v nich uvázlo 
z pochybené formulace nauky o titulu a mDdu acquirendi, a Dny dvě 
hlavní zásady vystihla stručnDu formulí, že k převDdu vlastnictví je 
pDtřebí právníhO' důvodu a úkonu, kterým se převod dovršuje. Při
pDmíná se,že CD dO' tabulárních obj ektů setrvala superrevisní komise 
na tom, k čemu v našich zemích dospěl vývoj v právu tabulárním. 
K převodu vlastnictví je pDtřebí vyhotovení listiny, která obsahuje 
právní dŮVDd, a vklaqu nebo záznamu převodu vlastnictví do veřej
ných knih. NO'věj ší právO' tabulární Ddchýlilo se právě od dřívěj šího 
abstraktního převDdu vlastnictví, jenž se prDváděl vzdáním a jejž 
ještě dnes ve forn1ě »Auflassung« zná občanský 'zákoník prO' Němec
kou říši. CD do iPDdmínek vkladu, záznamu a spravení záznamu odká
zala superrevisní komise na právo knihDvní. 

Superrevisní kDmise, ačkDli má za to, že je třeba, aby veškerá 
úrže'bnost pDzemkDvá byla zapsána do veřejných knih (srv. důvodo
YDU zprávu k § 243), pDkládala za užitečné, aby do tekstu DsnDvy byl 
zařaděn i předpis O' nemovitDstech, které do veřejných knih o zapsány 
nejsDu. Byl prDto v § 334 recipDván § 434 obč. zák.nDvelDvé verse. 
Přes veškeré pDchybnDsti rozhDdla se superrevisní komise zachovati 
také předpis O' stavb~ch na cizím pDzemku, které nenáležejí k právu 
stavebnímu a mají samDstatnou povahu. Tyto stavby zejména na ven
kDVě velmi se rozmohly. Jde zejména o stavby prO' ven~ovský pobyt 
na konci týdne, O' ochranné chaty horské a ,pDd. Vlastník pDzemku 
zhus ta se neDdhodlá zříditi právO' stavební. PrDtD byla pro ně zacho
vána v §.335 právní forma zavedená v § 435 obč. zák. nDvelDvé verse. 
K tomu však, aby takové stavby byly samostatným předmětem práv
níhO' obchDdu, je potřebí pDvDlení úředního. PDvolení dává zemský 
úřad (čl. XXVI. uvoz. a prováděcích předpisů). Má se tím čeliti ne
zdravé a struktuř'e našeho právního řádu se příčící tendenci, zasta
vovati pDzernky naj até i tam, kde není prDti /právu stavebnímu jiných 
námitek než pDhodlí některých právníků. Zvolený tekst nevytýká, že 
Jnusí jíti o stavbu, která není stavbDu na cizím pDzemku podle hlavy 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 9 
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dWlnác1é, ale plyme to ~ něho jasně, pr'Út'Úže se mluví o Istavbě, která 

Iná povahu samostatné věci. 
Ustanovení o příslušnosti soudu k ukládání listin a o způsobu, 

jak se ukládají, byla vyhrazena článkem XXVII. uvoz. a prov. před-
pisů zvláštnímu zákonu. " 

Jak pro movitosti tak pro nemovitosti a stavby podle § 335 byl 
převzat předpis o několikerém zcizení. Vlastnictví náleží tomu, kdo 

" dříve nabude držby nebo kdo dříve zažádá za knih'Úvní zápis nebo za 

uložení listiny. 
Bylo sice poukp,zováno na to, že 'zejména v knihovním právu na

bývá nástupce často více práv, než měl přev'Údce, ale veliká řada při
pornínek vyslovila se pro to, aby zachována byla zásada poslední věty 
§ 442 obč. zák., 'že nikdo nemůže převésti na jiného více práv, než sám 
má. Superrevisní komise tedy tento předpis převzala v § 337. Odká
zala při tom k jiným předpisům buď v 'Úsnově sam( nebo v "zákonech 
jiných, kde se nabývá práva vlastnického, třebas by přev'Údce vůbec 
vlastníkem nebyl. 

Vedle převodu, jak již v nadpisu bylo uvedeno, musí se rozezná
vati také přechod vlastnictví p'Údle výroku 'soudu nebo úřadu správ
ního. O tom jedná § 338, jenž odkazuje na příslušné předpisy, které 
se na tyto výroky vztahují. Ovšem, jde-li o věci nemovité zapsané 
ve veřejných knihách, třeba přechod práva vlastnického ve veřejných 
knihách uvésti v patrnost. 

V ~ 340 př'evzat byl i § 443 obč. zák., jak jej navrhoval subko
mitét, :ejnléna se zmínkou o tom, 'že osobní závazky přecházejí na 
nového nabyvatele podle ustanovení o převzetí dluhu. Místo slova 

»břernena« užito širšího slova »závady«. 
Superrevisní komise řešila také případy střetů různých práv 

při vkladu. Již subkomitét, ačkoliv se o praktické řešení těchto střetů 
pokoušel, nenavrhl nějaké předpisy. Byl by musil tyto střety řešiti 
při rúzných práveeh. Ale případy těchto střetů nejsou časté. Super
l'evisní komise nepřijala tu také žádného ustanovení a odkázala ře-
šení do práva knihovního. 

" § 444 obč. zák. byl vynechán, poněvadž zánik práva vlastnického 
je jednak kryt převodem, jednak předpisy na jiných místech. Taktéž 

byly vypuštěny §~ 445 a 446 obč. zák. 
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K. hlavě" 11 (§§ 341-381). 

Již subkomitét a také superrevisní komise připojila k vlastnictví 
předpisy o spoluvlastnictví, které se dosavad nalézaly v §§ 825-858 
obč. zák. Komise podrobila povahu .spoluvlastnictví podrobné úvaze. 
Při ní .se vytkl'Ú, že js'Úu při spoluv12:stnictví jednaJk rysy individuali
sti0ké, pokud jde 'O podíl.spoluvlaJstníků, jednak rJ71sy kolektivní, pokud 
j de o spoluvlastnictví všech podílníků. Toto společné vlaJstnictví brá
ní nebo alespoň mělo by biániti, aby vlastník podílu nenakládal se 
svým podílem takovým způsobem,že by tím disposice všech spolu
vlastníků celou věcí byla dotčena. Křiklavé případy toho druhu js'Úu, 
když vlastník podílu si svůj podíl tak zadluží, že celou věc pak nikdo 
nepřevezme. Ale kolektivních práv jednotlivých společníků je celá 
řada. Proto se práva spoluvlastníků dělí na dvě .skupiny, na práva 
na p'Údíle a na práva na společné věci. Vzhledem k společné věci 

poukázala teorie na vztahyy které zákonem nebývají řešeny, na př. 
zda při derelikci podílu spoluvlastníkova akreskůje jeho podil ostat
ním spoluvlastníkům. Mnohá otázka, která by se snad řešila při spo
lečenství, které se opírá .o smlouvu společenskou, jež je' poměrem 
obligačním, vymyká se takovému řešení, jde-li o spoluvlastnictví, 
které se o takovou smlouvu neopírá. Důležitou je také otázka, zda 
spoluvlastnictví může býti hned zpředu omezen'Ú časem. Superrevisní 
komise došla při těchto úvahách k východisku, 'že nejčastěji cestu 
ukazuj e tu smlouva, podle které spoluvlastnictví vzniklo. " 

Při tom pojednávala superrevisní komise vzhledem k bytové 
tísni také 00 dělení domů na byty. Toto dělení vyskytuje se ve Francii. 
rl e usnadněno tím, že není zde pozemkových knih a vlastnictví se 
nabývá smlouvou. MŮ'že se proto nabýti jisté reální části domu. Nej
větší obtíže .spočívají tu v úpravě společné správy (opravy domu, 
ústřední topení, placení "daní, p'Újistného atd.). Musí býti svěřena 
.zvláštnímu orgánu, jí'mž jsou důvěrníci jednotlivých nájen1níků nebo 
jej ich zvláštní zřízenec. K ulehčení bytové nouze byly i u 'nás takové 
poměry navrhovány. Měly býti uvedeny v soulad s naším pozemko
vým zřízením. Navrhovalo .se, aby se zřídily bytové knihy, kde by 
jednotlivé byty byly věclni pro právní obchod, pro zcizení, zavazení, 
i pr'Ú exekuci. Superrevisní komise rozhodla, že se formy pro toto 
fešení d'Ú občanského zákoníka přijín1ati nemají. 

Superrevisní komise " obnovila částečně v § 341 starý předpis 
§ 825 obč. zák. o tom, kdo jsou spoluvlastníky. Za zdroj spoluvlast
nictví uvedla smlouvu, poslední pořízení, výr'Úk soudu nebo úřadu 

9* 
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správního, a připojila jinaké skutečnosti v zákoně uvedené, jako je 
na pl'. nález pokladu podle § 312. Tyto zdroje dle § 342 určují i práva 
a povInnosti spoluvlastníků. S malou změnou (».spoluvlastník« místo 
»podílník«) přijala superrevisní komise § 343 (§ 828 obč. zák.) podle 
návrhu subkomitétu. Superrevisní komise obnovila v § 344 starý 
§ 829 o disposičním právu vlastníka jeho podílem. Jako samostatný 
§ 345 byla zařaděna druhá věta § . 839 obč. zák. 

Su'bkomitét shrnul systematicky jednotlivá práva spoluvlastníkú 
a) na společné věci, b) na účtování a rozdělení užitků, c) na rozdě
lení společné věci. Superrevisní komise vrátila se k rozdělení občan
ského zákoníka. ,Nejprve se proto jedná o právu spoluvlastníka vzhle
dem k podílu, pak o právech a povinnostech spoluvlastníků vzhledem 
k společné věci, vzhledem k užitkům, závadám a zúčtování, a konečně 
vzhledem k rozdělení společné věci. První jejich právo mohlo by se 
podle dnešního nazírání označiti jako jejich právo individuální, druhá 
práva jako jejich práva společenská. Práva individuální pojala super
revisní komise do §§ 344- 351. Byly převzaty s některými změnami 
z občanského zákoníka. Superrevisní komise mnoho uvažovala zejmé
na o tom, do jaké míry může býti spoluvlastník uzavřenou smlouvou 
vázán setrvati ve společenství. Posléz se rozhodla, aby platila zde 
doložka rebus sic stantibus. Vyskytnou-li se poměry, že se nemůže 
spravedlivě žádati, aby ·se v společenství setrvalo, lze se domáhati 
jeho zrušení. Z poslední věty § 832 obč. zák. byl utvořen samostatný 
§ 350, aby bylo více patrno, že se vztahuje jak k § 349, tak k § 348. 
Superrevisní komise připojila pak ještě zvláštní § 351,že obmezení 
disposičního práva vzhledem k některému podílu působí proti třetím 
osobám jen tehdy, když bylo vloženo do veřejných knih. § 351 jde 
nad § 289, že dopouští působnost omezení proti osobám třetím, i když 
nejde o osoby uvedené v poslední větě citovaného paragrafu. 

Superrevi'Slllí komise nepovažovala za nutné, aby přijala předpis 
o derelikci spoluvlastnického podílu, poněvadž .se takové případy 
v prak si velice zřídka vyskytuj í. 

Při společenských právech rozdělily se paragrafy podle občan
ského zákoníka. § 352 (§ 833 obč. zák.) převzat byl s malou změnou . 
V § 352 jedná se pouze o řádné správě a užívání. Většina hlasů, 
které se počítají tu, i při řešení jiných otázek, podle podílů, rozhoduje 
tu definitivně. V § 353 jedná .se však o důl~žité změny, právě tak 
jako v § 834 obč. zák. Přehlasovaným dána byla proto účinněj ší 
sankce. Na místo práva spoluvlastníka,že může vystoupiti ze spo
lečnosti, položeno přesněji jeho právo domáhati se, aby se společnost 
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zrušila. Sankce tato je však možná teprve tehdy, když majorita nedá 
přehlasovaným jistotu za budoucí škody. Jistota dá se podle §§ 1184 
a 1185. Vzhledeln k rozdílným právním následkům dle §§ 352 a 353 
bude se musiti při každém jednotlivém úkonu prejudicielně rozho
dovati, zda tento úkon náleží do řádné správy nebo užívání. Vyskyt
nou-li se spory, bude potřebí, aby otázku rozřešil soud. V § 354 pře
vzat byl § 835 obč. zák. se změnami, které jeho dosah mají učiniti 
jasnějším . V § 355 'byl převzat § 836 obč. zák. Soudní řízení podle 
§§ 354 a 355 je nesporné (čl. XXVIII. uvoz. a prov. předpisů). 

§§ 356 a 357 převzaty byly podle občanského zákoníka (§§ 837 
a 838). Při tom projevila superrevisní komise mínění, že správcem 
společné věci může býti ustanoven i jeden ze spoluvlastníků, a je··li 
správců více, že rozhoduje mezi nimi většina hlasů podle hlav, nechť 
jsou spoluvlastníky čili nic. Sem nedosahuje poslední věta § 352. , 
Superrevisní komise neustanovila zvláštní odměnu ,pro takového spo
luvlastníka, který spravuje společnou věc pro druhé, poněvadž se 
tu vystačí všeobecnými pravidly (§ 1071). 

V § 358 příhodně spojeny byly §§ 839 a 840 obč. zák. Paragraf 
tento obsahuje zásadní předpis, že se užitky dělí dle poměru podílů. 
'fi'eba děliti v příhodné době, ,a není-li dělení dobře možné, prodají 
se užitky ve veřejné dražbě. Podle návrhu subkomitétu (čl. 649 švýc. 
civ. záJk.) připojila ISwperrevisní komise § 359 o nákhlJdech na S[)rávu 
a o závadách, které nesou spoluvlastníci podle poměrů svých podílů. 

Superrevisní komise se také zabývala otázkou, zda se má každé
lnu ze spoluvlastníků dáti právo, alby samostatně hájil společnou 
věc proti třetím osobánl, kde zejména nelze čekati na společný zá
krok všech spoluvlastníků nebo kde některý z nich je nepřítomen 
anebo o věc se nestará. Uznala však obtížnost tohoto řešení. Mohlo 
by dojíti ke konfliktům mezi spoluvlastníky. I rozhodla se odkázati 
tu na § 356. 

Za § 359 zařadila superrevisní komise § 360 o právu spolu
vlastníka žádati počet, pozměnivši také rubriku před § 358 ve znění 
»vzhledem k užitkům, závadám a 2)účtování«. Co se týká doby, kdy 
lze zúčtování žádati, stál subkomitét na stanovisku, že může se 
21účtování žádati ,kdykoliv, jakmile se důvěra pozbude, a mimo to, 
kdykoliv se užitky vyberou. Superrevisní komise toto právo časově 
omezila. Počtu lze se domáhati, jakmile se skončí spoluvlastnictví 
anebo období odpovídající povaze správy, a mimo to, když se vyskyt
nou dúležité důvody. K tomu připojil se nový § 361, jenž odpovídá 
§ 1200 obč. ,zák., pro případ nepoctivosti při vedení správy. Lze se 

----
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tu domáhati počtu, i když se proti účetní zaverce nic nenmTIítalo 
anebo když nepřísluší právo na účet, na př. proto, že se h'0 spolu
vlastník zřekl, nebo podle nařízení zůstavitelova a t. p. Právo do
~áhati se účtu 'se nikdy nepromlčuje, ale 'zpravidla bude lze spa
třovati souhlas s vedéním správy, když SE' rozdělované užitky bez 
námitky přijímají. . 

O právech a povinnostech spoluvlastníků vzhledem k rozdělení 

společné věci jedná se pod zvláštní rubrikou. Již subkomitét zabýval 
se podrobně těžkými '0tázkami týkajícími se prodeje společné v'ěci, 
když jeden z podílů spoluvlastnických je přetížen. Poněvadž při soud
ní dražbě dobrovolné přecházejí na nového nabyvatele všechny zá
vady, tedy také přetížení jednoho ze spoluvlastnických podílů, navrhl 
subkomitét pro exekuční řád zvláštní likvidaci, při níž by přetížení 
jednoho podílu nebylo na ÚjlTIU soudnímu prodeji celé věci. Také pro 
knihovní zákon odporučil poznámku rozdělení nebo prodej e společné 
věci, mající za účinek, že pozdější závady na některén1 spoluvlast
nickém podílu nepřej dou při rozdělení na jednotlivé díly druhých 
vlastníků a při prodeji na společnou věc. Superrevisní komise podro
bila otázky tyto zevrubným debatám. Prostředky, kterými se věc 

měla řešiti, měla při dělení býti suhrogace reálního dílu za podíl 
(ideální) a při prodeji dražba s účinky dražby exekuční, takže hy se 

·zatížení do rámce nejvyššího podání musilo vtěsnati. Při tom ob
zvláště těžkou jevila se otázka, komu lze přiznati právo, a:by exekuční 
dražbu navrhl. Kdyby to byl spoluvlastník, tak by vlastně rozhodovaJ 
jako vlastník o zástavách a jiných právech na svém podílu, na podílu 

- ostatních spoluvlastníků a také na společné věci. J akýn1si korektivelTI 
mělo býti,že by se bylo i zástavním věřitelům právo na dražbu při
'znalo, kdyby na dělení společné věci se subrogací reálního dílu za 
podíl (ideální) se stejným knihovním zatížením přistoupiti nechtěli. 
Poněvadž řešení bylo příliš složité, sj ednotila se superrevisní k'0mise 
posléz na tom, že spoluvlastnictví se může zrušiti (§ 362) rozdělením 
společné věci na dílce stejné nebo penězi vyrovnané ('§ 363), případně 
se služebností pro některé dílce (§ 371). Při reálním dělení přikáže 
soudce na reální díl závady, které vázn'0u na jednotlivých ideálních 
podílech (§ 367). Není-li věc dělitelná nebo jen se značným znehodno
cením, může spoluvlastnictví hýti zrušeno soudní dražbou (§ 372). Na 
tyto hlavní zásady připojeny hyly pak předpisy vedlejší, obsažené 
v §§ 844- 848 a) obč. zák., a to předpisy týkající se mezníků, společ
ných listin (§ 373), služebností při dělení panujícího pozemku (§ 368) 
a pozemku služebného (§ 369), pak závad knihovních (§ 366) a hranic 
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rozděleného pozemku (§ 365), jakož 1 nabytí vlastnictví k jednotli
vým dílcům knihovním zápisen1 (§ 364). 

-K §§ 362, 368, 369 a 370 navrhla superrevisní komise i příslušné 
formální předpisy pro uvozovací a prováděcí předpisy (čl. XXIX.-
XXX!.). 

Pod rubrik'0u »Rozhrady« byly přij aty ze starého tekstu podle 
návrhu subkomitétu, jen s některýmf změnami stylistickými, před
pisy o vlastnictví nebo o sp'0luvlastnictví hranic (§§ 374- 378 = §§ 
854-858 obč. zák.). § 378 (§ 858 obč. zák.) byl doplněn ustanovením, 
jež pomýšlí na všechny případy, které dosavadním tekstem nebyly 
kryty. V uvozovacích a prováděcích předpisech je ustanovení o tom, 
že je možno ,spoluvlastnický poměr ,společných rozhrad vyznačiti ve 
veřejné knize - stane se to na listu A - (čl. XXXII.), jakož i usta
novení '0 řízení podle § 378 (čl. XXXIII.). 

Obnova a úprava mezí přijata byla v §§ 379 a 380 podle návrhu 
subkomitétu, jenž se celkem přidržel druhé částečné novely. Pochybné 
hranice určí soudce dle poslední pokojné držby. Je to držba, proti níž 
nemůže se podati exceptio viti'0sae possessionis. Upraví-li soudce po
chybné hranice, neprejudikuje se tím vlastnictví. Proto připojila su
pel'revisní komise podle vzoru druhé částečné novely ještě k § 380 
dodatek, že žaloba z lepšího práva zůstává vyhrazena. Takováto ža
loba promlčuje se podle § 1301 ve třech letech. Ustanovení občan
ského zákoníka a druhé částečné novely o řízení při obnově a úpravě 
hranic byla zařaděna do uvozovacích a prováděcích předpisů (čl. 

XXXIV.- XXXV!.). 
Poněvadž společenství může se vyskytovati i při jiných věcných 

právech, zařadila superrevisní komise '0 tom zvláštní § 381. 

. K hlavě 12 (§§ 382-398). 

Již subkomitét a také superrevisní komise zařadila do ,systému 
věcných práv nový jich druh »Stavební právo«. Přímým podnětem 
k tomu byl zákon ze dne 26. dubna 1912, č. 86 ř. z., který zavedl sta
vební právo do rakouského zákonodárství. Nebyla to věc nová. Již 
v Římě sloužila takovým poměrům superficies. V středověku první 
donly povstaly na půdě lTIěstského pána, jemuž se platil zvláštní plat, 
zvaný v čechách »purkrecht«. V obecném právu zvala se tato práva 
»Platzrechte«. Vlastník p'0zemku hyl vrchní vlastník, vlastník domu 
byl podvlastník. Zákoníky na rozhraní 18. a 19. století lněly o těchto 
poměrech své předpisy. Městskou svobodou tyto poměry zanikly. 
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V Anglii ještě 'zůstaly. V Londýně ještě dnes větší část domů je vy
stavěna na ciZÍ půdě. Ve Francii dala pařížská obec své pozemky za 
městskými hradbami k disposici společnosti, aby tam vystavěla čin
žovní domy, které po 77 letech připadnou obci do vlastnictví. Saský 
občanský- zákoník 'Z roku 1863 zkonstruoval právo tot'O pod jménen1 
»Baurecht« a »Kellerrecht«, které lze zcizovati, na dědice převáděti 
a do pozemkových knih zapisovati. Občanský zákoník německý za
vedl tento institut pod jménem »Erbbaurecht« do práv věcných. Vy,
tvořil z něho zvláštní jich druh. Nové právo mělo býti trvalé. Motivy 
zákoníka uváděly, že se dědičnou stavbou zatíží jenmIl malé parcely. 
Nebylo tu tedy žádné obavy, 'že by se vrátily staré pOTI?-ěry . dvojitého 
vlastnictví, jaké byly při vázaném maj etku selském. Také podle švýc. 
civ. zák. může právo stavební býti zapsáno j~ko každý pozemek do 
knih pozemkových. Je tu však konstruováno jako služebnost. Ra- 
kouský zákon 'Z roku 1912 se 'Od těchto konstrukcí podstatně odchýlil. 
Dopustil právo sta-yební pouze na pozemcích státu, země, okresu, obce, 
veřejných fondů, a vysloví-li zemský politický úřad, že zřízení práva 
stavebního odpovídá veře"'Ylému zájmu, také na pozemcích kostelů, 
obročí, církevních ústav . nebo společností a obecně prospě,šných 

ústavů. Obmezil je dále jen na minimální nebo maximální čas, nej 
méně 30, nejvýše 80 let. Toto časové obmezení bylo nutno z důvodů 
ústavních. čl. 7. státního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, 
č. 142 ř'. z., zapověděl všechny poměry děleného vlastnictví, které by 
se nedaly vykoupiti. Byla obava, že bez maximální doby bylo by se 
stalo z práva stavebního vlastnictví dělené. 

Od práva stavebního jak v Německu, tak i v zemích rakouských 
se čekalo, že zlevní byty, když platiti se bude nájem jen ze stavby a 

. hodnota stavebního pozemku, zůstávajíc vyhrazena vlastníkovi, zů
stane mimo náj en"tní kalkulaci. Naděj e tyto zklarnaly. Jen některá 
města německá práva toh'Oto užila. V zemích rakouských přišla vál
ka, která zabránila, aby se stavební právo rozvinulo. Také byla ne
chuť k této novotě . Stejně málo lákalo, že stavební pozemek patří 
někomu jinému. Každý chtěl bydleti zplna ve svém. Německo při
stoupilo k nové kodifikaci stavebního práva roku 1919. Obsah jeho 
uveden v zákoně, ale mohl býtí smluvní-mi předpisy rozhojněn. Je-li 
stavební právo vázáno na lhůtu a spadne-li stavba na vlastníka po
zemku, musí dáti stavebníkovi odškodněnou. 

Stavebním práveln obohatily se formy věcného práva. Může býti 
zejména příhodné vlastníkovi, který nemá dostatečného kapitálu, 
aby svých pozemků stavebně využil. Může ho býti užito při poměrech 
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pachtovních pro obytné i hospodářské budovy pachtýře . Mohou ho
užíti při tísni bytové ve velkém stylu obce, odpomáhajíce okamžité 
bytové nouzi s nadějí,že jim pak ,podle uzavřených smluvních výhrad. 
po určité době vystavené budovy připadnou . 

Subkomitét vybudoval právo stavební na nových základech, než 
na kterých spočívalo podle zákona z roku 1912. Bylo propuštěno pro
všechny pozen1ky a jen s tím časovým obmezením, které si strany 
samy určí. Jeho nápad na vlastníka měl se díti proti 'Odškodněné, aby 
se stavělo pečlivě a až do poslední chvíle se konaly potřebné stavební 
opravy. Do vůle vlastníka pozemku bylo položeno, jakým způsobem. 

chce obmeziti právní dÍsposici stavebníkovu zcizením nebo zavazením. 
Právo stavební může býti z veřejných knih vymazáno pouze s výhra
dou závad. O právu stavebním platí všechny předpisy, které platí 
o budovách. 

Superrevisní komise návrh subkomitétu schválila, ale přece ve
velice podstatných směrech se od něho odlišila. Připustila právo sta-o 
vební jen jako závadu dočasnou (§ 385). Naše knihovní zřízení, spo
jujíc na listu A různé parcely vjedno knihovni těleso a podrobujíc-
je na listu B vlastnictví některé Q.soby, jest klasicky jednoduché. Na, 
listu C vyskytují se jen časové závady, jak je hospodářský koloběh 
v různém čase přivede a zase odvede. Nějaké trvalé zatÍ'žení až snad 
na závady nepříliš tíživé jest mu cizí. Stavební právo ujÍlnalo by 
vlastně část knihovního tělesa · vlastníkovi trvale. Není si to přáti. -
'l'aké snaha bydleti ve svém je tou měrou vžilá v obecenstvu, že by 
se nedoporučovalo, aby se vlastníkovi pozemku vlastnictví jeho chrá-
nilo a těm, kdo mají na pozemku stavbu, odpíralo. Přes to však, že 
stavební právo nemůže býti než právem dočasným, nepokládala super
revisní komise za vhodné vytknouti podle vzoru zákona z r. 1912: 
lninimální a maximální dobu jeho trvání a časové omezení bylo dáno 
do rukou stran, a to tak, ·že konec stavebního práva musí býti patrný 
z knihovního zápisu. ,superrevisní komise se domnívá, že sociální 
iivot nejlépe si dovede určiti hranice trvání. 

Když se stavební právo konstruovalo jako časové, tím přirozeně 
~talo se méně způsobilým objektem pro 'zástavní úvěr. Skončením 
času, na který bylo stavební právo zřízeno, zanikají také všechny 
závady, které na něm byly zapsány. Ale toto obmezení úvěru je jen. 
zdánlivé. Ukládá pouze tomu, kdo jej poskytne, aby svůj umořovací 
plán tak zalo.žil, aby v nižádném případě nepřišel ke škodě. 

Jiný důsledek tét'O časovosti práva stavebního byl, že původní 
dob'a, na kterou bylo stavební právo zřízeno, nemůže býti prodlou-:--
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žena, ledaže by k tomu daly svolení ty osoby, které na nemovitosti 
stavebním právem zatížené v pořadí za tímto stavebním právem jsou 
.zapsány (§ 388). Stavěbní právo nemúže býti také před touto lhůtou 
vymazáno, ledaže dají k tomu svolení 1. ti, kdo na stavebním právu 
.lnají svá práva zapsána. Provede-li se tedy výmaz stavebního práva, 
může se tak státi jen s výhradou těchto práv. Stavební právo trvá 
tedy -vzhledem k těmto závadám ještě dále. Oprávnění budou moci 
·od vlastníka požadovati to, čeho se dříve mohli domáhati na staveb~ 
níku (§ 390). 

časovost má ještě dále ten důsledek pri? samého vlastníka, že 
.může stavební právo na sebe nebo na jinou osobu převésti, zřekne-li 
se před uplynutím lhůty první stavebník svého stavebního práva 
(§ 389). Jde tu o přiměřené užití zásad, které třetí částečná novela 
a po ní osnova zavedly do práva hypotekárního. 

Superrevisní komise připojila, 'že vlastníku pozemku přísluší 

.právo předkupní na stavební právo a naproti tomu stavebníkovi právo 
předkupní na pozemek, který je stavebním právem zatÍ'žen. Toto 
. právo přísluší i nástupcům vlastníka a stavebníka. 

Superrevisní komise 'zachovala jinak některé předpisy jíž dří
vějšího zákona rakouského z roku 1912, .tak podmínku, že ,stavební 
.právo nemohou předcházeti žádné závady ('§ 384) a že nemůže býti 
omezeno rozvazovací výminkou (§ 387). Stejně podle tohoto zákona 
zkonstruoval~ právní povahu práva stavebního, t. j. že stavebník má 
vzhledem k stavbě postavení vlastníka, vzhledem k pozemku, na nějž 

.-se stavební právo vziahuje, po.stavení poživatele (§ 391, odst. 1.). 
Podle subkomitétu a struktury stavebního práva dle práva ně

meckého přijala supel'revisní komise předpis, že i již zřízených staveb 
'mŮ'že býti pro stavební právo užito (§ 382, odst. 1., věta 2.) a že 
"ÚmluVa stran může práva i povinnosti účastníků stanoviti jinak v me
zích zákonem dopuštěných (§ 398), ale úmluva tato, má-li působiti 
proti třetím osobám, musí býti do knih vložena, dále že může býti 
úmluvou stavebníkovi uloženo, aby stavbu do určité doby provedl 
(I§ 391, odst. 2.). Může to býti v zájJmu vlastníka, který chce proO sebe 

.:získati ze stavebního pozemku rentu při stoupajícím stavebním ruchu. 
Přijata byla povinnost vlastníkova, aby dal stavebníkovi při skon

· .čení práva stavebního náhradu. Výše náhrady může býti ve smlouvě 
stanovena. Superrevisní komise k tomu připojila, že náhrada činí po
lovici hodnoty, kterou té doby stavba má, není-li úmluvy mezi stra
'nami (§'§ 395, '396). Práva na stavebním právu váznoucí postihují 
_náhradu právem zástavním (§ 397). Stavební plat, který ·se platí vlast-
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níkovi stavebního pozemku, musí býti napřed přesně určen, a záleží-li 
v opakujících se dávkách, nelze jich výměru a splatnost určovati podle 
nejistých událostí budoucích (§ 3, odst. 2., zákona z r. 1912). Tento 
stavební plat může býti jako reálné břemeno na stavebním právu 
zajištěn (§ 386). Stavební právo může se ovšem také poskytnouti 
úplně bezplatně. 

Stavební právo .se chrání stejně jako právo vlastnické (§ 394). 
Do uvozovacích a prováděcích předpisů byly jako čl. XXXVII.

XLII. přijaty předpisy o zřízení vložky pro stavepní práv'Ů, 00 řízení 
při tom a ,o exekuci na stavební pozemek. Jsou to celkem §§ 5, 13, 
14 a 11 zákona z r. 1912. 

K hlavě 13 (§§ 399-455). 

Teorie mnoho namítá, že pojem 'služebnosti není jednotný. Slu
žebnosti pozemkové mají svůj zvláštní ráz, který je podstatně liší 
od služebností osobních. Přes to jsou zde některé styčné momenty. 

, Superrevisní komise setrvala proto na pojmu občanského zákoníka . 
Pojem služebnosti stan'Ůvil se co nejšíře, aby mohl krýti jich roz

manitý oObsah. 8uperrevisní komise proto označila služebnost jako uží
vací právo ve prospěch jiného, které věc zatéžuje. 

Již subkomitét přij al předpis, že vlastník sám může na 'Svém po
zemku pro jiný svůj pozemek zapsati služebnost. Je to t. IZV. vlast
níkova služebnost, o jejíž theoretické vybudování má zásluhu švý
carský právník Hub e r (Eigentlimerdienst'barkeit, Festschrift der 
Fakultat Bern flir Fitting, 1902). švýcarský <civilní zákoník přijal pak 
o nj v článku 733 výslovný předpis. Subkomitét chtěl tím vlastníkovi 
umožniti, aby již napřed upravil poměry mezi jednotlivými p'Ůzemky, 
než d'Ů rukou cizích přij dou. Stane se tím zbytečným obtižné jednání 
se stranami, když ae podobné poměry při zcizování pozemků n1ají te
prve zakládati. Tato úprava může se zejména týkati vodovodů, kana
lisace, elektrického v.edení, zápovědi zastavění, zápovědi podniků sou
seda obtěžujících a pod. Superrevisní komise to schválila (§ 399, 
věta 2.). 

Subkomitét i superrevisní komise setrvaly na .dosavadnín1 pojmu 
služebností pozemkových. Jejich podstatný znak zůstává, aby se jich 
užívalo k většímu prospěchu a pohodlí něk.terého pozemku. Není-li při 
služebnosti těchto znaků, není to služebnost pozemková, nýbrž slu
'žebnost osobní. Služebností osobní jest každá jiná služebnost, která 
nel11á znaku 'SlU'žebnosti pozemkové. Také staré rozdělení služebností 
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na polní a domovní zůstalo. Polními služebnostmi j sou pak ty, při 
nichž panujícím pozemkem jest pozemek polní (§ 400). 

Při výpočtu obvyklejších druhů služebností domovních vypustila 
superrevisní komi,se služebnost vedení kouře sousedním komínem a, 
nepraktickou již služebnost, že soused své stavení nesmí snižovati . 
Jinak zůstala při tekstu subkomitétu, pozměnivši jen některá jednot
livá slova. Nově připojila k Č. 4. ,služebnost sklepu. Při služebnostech 
polních vypuštěno (§ 477 obč. zák.) právo honby, rybolovu a čižby 
a používání lesa, poněvadž tato práva pořádají se jinými zákony. Při 
§ 404 vsunuta byla spojka »'zejména«, aby se naznačilo, 'že i služeb
nosti osobní mohou býti rozmanité, nikoli jen užívání a požívání. 
Z §478 obč. zák. vypustilo se právo bydlení, protože nesprávně bylo 
koordinováno služebnosti užívání a požívání. Právo bytu může býti 
služebnost užívání nebo požívání. 

Vzhledem k druhé větě § ~OO škrtnut byl předpis o nepravidel
ných služebnostech (§ 479 obč. zák.). 

Pod rubrikou »N abytí služebnosti« zařaděn byl předpis o tom,. 
na jakém právním důvodu se služebnost zakládá (§ 405) a že je třeba 
ve všech případech zápisu do veřejných knih, při pozemcích do knih 
veřejných nezapsaných a stavbách dočasných uložení listiny u ,soudu 
(§ 406). 

Superrevisní komise, přihlížejíc k § 43 patentu čís. 130/1853 
:ř. z., připojila nový § 407 o lesn{ch služebnostech. Nelze jich nabýti 
vydržením, jen .smlouvou, posledním pořízením nebo výrokem soudu 
nebo úřadu správního, bylo-li příslušným úřaden1 prohlášeno, že se 
srovnávají s potřebami polního nebo lesního hospodářství. Tyto slu
žebnosti mohou býti zřízeny jako vykupitelné, ale podmínky výkupu 
Jnusí býti již napřed určeny. 

Pod převzatou rubrikou »Právní poměry ze služebností« zařa
dily se §'§ 408- 413 (§§ 482-486 obč. zák.). Superrevisní komise kon-
statovala při tom, že pouze nějaké vedlejší plnění může býti vlastní
kovi při služebnosti uloženo. Nepokládala však _ za nutné, aby podle 
švýc. civ. zák. (čl. 730) výslovně to bylo uvedeno, poněvadž vystačí se 
tu s § 408 (§ 482 obč. zák.) , který ukazuje na výjimečné případy,. 
kde i vlastník při služebnosti něco konati je povinen. Při § 409 (§ 483· 
obč. zák.) vypuštěna byla poslední věta, která se týkala práva vlast
níkova, a:by vzdal se služebné věci, když nechce nésti náklad na jej í 
. udržování. Uznalo se,že předpis tent'O jde příliš daleko. Musí po-
stačiti, že vlastník se vzdá ,pouze užívání své věci. Superrevisní komise 
setrvala na 'zásadě, platné o služebnostech (§ 410 = § 484 obč. zák.) ,. 
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že nesmí býti rozšiřovány. Pokládala také za nedovoleno, aby vlastník 
věci služebné směl tuto věc nějakým způsobem měniti, aby mu slu
žebnost byla méně obtížná. Připojeno bylo ustanovení, že rozhodu.je 
potřeba panujícího pozemku, není-li míra služebnosti určena. 

SulYkomitét navrhl při § 485 obč. 'zák. zvláštní předpis pro případ, 

že se služebnost přenese jen na určitý dílec nemovit'Osti, která byla 
společná a která se rozdělila. Poněvadž se ,předpis o tom poj al do 
hlavy o spoluvlastnictví, nebyl zde přijat. Superrevi'sní komi'se obno
vila částečně původní znění tohoto paragrafu (nyní § 411). Konsta
tovalo se tu, že může dojíti k změnám jak na pozemku služebném, tak 
i na panujícím. Muselo se proto vypustiti citování § 847 obč. 'zák., 
lcterý se vztahuje pouze na pozemek služebný. Stan'Ovila se tu zásada, 
že služebnost nelze ani na jiný pozemek přenésti a 'Osobní služebn'Ost 
s jinou osobou spojiti. Z § 485 obč. zák., věta 1., bylo vypuštěno slovo 
»svémocně«, aby oba případy tét'O věty byly sobě na roveň postaveny, 
takže ani služebnost pozemkovou nelze spojiti s jiným panujícím po
zemkem dohodou. Toliko pro užívací práva na pr'Ostor pod povrchem 
bylo dopuštěno, aby se mohla zříditi jako zcizitelná a dědičná. §, 485 
,obč. zák. rozdělen byl na dva paragrafy, §§ 411 a 412. Zvolenými slovy 

. posledního paragrafu chtělo se pak jasně vyj ádřiti, ' co již v původním 
§ 485 obč. zák. stálo, že žádné faktické změny na služebné věci nebo 
na panujícím pozemku, ani jiný druh hospodaření na tomto pozemku 
nemohou obtíž služebnosti zvětšiti. Při tom užilo se sice slov, že se 
těn1i změnami »služebnost nemění«, ale tím se míní právě tato obtíž 
služebného pozemku, poněvadž jinak může býti změna dosti značná. 
Připojením nového pozemku ke knihovnímu tělesu na př. -rozšíří se 
služebnost knihovně i na tento pozemek. Odtrhne-li voda kus služeb
ného pozemku, změní se rozsah služebnosti. Přes to všechno bude se 
však musiti vždy hleděti jen ke konkrétnímu obsahu služebnosti. 

Superrevisní komise zústala při dřívějším § 486 obč. zák. (§ 413), 
:že na témže ,pozemku může býti několik služebností, není-li to na 
újmu služebnostem starším. 

Při jednotlivých druzích služebností bylo poukazováno na právo 
na Slovensku, kde právní obyčej služebnosti místně rúzně vytváří. 
Než předpisy, které jsou podle zákona ius cogens, jsou t'Olik na pro
spěch věci (na př. § 499 obč. zák. - § 426 osnovy - o vyloučení ne
,čistého dobytka z pastvy), že nemohou ani na Slovensku naraziti. 

·S malými změnami (vypuštěn byl předpis o komínu) byl přijat 
§ 414 (§ 487 obč. zák.). Při služebnosti okna (§ 415) vy,puštěna byla 
věta o náhradě škody jako samozřej má, poněvadž se škoda hradí podle 



142 

obecných předpisů o náhradě škody. V § 416 přijat byl s malou změ
nou (»smí« mí\sto »může«) předpis o služebnosti okapu, taktéž 
v §§ 417, 418 (§§ 490, 491 obč. zák.) předpis o právu na svod dešťové 
vody. 

Při služebnosti stezky, průhonu dobytka a cesty vozové v § 419· 
(§ 492 obč. zák.) rozšířil již subkomitét právo stezky i na osoby třetí, 
které od oprávněného nevolány k němu docházejí. Již prakse (roz
hodnutí Sb. n. s. 3549) rozšířila dosavadní předpisy i na náj emníky ~ 
,Je samozřejmé, 'že právo přicházeti zahrnuje v sobě i právo od opráv
něného odcházeti. Výklad služebnosti stezky v § 420 (§ 493 obč. zák.) 
a služebnosti cesty v § 421 (§ 494 obč. zák.) byl zjednodušen. Při 
tomto posledním paragrafu upraven byl tekst takovÝln způsobem,. 

aby vlastní'k přispíval na cestu, mosty a lávky, když jich sám užívá~ 

Cestou se tu rozumí i stezka i vozová cesta. Předpis o ploše zmíně
ných služebností byl přijat v § 422 (§ 495 obč. zák.) dle návrhu sub
komitétu, ale bylo vypuštěno jako samozřejmé ustanovení, aby při 
neshodě stran rozhodoval soudce o poloze plochy pro výkon těchto 
služebností. S malou stylistickou změnou byl převzat § 423 (§ 496 obě .. 
zák.) o přístupu k cizí vodě, na niž má někdo právo. Přiměřeně upra
ven byl také § 424 (§ 497 obč. zák.) o zbudování a udržování potfeb
ného zařízení pro svádění vody přes ciZÍ pozemek. Beze změny byl 
p:řevzat podle návrhu sub-komitétu § 425 (§ 498 obč. 'zák.) o pastvě 
a s malou změnou §§ 426- 429 (§§ 499- 502 obč.zák.) o dr~ZÍch 
dobytka, jeho počtu, době a o rozsahu pastvy. Vynechal se § 503 obč~ 

'zák., poněvadž obsahuje jen pravidlo o analogii a mimoto není v sou
hlase se zvláštními o tom platnými předpisy. 

Při osobních služebnostech, užívání a požívání, hleděla super
revisní komi'se i zvoleným tekstem ,§ 430 (§ 504 obč. zák.) a. § 435 
(§ 509 obč. zák.) vytknouti jich rozdíly i lnimo jejich podstatné 
znaky (užívání k vlas'tní potřebě a požívání bez omezení). Poživatel' 
srní změniti i podstatu věci (pole v zahradu), uživateli to však není 
volno. P·oživatel se rovná, co se týká nákladu na věc, jednateli be~ 
příkazu nebo poctivému držiteli (§ 442 = § .517 obč. zák.). O uživa-· 
teli vša!k tako·vého předpisu není. Uvážilo se také, že povaha· osob-o 
ních služebností, jak se v osnově volila, nesnese, aby se konstruovaly' 
jako osobní služebnosti vlastníkovy. 

Superrevisní komise nepřistoupila na podnět, aby se pořad .,slu- · 

žebmostí osobních změnil a služebnost požívání postavila jim v čelo ~ 

J',souť v sledu jednotlivých paragrafů zařaděny některé (§§ 510 a 52() 
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obč. zák. = §§ 445-447 osnovy), vztahující se na obojí druh slu-· 
žebnOlstí. 

Předpisům o užívání dal se nadpis »Právo užívací«, předpisům. 

o požívání nadpis »Právo požívací«. 
Při § 431 ('§ 505 obč. zák.) vymýtila superrevisníkomise zmínku. 

o »stavu«, ik němuž se má při výkonu služebnosti užívání přihlížeti. 
Tato zmínka se jí zdála býti. pl~O dnešní dobu antisociální a nedemo-· 
kratická. I zvoleno bylo místo toho slovo »povolání«. Podle toho byl 
upraven i § . 432 (§ 506 obč. zák.) . . § 433 (,§ 507 obč. zák.) byl zjed
nodušen. 

Slova '§ 508 obč. zák. »in gutem Stande« přeložil ,sulbkomitét 
»v upotřebitelném stavu«. Superrevisní komise vrátila 'se však k pů- · 

vodním:u tekstu. Musí se hleděti k objektivně dobrém:u stavu, nikoli. 
k subjektivní upotřebitelnosti, větší u chudáka a menší u bohatce. 

V § 435 (§ 509 obč. zák.) 'změněn byl poněkud návrh subkon1i-· 
tétu, a to zejména tak, že předpis o šetření podstaty byl vložen jako 
samostatný odstavec 2. do ,§ 436. Nato byly zařaděny v §§ 436- 442. 
(§§ 511-517 obč. zák.) předpisy o právech a povinnostechpoživate- . 
lových podle návrhu subkomitétu. Bylo v nich pÍ'ihliženo k hornímu. 
zákonu co do užitků, které se při těžení vlastníkovi přisuzují. Proti 
zmínce o pokladu se namítalo, že je archaistická. Super,revisní :komise. 
však tuto zmínku v § 436 ponechala, nechtějíc přiznávati poživateli. 
zisky, na které se při zři'zování práva požívacího nemyslelo. Vedle 
§ 312 ° pokladu cituje se však také § 314 o přírodninách vědecké

hodnoty. 
§ 512 obč. zák. doplnil subkomitét tím, že poživatel Iná nésti 

také aITuitní splátky z pohledávek. Stanovila to již některá dřívější. 
rozhodnutí a odpovídá to povaze věci. Placení anuit náleží do řádné· 

správy. Má je tedy obstarati ten, kdo má užitek z věci. Bylo by ne
spravedlivé ukládati vlastníkovi 'placení i těchto malých kapitálových 
splátek, nemá-li z nemovitosti pražádného užitku. Superrevisní ko-· 
rnise to 'schválila. Ukázala při tom na § 435, dle něhož je stranám. 
volno, aby smluvily něco jiného. Předpis § 512obč. zák. (§ 437) 
nemění ovšem nic na poměru mezi vlastníkem pozemku jako dlužní-o 
kem a jeho věřitelem. Věřitel může anuity dobývati na vlastníkovi,. 
kterýž bude míti pak postih na poživateli. Kdyby se anuity zvýšily,. 
než jaké byly v čase, kdy se právo ,požívací zřídilo, nepůj de to ovšem. 
na vrub poživatele. Věta o veřejných dávkách byla z § 512 obč. zák.. 
vypuštěna, poněvadž j sou o tom předpisy v zákonodárství daňovém .. 
Na § 512 obč. zák. provedeny pak byly některé stylistické změny. 
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§ 438 (§ 513 úbč. zák.) dúplnil již 'subkúmitét, ulúživ púživateli, 
,aby nesl také náklad pújištění prúti úbvyklým škO'dám, nikúliv úvšem 
prúti škúdám mimúřádným, jakO' zemětřesení atd. Superrevisní kú
mi'se tú :sch válila. Prúvedla na tekstu jen některé změny na prúspěch 
věci. Tak škrtla archai,stický výraz, 'že má púživatel udržúvati věc 
jako dobrý húspúdář, prútúže není důvodu ukládati vyšší dbalúst, než 
jaká jest uložena v předpisech 'Obecných. Ulúžila mu také úbyčejné 
náklady udržúvací. Jiné změny byly púvahy stylistické. 

§ 439 (§ 514 úbč. zák.) 'O prúvedení nutné stavby vlastníkem při
jat byl púdle návrhu 8ubkúmitétu. § 440 (§ 515 úbč. zák.) vzhledem 
k jehO' prO'tikladu v § 441 ,(§ 516 obč. zák.) cO' do staveb, které nejsúu 
nutné, superrevisní kbmi'se přijala, vypustila však závěrečnou větu 
§ 515 úbč. zák., takže tim vlastníkúvi žádná 'zúdpúvědnúst nevzejde, 
-neprúvede-li sám nutnúu stavbu. Nemůže se ukládati vlastníkovi prú
vedení stavby, když tú jde nad jeho síly a když účel by nebyl jiný, 
než aby poživatel múhl své právO' zase ne,rušeně vykúnávati. § 441 
(§ 516 úbč. zák.) byl příhúdně změněn. PO'živatel nedává svúlení ke 
Istavbám, které nej'súu nutné. Musí je snášeti, když se jehO' právu 
nestane újma nebO' když se mu hradí škúda. V § 442 (§ 517 úbč. zák.) 
přijat" byl pro zlepšení věci púživatelem starý předpis. PrO' náklad 
ze záliby byl tentO' paragraf při'púdobněn § 261. Poživateli hradí se 
tento náklad jakO' púctivému držiteli. V § 443 (§ 518 úbč. zák.) vy
puštěna byla první -věta a druhá byla přiměřeně upravena. § 444 
(§ 519 úbč. zák) přijat byl púdle náviťhu subkomitétu. Slúva »stújaté 
plody« nahrazena však byla slúvy »plúdy neO'ddělené«. § 444 byl dO'-
plněn pO'dle vzO'ru § 1056 O'bč. zákO'níka prO' NěmeckO'u říši, aby byla 
rO'zhO'dnuta O'tázka v dO'savadní nauce i judikatuře spO'rná. 

NatO' pO'd rubrikou »Společná ustanO'vení« zařaděny byly před
pisy, které se vztahují jak na právO' užívací, tak na právO' pO'žívací. 
PrO'tO' 3JŽ zde zařaděn byl § 510 úbč. 'zák. jakO' § 445. Při tO'mtO' para
grafu uvážila 'superrevisní kúmise, že užívání nebO' pO'žívání věcí 
zuživatelných sam'O O' sO'bě se nevyskytuje, nýbrž jen užívání nebO' pO'
žívání celých majetikO'vých mas, k nimž náležejí však i hO'tO'vO'sti nebO' 
jiné zuživatelné věci. Při tekstO'vání O'dklidily se jisté nepřesnO'sti. Ne
může býti předmětem užívání nebO' požívání hO'dnO'ta, která je vlast
nO'stí věci. Tekst přizpůsO'ben byl protO' předpisům O' zápůjčce. JežtO' 
uživatel nebO' pO'živatel má pO'vinnO'st vrátiti stejné mnO'žství věcí 

téhO'ž druhu, bylO' ustanovení O'mezenO' na zuživatelné věci zastupitelné. 
PO'slední věta § 510 O'bč. zák. 'O jistině připO'jena však byla k následu
jícímu § 446, který připojil subkO'mitet. Z tekstu tO'hO'tO' paragrafu 
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vypustila však superrevisní kO'mise druhO'u větu třetíhO' 'Odstavce. 
Jinak byl schválen tentO' paragraf jen s některými změnmui. RO'z
hO'dnutí soudní pO'dle údstavce druhéhO' děje se řizením nespO'rným 
(čl. XLIII. uvO'z. a prO'v. předpisů). Třetí odstavec rozlišuje dLužníka 
úchO'tnéhO' platiti a tO'hO', na kterém splacení je třeba vymáhati. NatO' 
zařaděn byl § 447 (§ 520 úbč. zák.) O' jistútě, kterou uživatel n~bO' 
pO'živatel má vlastníkO'vi dáti, je-li púdstata úhrO'žena> a dále 'O tO'm, 
že věc za slušné údbytné má býti přenechána vlastní,kO'vi, nedá-li se 
jistúta. PO'dle konkursníhO' a O'dpůrčíhO' řádu třeba pO'suzO'vati, zda 
tytO' awty se mO'húu vzíti v O'dp'Or. 

NatO' pO'd rubrikO'u »3. Služebnost bytu« zařaděny byly §§ 448 
a 449 (§§ 521, 522 O'bč.zák.) pO'dle starého znění jen s přesnější for
mulací, v jaké fO'rmě může býti IsLužebnost bytu zřízena. 

SubkO'mitét rozšířil právO' žalO'bní ze služebnO'stí, jakO' je má 
vlastník nebO' ten, kdO' vlastnictví vydržuje. Superrevi'sní kO'mise vy
tkla stručně v § 450 (§ 523 O'bč. zák.), že k úchraně práva ze služeb
nO'stí slO'uží žaloby obdobné žalO'bám. z vlastnictví a IZ dO'mněléhú vlast
nictví. 

PO'd rubrikO'u »Zánik služebností« Ise zařadila jednak všeúbecná, 
jednak zvláštní , ustanO'vení. Ve všeobecném ustanovení § 451 byl 
převzat § 524 úbč. zák. , 

§ 452 rO'zšířil § 525 obč. zák. také na služebnO'sti O'sobní a za
měnil · závěr § 525 'Obč. 'zák. výTO'kem, že přechO'dná nemO'žnúst vý
konu služebnosti nezpůsO'bí její zánik. Otázku, zdali jde O' přechO'dnO'u 
nemO'ž'nO'st výkO'nu či 'O trval'Ou 'změnu služebné věci, musí arci rO'z
hodnO'uti sO'udce. 

Superrevisní kO'mise byla si vědO'ma, že faktické zluěny 'způsO'bí 

pO'dle § 452 zánik ,služebnosti, že však služebnost, ačkO'liv zanikla, 
zústane i nadále knihO'vně zapsána. TO'mutO' čá:stečnému průlO'mu dO' 
knihO'vníhO' zřízení nelze se vyhnouti. Zrušením služ~bnústi získá se 
nárO'k na zruŠení knihO'vníhú zápisu. KnihO'vní stav nemůže býti vý
znamný· ani při poctivO'sti nabyvatele panujícíhO' ,pO'zemku při jehO' 
důvěře v pO'zemk'OvO'u knihu. TO'utO' důvěrO'u nelze napO'jiti pramen, 
který zplna vyschl. Pří tOlU uvažO'valO' se O' výkupu služebnO'stí. Super
reviJsní kO'mise uznala tentO' výkup v tom. případě, je-li zde změnou 
pO'měrů hrubý nepO'měr mezi O'btíží služebnéhO' pO'zemku a výhO'dúu 
pO'zemku panujícíhO' nebO' vůbec 'mezi břemene,m služebnO'stia výho
dO'u, kterou pO'skytuj e. 

§ 453 (§ 528 O'bč. zák.) byl :převzat, ale fO'rmulO'ván_ tak, aby 
z něhO' bylO' jasnO', že jde O' předpis vykládací. 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 10 
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§ 527 obč. zák. byl škrtnut, ježto jde v podstatě ,o ustanovení 
práva knihovního. 

Beze změny hyl schválen § 454 (§ 526 obč. zák.) o sjednocení 
panujícího a .služebného pozemku v jedné osobě. Služebnost takto ne
zaniká. Je to shůdno také \s vlastníkůvou služebností, jak ji přijala 
superrevisní komise. Při § 455 (§ 529 obč. zák.) byla třetí věta o ro
dinných služebnostech vypuštěna, poněvadž vytvářela z rodiny jakousi 
právnickou osobu a dopouštěla možnost jakýchsi rodinných fideiko
misů. Jinak Ibyl tento paragraf přij at. § 530 obč. zák. byl vypuštěn, 
poněvadž se vztahoval na renty, o nichž j1sou příhodné předpisy při-' 

reálných břemenech. 

K hlavě 14 (§§ 456-495). 

Při zástavním právu bylo se již subkomitétu a také S'uperrevisní 
kon1isi zabývati otázkami dosavadního právního vývoje, ·ale také po
třebami hospodářského života, které si nových forem žádaly, jichž 
v domácím zá'konodárství nebylo. Mnohá' ot ázka zasahovala tu hlu
boko i do samého pojmu práva zástavního. Důležitá novota jak sub
komitétu, tak i superrevisní komise je zavedení rejstříkového práva 
záJst avníhopro podniky a závody. Moderní doba vytvořila v podni
cích a závodech věci obzvláštní hodnoty." Mnohé kapitály j sou v nich 
investovány. Ode dávna jaků podniky obchodní byly také předmětem 
zcizení pod firmou. Exekuce vymáhajícího věřitele hledala · v nich 
svou úhradu. Ale pro úvěr hypotekární, kterého byly schopny i dosti 
malé pozemky, poněvadž v pozemkové knihy byly zapsány, nepři

znávala se podnikům a závodům ,zástavní způlsobilost, poněvadž ne
bylo pro to ,zákonné formy. Subkomitét a superrevisní komise chtějí 
tomu odpomoci zastavením podniků 'a závodů ve zvláštním 'zástavním 
rej stříku. Není to nic nového. Ve Francii již zákon ze dne 1. března 
1898 doplnil článek 2075 Code civil a zákon :ze dne 17. března 1909 
v tom pokračoval. Obchodní podnik (le fonds de commerce) je možnO' 
zastaviti zápisem do rejstříku, ~terý se vede v tamní soudní kance
láři. I jiné státy m'ají nebo připravují pro takovéto zastavení své zá
kůny (ůsnovy). Podnik a závod při rychlé,m koloběhu svého lzboží a 
svých tovarů ·není sice takovou stabilní úvěrovou jednotkou jako ne
hybný pozemek. Než hodnota zhuštěná v podniku a závodu volá po 
tom, aby .se jí n10hlo využíti pro úvěr i 'zastavením podnikŮ a závodů. 
I zde bude musiti býti důvěra v podnik a závod j1ako při osobním úvěru 
k osobě podni'katele, ale zastavení podniku a závodu 'hude veliké »plus« 
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proti dnešnímu stavu, kde musí postačov,ati pouze důvěra osobní bez 
zajištění reálního. úvěr sám nemá 'za svůj hlavní cíl úhradu, která při 
ka~dé exekuci, také při podniku, znamená hospodářskou katastrofu. 
V tisíce případech pomáhá úvěr hospodářskému rozvoji. To má býti 
i účel rejstříkového práva 'zástavního. Není určeno pro velkozávody 
2. velkopodniky. Ty opatří 'si penÍ'ze rozmnožením akcií a bankovními 
koncerny. Rej lstříkový úvěr je určen hlavně pro střední podniky, které 
pro nedostatek formy dosavad úvěrové schopnosti postrádají. 

Předpisy občanského zákoníka o zálstavním právu byly často 

dosti kusé. Dotýkaly se nan1noze jen zřitzování zástavního práva mezi 
stranami. Nechávaly stranou mnohé jiné (předpisy, kde zástavní právo 
proti vůli dlužníkově, na př'. exekucí, vznikalo. Jak subkon1itét, tak 
su:perrevisní komise, nechtějíce rušiti Isystém občanského zákoníka, 
zůstaly tu při smluveném právu zástavním. Přes to ustanovily se pod
statné znaky práva ;zástavního tak široce, aby jilni bylo kryto jak 
smluvené právo zástavní, tak i všechno jiné právo zástavní, které 
vznilká podle předpi1sů jin)Tch. 

Superrevisní komise vytkla proto v § 456, ' že splnění všech zá
vazků může Ibýti zajištěno zástavním právem. Jakkoli zástavní právo 
může býti realisováno jen při plněnípeně'žitém, volila se přes to slova 
»splnění závazků«, poněvadž pohledávka nepeněžitá může býti v bu
doucnosti změněna v pohledávku peněžitou. Konečně i jiné závazky, 
na př. různé plnění pachtýřovo, nebo plnění při smlouvě o dílo, mohou 
býti zajištěny právem zástavním. Volila se pasivní forma »může býti 
zajištěno«, poněvadž toto zajištění se múže díti jak podle smlouvy, 
tak i v řízení exekučním nebo správním. Tyto vsechny případy-za
hrnuje slovo »zástava« v druhé větě § 456. Může vznikati z vůle stran 
nebo z úřední moci. Superrevisní komise mimo tyto pojmové zna;ky 
práva 'zástavního neodkazuje k nijakýn1 jiným předpisům, podle nichž ' 
právo 'zástavní vzniká. Je jich celá řada. Mnohé ·Z nich již platí a 
mnohé t eprve v nových zákonech se zaváděj í. 

Jako předmět zástavního práva se ustanovila v § 456 každá »věc«, 
která je v právním obchodě. Jsou ' to všechny věci uvedené v hlavě 
o věcech, tedy i práva. Jednotlivé věci se uvedly ještě zvláště v §§ 458 
- 463. Tím ovšem není počet jich vyčerpán. Věci uvedené v těchto 
paragrafech jsou však tolik typicky odchylné, že způsoby jich zasta
vení se musí zvláště vytýkati. Pro jejich větší význan1 začala super
revisní osnovazast0-venÍm věcí v knihách veřejných zapsaných, pak 
nemovitostí nezapsaných a lstaveb -dočasných. Věci zapsané v knihách 
veřejných zastavují se zápisem práva zástavniho (vkladem nebo zá-

10 ~ 
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znamem), nemovitosti nezapsané a stavby dočasné uložením zasta
vovací listiny u soudu. 

Při zástavě věcí movitých byly dávné pochybnosti, jak se má 
vyjádřiti m'0C, kterou Iná zástavní věřitel k movité věci . Ve starém 
zákoníku stálo slovo »Verwahrung«. Mnohé náměty vracely se tedy 
k slovu »schování«. Než výr az »'schování« nepřiléhá povždy dobře. 
Někdy má zástavní věřitel i užívání zastavené věci, na př. při dobyt
četi, které užitek poskytuje. Subkomitét navrhl proto slova »s,kutečná 

moc«. Superrevi1sní komise věc 'zjednodušila a žádá při movitých 
věcech odevzdání, čímž míní to, co 'Občanský zákoník nazýval ode
vzdáním hmotným. Při t'0m se považovalo 'za př1padné, aby se z před

pisů o smlouvě zástavní (§ 1370 obč. zák.) připojil předpis o listu 
zástavním, v němž má býti zastavená věc tak popsána, aby ji bylo 
od jiných věcí rozeznati, jak to již i su:bkomitét učinil. Vzni.k 'zá
stavníh'0 práva není vázán na vydání toh'0to zástavního listu. Vydání 
toto má jen chrániti 'zástavce. Může na jeho vy.dání žalovati. Sub
kOlnitét připojil tu ještě podle § 1206 něm. obČ. záJk. a § 593 uherské 
osnovy společný závěr zástavce a zástavního věřitele anebo úschovu 
u '0s'Olby třetí. To je ovšem již pravá úschova podle občanského zák'O
níka. Superrevisní komise t'0 schválila. Zjednodušila však zastavení 
movitých věcí znameními. Připustila je všude tam, kde jiný 'způsob 

zastavení není v obchodě obvyklý (§ 460). Znamení musí však býti 
taková, aby 'z nich zastavení bylo možno seznati, jak již to bylo 
i v § 452 '0bč. zák. Z, toh'0to ,§ 452 jak subkomitét, tak i superrevisní 
komise vypustila ,závěrečnou větu 'O odpovědnosti toho, kdo opatrnosti 
této neužij e, poněvadž věřitel nese tu svou šk'0du vlastní. Má-li ovšem 
vinu zástavce, neuživ přihodných ,znamení, ač se k tomu zavázal, od
povídá podle dbecných pravidel o náhradě škody. Znameními se budou 
podle § 460 zastavovati za těcht'0 podmínek i s'0ubory věcí, p'Okud nEmí 
o nich předpisů jiných. 

V § 461 bylo dáno ustanovení o zastavení pohledávek. 
V§ 462 zařadila superrevisní komise předpis o 'zastavení p'0d

niků a závodů. Lze je 'zastaviti zápisem d'0 zástavníh'O rejstříku. Zá
pisem tímt'O se vytvoří z podn~ku právní jednota pr'O další zastavení, 
ať soudcovské, ,zákonné nebo 'smluvní. Jednotlivé věci k podniku nebo 
k závodu patřící nelze více zastaviti nebo zástavním práveIn postih
n'Outi. Jen podnik jako celek. Tento celek postihuje pak i zákonné 
právo zástavní 'z nájmu a pachtu. V \§ 1212 bylo zároveň také ustano
veno, že po 'zastavení v ,zástavním rejstříku tvoří podnik a závod také 
potud jednotu, 'že převod . jeho nelze jinak provésti nežli 'zápisem do 

149 

zástavního rejstříku. Předpis tento byl nutný z té pn cIny, že by 
prodejem podniku nebo závQdu osobě třetí zástavní zápis rejstříkový 
ztratil svůj předmět. 

V § 463 byl pí'ijat návrh subkomitétu o zastavení věcí CÍ'zích 
s malými změnami tak, aby došla jasného výrazu myšlenka, že pocti
vému nabyvateli 'zástavy vzejde zástavní právo jako tomu, kdo pocti
vě nabude vlastnictví od nevlastníka. 

Při '0bjemu zastavení se vytklo v § 464 (§ 457 obč. zák.), na co 
se zastavení vztahuje. Plody jsou tu ty, které nefbyly odděleny. V dru
hém odstavci tohoto paragrafu byl připojen předpis o tom, že při 

zastavené pohledávce vzniká i právo na zástavní a jinaká práva ji 
zajišťující. Dává se tu do zástavy pohledávka a s ní vzejde i právo 
na zástavní právo, které ji pojišťuje. K tomu bylo připojeno ustano
vení o vzniku nadzástavního práva, čímž je učiněn zbytečným § 454 
obč. zák. Superre,visní kOlnise nepovaž'0vala za potřebné, aby se v obč. 
zákoníku ustanovilo, že zástavní právo se vztahuje i na pojištěnou 
sumu p'0žární, poněvadž o tom j sou ,předpisy zvláštní. 

Rejstříkové právo zástavní, jakkoli samo je hypotékou speciální, 
v mnohém se rovná dřívě'jší hypotéce generální. Podle § 465 se hude 
vztahovati na zástavcovy věci náležející k podniku nebo k závodu do 
zástavy danému ajemu sloužící, ať jsou kdekoliv, zejména i na všechny 
věci, které prov'0zováním podniku nebo závodu do něho při.budou. Týž 
objem má i :zastavení souboru nebo věcí hromadných. Zástavní právo 
se vztahuje i na nově přibylé věci. Subkomitét pojal 'zast avení podni'ků 

v ,plné jeho šíři. Rejstříkové právo ,zástavní měl'0 'postihnouti i -nemo
vitosti. Ve veřejných knihách byla by ,se pak zapsala poznán1ka, že 
bylo zřizeno 'rejstříkové právo zástavní. Superrevisní komise poklá
dala za nutné ustanovením o objemu zástavníh'0 práva rejstHkového 
nedotknouti se ustanovení '0 objemu zástavního práva knihovního; 
proto jev druhém odstavci § 465 cit'0ván § 464, odst. 1. 

Podle dřívěj šího občanského 'zákoníka zařadila se nyní práva a 
povinnosti ze zástavního práva při nepostačitelnosti zástavy, dále 
jakmile je pohledávka splatná a konečně při placení pohledávky. Při 
nepostačitelné 'zástavě je činiti rozdíl Inezi zástavou, která hned od 
počátku je vinou zástavcovou nepostačitelná anebo pro nedostatek, 
který později najev'0 vyjde, a dále mezi 'zhoršením zástavy dříve po
stačitelné. V prvním 'případě má věřitel právo domáhati se na zástavci 
nápravy zajištění tak, aby jistota odpovídala zástavní :smlouvě. V dru
hém připadě ,přihlédla superrevisní komise k příhodným předpisům 
zákoníka švýc. (čl. 808 a 809) , které činí rozdíl, když ,zástavce jako 

-- ~- ~- - - - -
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vlastník zástavu zhorší a když zástava z nějaké příčiny hodnoty své 
pozbude. Vlastník, který zhoršení zavinil, musí zástavu doplniti. 
V druhém případě je tak povinen učiniti toliko dlužník. Může také 
dluh přiměřeně uplatiti. Superrevisní komise se však nepřiklonila 

k námětům, které žádaly redukci zastavení, když zajištění je nadby
tečné, poněvadž takový předpis by mohl býti ,základem šikanosních 
sporů. 

Poněvadž při zástavě se mohou vyskytovati případy, že ·z povahy 
věci plyne, že zástavní věřitel 'zastavené věci užívati musí, uložila 
superrevisní komise v § 468 zástavnímu věřiteli, aby pečoval 'O zá
stavu jemu svěřenou způs'Ůbem, který odpovídá řádnému hospodaření. 
Přináší-li řádné hospodaření těžení požitků, je zřejmo, že zástavní vě
řitel musí vyibrané požitky po srážce svých nákladů ':cúčtovati. Super
revisní kornise povolila zřízení nadzástavního práva k věd movité jen 
s jistou sankcí. Nedá-li k tomuto zastavení vlastník 'zastavené věci své 
svolení, odpovídá věřitel iza náhodu,která by věc u něho nebyla po
stihla. Není příhodné, aby se toto zastav'Ůvání všeobecně usnadňovalo. 
Věc vlastníkova mohla (by se tím dostati do rukou, v kterých by ji 
zástavce míti nechtěl. V § 469 slova »u něho« se v;ztahují, jak při
rozeno, na zástavního věřiteie. 

Superrevisní komise zvolila v § 470 (§ 461 obč. zák.) tak široká 
slova, aby kryty byly všechny možné způsoby úkoje ze ·zastavení. 
Užila-li slov, 'že ,se má uspokojení díti dle exekučního práva, nemíní 
se tím jen exe'kuční řád (zákon) a jsou tím zahrnuty i jiné :'způsoby 

exekučního hrazení podle jiných ,zákonů než je řád (zákon) exekuční. 
Již ministerské nařízení ·ze dne ' 19. září 1860, č. 212 ř. 'z., roz

hodlo .spory v této příčině vzcházející, že zástavnímu věřiteli je zů
staveno, ,zda chce vymáhati svou pohledávku na os'Ůbním dlužníkovi 
nebo jen na dlužníkovi 'hypotekárním. Jak jeho výpověď, tak i žaloba 
mohla tedy směřovati i jen proti hypotekárnímu věřiteli. Stejně s tím 
stanovila superrevisní komise v § 471, že ·úkony, aby pohledávka do
spěla, je-li osobní dlužník osobou rozdílnou od zástavního dlužníka, 
musí býti namířeny proti zástavnímu dlužníkovi, aby ~se mohl zástavní 
věřitel uspokojiti ze zástavy. Hledá-li zástavní věřitel uspokojení ze 
zástavy, není mu tím ·zabráněno, aby hledal také uspokojení 'současně 

nebo i později u dlužníka osobního (§ 474). S tím souvisí také, že 
'Osobní dlužník musí doplatiti, ~kdyžse co při úkoji ze zástavy nedo
stává ('§ 473). Hyperocha zůstane ,zástavnímu dlužníkovi (§ 473). 
Předpis § 474 o libovůli věřitelově, že může zaplacení hledati u osob
ního nebo zástavního dlužníka nebo u obou, nij ak se nedotýká před-
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pisů exekučního práva, dle nichž se za zúžení získané jistoty mŮlŽe 
žádati. Při jednání o § 474 ~byly náměty, aby se dalo osobnímu dluž
níkovi beneficium excussionis realis, ale věc by se příliš 'zkompliko
vala a nelze dohlédnouti, kam by ve svých důsledcích až vedla. 

V § 472 přijala superrevisní komise podle návrhu subkomitétu 
rozpětí zástavního práva, které se nějakým způsobem získá, na tří
leté úroky zákonem ustanovené nebo vyšší smluvené, na úroky z těch
to úrokú a na vedlejší 'závazky, které se dlužníkovi zpravidla jeho vě
řitelem ukládají. Toto rozpětí má za účel, aby se nečinily dlužníkovi 
obtíže, zejména při cesi pozůstalostních podílů a dále také při dispo
sici vlastníkově hypotékou, a aby tedy zde byl ,pro další úvěr obvyklý 
rámec povinností dlužníkových. ,Přirozeno je, že tento rámec dluž
níkovi nic neukládá.' Jeho povinnost, aby to neb ono .plnil, musí býti 
založena 'smlouv'Ůu, ,nebo je mu uložena zákonem. 

Sulbkomitét roz/šířil ,§ 462 obč. !zák., jednající 'O ins offerendi, podle 
vývodů teorie (Exner) také na vnucenou správu. Tím povstala od
chylka od § 200 ex. ř., který ius offerendi toliko v dražebním řízení 
připouští. Superrevisní kOlnise, ačkoliv uznávala, že ius offerendi je 
n1ateriálně ,právní předpis, rozhodla se přece, aby předpis .. tento od
kázán byl do exekučního práva, a d'Ůporučiia, aby v jeho osnově bylo 
ins offerendi přilněřeně vybudováno, zejménH také při zástavním 
právu rejstřÍikovém. Také podle slovenského ' práva upraveno je ius 
offerendi práVelTI exekučním. 

Kontroversi, zda ius offerendi lze vykonávati také při dražených 
movitostech, rozhodl již exekuční řád v záporném smyslu. Super
revisní komise to schválila . 

. Superrevisní komise stejně se subkomitétem vY'Pusti,la předpis 
§ 463 dbč. zák., který vylučoval dlužníka 'z dražení, poněvadž má 
o tom předpis § 180 ex. ř. Za příhodné uznala tu pak stanovisko slo-:
venskéh'Ů práva, které jen osobního dlužnLka, nikoliv dlužníka zástav
ního, z dražení vylučuje. § 466 obč. 'zák. byl vypuštěn, poněvadž je 
vyřízen § 474 nového tekstu. 

Při »povinnostech při placení pohledávky« zařadila superrevisní 
komise podle návrhu subkomitétu z § 1369 'Ůbč. zák. předpis o povin
nosti zástavního věřitele při tomto placení. Již subkomitét se tu od
chýlil od § 1369 obč.zák. Vrácení movité 'zástavy a vydání vkladné 
listiny na výmaz práva zástavního musí se díti současně s placením. 
Neplní-li se takt'Ů s druhé ,strany, může dlužník placení odpírati. Dluž
ník má zejména při placení hypotelkární p'Ůhledávky eminentní zájem 
na tom, aby m~l výmaznou listinu v svých rukou. Stanovisko t'Ůto 
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sdílela také již judikatura. Vlastník musí však míti nárok na vydání 
výmazné listiny, i když pohledávka jiným způsobem než vyrovnáním 
zanikla, anebo 'když její zajištění zástavnínl právem pon1inulo. Sub
komitét měl se za povinna ustan'Oviti tuto povinnost, poněvadž by se 
bylo mohlo vydání vý.mazné listiny s poukazem na § 1426 obč. 'Zák. 
odpírati. Superrevisní komise tyto návrhy zjednodušeným teksten1 
v § 475 přijala. Připojila však v třetím odstavci toh'Oto paragrafu 
předpis, 'že dlužník, který beze své viny nenabude vědomosti o zasta
vení pohledávky, 'Osvobodí se placením věřiteli nebo jiným vyrovná
ním pohledá v ky. 

Su!bkomitét přijal ,§ 1371 'Obč. zák. o zápovědi nedovolených 
úlTIluv, které se příčí p'Ovaze práva zástavního. Superrevisní 'komise 
jednak vypustila první větu, jednak te;kst druhé věty p'Ozměnila a 
přeřadila jednotlivé případy. Předpis byl zařaděn jako § 476. K tomu 
byla připojena jak'O § 477 z ,§ 1372 obč. zák. zápověď tak 'Zv. »pactum 
antidhreticum«, aby učiněna byla přítrž lichvářským dohodám. 

Jak'O § 478 hyl zařaděn všeobecný předpis o zániku práva zá
stavního způsoby uvedenými v hlavách 44. a 45., p'Okud ovšem způ
soby ty na právo zástavní se hodí a v dalších ustanoveních nej sou 
vyloučeny. 

V § 479 Ibyly sloučeny §§ 468 a 469 obč. zák. Superrevisní ko
JTIisi bylo především vodítkem, aby zastavení movité věci zústalo vždy 
patrné. Není možno vrátiti věc zastavenou a vyhraditi si k ní své zá
stavní právo. Sjezd německých právníků v Liberci považoval úmluvu 
takovou za bezúčinnou a superrevisní komise důvody jehú plně schvá
lila. Dá se 'Ovšem mysliti, že zástavní věřitel chce, aby j eh'O zástavní 
právo i dále trvalo, třebas by se věc vrátila. Ale pak ji musí opatřiti 
znameními, z nichž každý ·zastavení musí seznati. DřívějŠí . § 467 'Obč. 
zák. o výhradě zástavního práva musil tedy býti vypuštěn. Tekst no
vého paragrafu přiměřeně opraven (»Přijde-li zastavená věc movitá 
na zn1ar«). 

Zástavní právo rejstříkové zaniká výmazem (§ 481), jak to platí 
také o 'zástavním právu ·zapsaném v knihách veřejných (,§ 480), ale 
kromě toho' zaniká zástavní právo rejstříkové i tím, že při řádném 
provozování jednotlivé věci z podniku nebo ze závodu trvale vyj dou. 
Totéž platí přiměřeně také o věcech hromadných. 

Na rozdíl od práva německého a švýcarskéh'O a na rozdíl od ná
vrhu subkomitétu 'zůstala superrevisní komise v § 482 při formulaci 
třetí novely k občanskému zákoníku pro vlastníkovu disposici uvol
něnou hypotekou. Vlastník nemůže uvolněné právo zástavní na sebe 
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převésti. Superrevisní komise obávala se tu fiskální horlivosti po
platkových úřadů, které by z hypotéky, kterou by vlastník na sebe 
převedl, poplatky předpisovaly. Otázku vlastníkovy hypotéky řešila. 

superrevisní komise kompromisně. Neodmítla zplna naději zadních 
hypotékářů, že se dostanou do předu, když přední právo zástavní za
nikne. Naproti tomu ale zase přiznala vlastníkovi, aby uvolněnou hy
potékou disponoval. Ale superrevisní komise se vyvarovala následků
třetí novely, která staré zástavní právo i s pohledávkou ,zaplaceného 
věřitele nechávala netknuté ve veřejné knize až do disposice vlast
níkovy ·a tím vydávala je nebezpečí exekučního zásahu cizích věřitelů. 
Superrevisní komise propustila vlastník'Ovi~ aby dal ve veřejných kni-· 
hách poznamenati, že zástavní právo se uvolnilo. Do deseti let úd této
poznámky musí 'zástavním právem disponovati, sice jeho disposiční 
práv'O zanikne, a každý ze zadních hypotékářů má pak právo, 2:by za 
výmaz neužitého disposičního práva vlastníkova ·zakročil. Rozhodl-li
se vlastník jednou pro poznámku uvolnění, nemůže pak výmazem po
známky dosáhnouti toho, aby si prodloužil dobu svého disposičního · 

práva. Proto bylo připojeno, že poznámka uvolnění může býti vyma
zána jen se samým právem hypotekárním. Disposiční právo vlastní
kovo má za účel zachovati hy,potekární pořad příští pohledávce, nemá. 
proto žádné hodnoty při vnucené dražbě a správě. Ale věřitel mohL 
naby;tím hypotéky 'státi se zároveň hypotékárním dlužníkem. Tu 
právo zástavní sice zanikne, ale pohledávka věřitele proti osobnímu. 
dlužníku trvá dále. Kromě toho může míti vlastník z důvodů náhrady
(,§ 1171) i po uvolnění zástavního práva nějaké pohledávání. Majíc-

. zřetel na tyto okolnosti; dopustila superrevisní kúmise, aby vlastník 
své nároky ,při rozvrhu nejvyššího podání mohl likvidovati. 

Právo vlastníkovo, aby uvolněným zástavním právem disponoval, 
je jeho právem · výlučným. Na místo této disposice nemůže nastou-
piti disposice vymáhajícího věřitele. § 350 ex. ř. na tento případ . 

právem nedosahuje, poněvadž disposice hypotékou je vlastníkovi 
právě ·za tím účelem propuštěna, aby novým úvěTem hrozící exekucí 
unikl. Vymáhající věřitel nemůže tedy vésti exekuci na právo vlast-o 
níkov'O nakládati s hypotékou, aby svou vlastní pohledávku nebo po
hledávku někoho jiného s ní spojil. Toto ustanovení, jakož i § 470· 
obč. zák. novelové verse byly vloženy do ' uvozovacích a prúváděcích 
předpisů (čl. XLV.). 

V dosavadním právu nebyl rozřešen pořad práv zástavních, když 
zůstalo právo zástavní ještě za zbytek staré ·pohledávky váznouti a 
s uvolněným právem zástavním nová pohledávk,a byla sp'Ojena. Super-

~ -----
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revisní komise rozřešila všechny tyto pochybnosti v § 484 posloupným 
pořadem v podpořadí. 

8uperrevisní komise převzala z třetí novely i smluvní obmezení 
disposice vlastníkovy uvolněným právem zástavním. Zlepšila však do
.savadní předpis, že toto omezení trvá jen po tu dobu, dokud trvá po
hledávka, v jejiž prospěch se vlastník svého práva vzdal, zástavní 
právo a zajištění oné pohledávky tímto zástavním ,právem. O výmazu 
této poznámky je předpis včl. XLVI. uvoz. a prov. předpisů. 

Chtějíc 'zabrániti přílišným komplikacím, vyloučilasuperrevisní 
komise disposici oprávněného na ];)rávu na pohledávkách. 

Poněvadž konverse, o níž jednají §§ 38- 41 třetí novely, je 'blízka 
. disposici vlastníkově hypoté~ou, zařadila superrevisní komise v §§ 
487- 490 i předpisy o konversi,pro Ikterou ·zavádí jméno »záměna«. 
Na paragrafech zmíněných Ibyly provedeny jen ně'které změny. Tak 
bylo vytčeno, že pohledávka nově zapisovaného práva zástavního ne·· 
,smí býti »vyšší« než ];)ohledávka původní, aby mohla pohledávka nová 
použíti legálního rozpětí dle § 472 . .superreyisní komise uvažovala 
také o tom, zda má míti část pohledávky zástavním právem zajištěné 
2. konversí na ,první pohledávku převedené stejný pořad sezástavníIIf 
právem za zbytek pohledávky staré. Superrevisní komise nedala pro 
to zvláštní předpis, ponechávajíc stranám, aby úmluvou upravily po
řad, poněvadž věřitel část pohledáV'ky přijmouti nemusí. 

Pro zástavní právo simultánní přijal subkomitét z polské »wspol
nosci« český název »vespolné právo zástavní«. Superrevisníkomise je 
také ,přijala. široké znění ,§ 491 o vespolném právu zástavním kryje 
i vespolné .právo zástavní k věcem movitým. Zejména pak při vespol
nélU právu zástavním k nemovitostem bylO' jak subkomitétu, tak i su
perrevisní komisi řešiti mnohé téžké otázky. 'Při nich dva principy 
se 'přihlašovaly, princip věřitelský a princip poměrného hrazenI. Prin
cip věřitelský dává věřiteli plnou vůli, aby 'z kteréhokoliv vespolně 
zavazeného tělesa zaplacení se domáhal. Princip poměrného hrazení 
přikazuje na jeho .pohledávku jen tolik, kolik na ni z rozvrhových pod
stat poměrně připadá. Dosavadní zákonodárství poskytuje věřiteli 

I plnou svobodu, aby se domáhal zaplacení z kteréhokoliv vespolně za
vazeného tělesa půdle své vůle . To přijato bylo i pro osnovu (§ 491). 
Ale pří1kré následky toho pro zadní hypotékáře napravují se náhrad
ním jejich nárůkem podle § 222 ex. ř. Mezi těmito principy byla 
i volba pro uvolněná práva zástavní. Německý obč. :zák. přijal tu prin
cip věřitelský. Z kterého vespolně zavazeného tělesa věřitel úhradu 
vezme, tam pro celou tuto úhradu ,zástavní právo pro vlastníka se 
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uvolní. Na ostatních tělesech zanikne. Ani subkůmitét ani superrevisní 
k0111ise nemohla uznati tento princip za správný a spravedlivý. Byly 
by jím poškO'zeny zadní hypotéky na tělese, kde se dává plná úhra
da. Majíť nárok dle § 222 ex. ř. toliko při prováděném řízení dra
žebním. Již subkomitét, a také superrevisní komise .přijala protO' pro 
uvolněné právo zástavní princip poměrného hrazení. Vlastníkovi se 
11enlůže ze zástavního práva více uvolniti, než co by mu na jeho těleso 
při poměrném hrazení připadlo. Princip tento přijat byl však jen 
v záj,mu zadních hypotekářů. Není-1i jich, obmezoval by se vlastník 
~bytečně v svém vlastnictví. Podle návrhusubkOluitétu byla tu přij ata 
pro vlastníka úplná volnost. Byl-li sám vlastníkem vespolně zavaze
ných těles, mohl disponovati celým vespolným právem zástavním . 
Bylo-li vlastníků několik, mohlo se tak státi vzáje111nou jich dohodou. 
Nebylo-li této dohody, mělo se vesp~lné právo zástavní mezi vlast
níky rozděliti . Superrevisní komise byla si však vědoma, že vespolná 
])ráva zástavní znamenají 'pro Iknihovní stav povždy značnou kůmpli
kaci. Uvolnění vespolného práva zástavního bylo jí vítanou příležitostí, 
.aJby se knihovní těleso tétO' složitosti zbavilo. Uvolněné vespolné právo 
zástavní třeba proto na jednotlivá tělesa jaků solohypotéky rozděliti. 
.Je také možno je zúžiti, že se jednotlivá tělesa ze zavazení vůb~c vy
pustí. .Způsob rozdělení se 'zřetelem na výši solohypotéky je však vlast
níkovi plně ·svobodně zůstaven. Také několika vlastníkům, je-Ii mezi 
nimi dohůda. Jsou-li v pořadí za vespolným právem zástavním jinaká 
knihovní práva, nelze vlastníkovi nebo několika vlastníkům přiznatj 
toto právo. Dalo by se jim právo věřitelské. Jim může příslušeti pouze 
právo, aby rozdělili vespolné právo zástavní podle principu poměrného 
hrazení. Poměrné hrazení se tu děj e půdle 'Odhadních cen daňových. 
Při poměru, j a:kým podle daňových odhadních cen se ves polné právo 
zástavní rozvrhuje, třeba do něho pojmouti také hodnotu, která vy
:padá na těleso 'z vespolného práva :zástavního mezitím vypuštěné. 

Podle zásad výše uvedených je to nutno pouze tehdy, byli-li v d'Obě 
propuštění za vespůlným právelTIzástavním již někteří hypotekáři. 
Domáhá-li se vespolný věřitel zaplacení jen z jednoho tělesa, má dluž
ník, který platí,podle okolností postih podle obecných pravidel. Su-

, perrevisní komise nepřiznala mu zde postih mezi hypotékami, který 
navrhoval subkomitét. 

Superrevisní Ikomise pokládala za vhodné, aby se při záměně zá
stavního práva vespolného zástavním právem novým v této souvislosti 
'umístila poslední věta § 40 třetí novely o tom, ,že nové právo zástavní 
s e stane právně účinným, bude-li starší vespolné právo 'zástavní vy-

------- ---
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mazáno na veškerých předmětech knihovních. Smysl toho předpisu 
je O'všem jen ten, že při konversi nesmí ze starého vespDlného práva 
zástavního v některé vložce nic zůstati. Přirozeně ovšem je také 
možno 'že nově zapsané právo ,zástavní je taktéž vespDlné. 

N~ to. byl zařaděn již pDdle dřívějšího. zákona § 495 (§ 471 obě,. 
zák.) o. právu zadržovacím. PHjat tu byl návrh subkomitétus ma
lými stylistickými změnami (»pro věc« místo »na věc«, »z ruky do 
ruky« místo »současně«, »zanikne« místo »může se odvrátiti«). 

K hlavě 15 (§§ 496-500). 

Občanský zákoník ,měl o reálných břemenech jen některé nepo
stačitelné předpisy [§§ 443, 530 a '848 a)]. Superrevisní komise nijak 
neustanovila jejich obsah, poněvadž pDjem reálného bí'emene je již 
v právní nauce obecně běžný. Nicméně pDvažovala za pDtřebné, aby 
se pro jejich právní povahu vytklo., že jsou to. závazky dDčasnéhc} 
vlastníka nějaké nemo.vitDsti, které, založeny smlDuvDu nebo. posled
ním pořízením, vznikají zápisem do knih veřejných. Dle uvedené 
jejich pDvahy může býti plnění vymáháno od vlastníka, za jehDž vlast
nictví k splatnDsti dospěly, tak i od vlastníka příto.mnéhD, ale o.d 
toho.tD po.uze z nemo.vito.sti, která reálným břemenem je zatížena. Pří 
tOlU ovšem, pDkud reálné břemeno. záleží v dávkách naturálních nebo., 
v pDdo.bném plnění, změní se v peně'žitDu náhradu, která při exekucí 
z nemo.vitosti může dDjíti uhrazení. Superrevisní ko.mise připo.jila, že 
o :zho.ršení 'zatíženého předmětu platí i při reálných břemenech tytéž 
pi'edpisy jaků při právu zástavním (§§ 466 a 467). 

UstanDvení § (1), odst. 2., o.sno.vy subko.mitétu o. reálných bře
m,enech bylO' zařaděno. s některými změnami jako. § 1268 osno.vy. 

Právo dědické. 

K hlavě 16 (§§ 501-511). 

Jak návrh subkDmitétu, tak i návrh superrevisní přibližují se 
__ snad více než jinde - v právu dědickém i po. stránce systematické 
i obsahem občanskému záko.níkuz ro.ku 1811 ve znění, vytvořeném 
lJrvní a třetí no.velDu. N edDtčeny zůstaly ,základní zásady dědického., 
i)ráva proto., že se jednak stDletým zachO'vávánhn vžily, jednak že 
vcelku, zejména hudo.u-li o.dstraněny jisté rO'z'pDry a dvojako.sti, v~
ho.vují po. stránce vědecké i po. stránce praktické a nelze předvídati~ 
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zda energické zavedení nDVo.t, sahajících do. hlDubky, bylo. by kDnec 
ko.nců pDkrokem - v dDbrém smyslu slo.va. 

Následkem zákDna o. zrušení fideikDmisů (č. 179/1924 Sb. z. a n.) 
odpadla skupina ustanDvení, jež tuto. látku upravovala (§§ 618-646), 
vypuštěna byla také některá příliš kasuistická ustanovení o. odkazech. 
Za to. však přišla četná ustanovení rázu materiálně právního., která 
do.sud byla v rámci patentu o. nespo.rném řízení. Po. to.nlto. sj edno.cení 
Inateriálně právních ustanDvení vzáJko.níku občanském bylo. vo.láno 
s různých stran, pDsléze sjezdem německých právníků v Brně ro.ku 
1925. Subko.mitét tuto. 'změnu sám nenavrhl, prDtDže se Dbával, že by 
změna tako.vá vybDčovala z půvDdně určených mezí revise Dbčanského. 
záko.níka. Jako. jinde, uplatnilo. se i 'zde rozšíření hranic práce revisní, 
a jistě právem: aby na delší do.bu pro.vedena byla vyhDvující úprava 
o.bčanského. práva a do.spělo. se pDtřebného. ustálení a vžití no.vého. 
záko.níka. 

KDmise superrevisní si byla vědo.ma tDhD, že dědické právo. patří 
s hlediska vědecké systematiky na konec, ale přes to. se rDzhodla, 
ponechati je tam, kde je měl o.bčanský záko.ník 'z roku 1811, jen s tDU 
změnDu, že všechny hlavy, jednající o ,právu dědickélu, budDU 'shrnuty 
ve skupinu pDd spo.lečným záhlavím »PrávD dědické«. 

Superrevisní ko.mise důsledně se vyhýbá takDvým ustano.vením, · 
,která by obsahDvala pDuhDU definici. Ale § 531 Dbč. zák. vedle defi
nice má i no.rmativní Dbsah, ježto. ustano.vuje, že práva a závazky 
pouze o.so.bní Ik po.zůstalo.sti nepatří. Byly pro.to. §§ 531 a 532 o.bč. 

zák. spo.jeny v § 501 a do. no.vého. ustano.vení hyl pDjat jen tentO' nor
Jnativní obsah bývalého. § 531. N apro.ti to.mu § 532 obč. zák. byl po.ne
chán, až na to., že na místě málo. vho.dného. slo.va »nazývá se« užito 
bylo slo.va»je« a vynechána byla věta, která charakteriso.vala dě
dické ,právo. jaků právo. věcné, Co.ž je jednak 'zbytečné, jednak ne
správné. Ostatní změny mají ráz toliko. stylistický. Ale při jednání 
o § 19 této. o.snovy se shledalo. nutným výslo.vně ustano.viti, že náro.ky 
zažalo.vané (t. j. byť i jinak byly po.vahy po.uze o.so.bní) do. po.zůsta
losti náležej í. 

§§ 533, 534 o.bč. zák. byly pDdstatně zkráceny a slo.učeny v § 502. 
Na místě nepřesného. rčení, že dědické právo. se zakládá » .... na zá
ko.ně«, užito. správného. »na pOluěru ro.dinném« (t. j. příbuzenském 
nebo. manželském). Slo.vem »půso.biti« na místě »trvati« má se preg
nantně vyjádřiti mo.žno.st so.učasného. uplatnění různých důvo.dů. Dů
vo.dy byly , seřaděny podle své síly. 

Ko.mise si byla vědo.ma to.ho., že lze diskuto.vati o. vhodno.sti ro.zli-
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šování »dědictví« a »odkazu«. Po vydání návrhu suhkomitétního
ozvaly se hlasy pro i proti. Ale po uvážení, že, kdyby se tento vžitý 
a v jistém ,smyslu slova základní rozdíl odstranil, nastanou reflexní 
účinky na celou soustavu dědického práva, při čemž nejistota nebo. 

. i nebezpečí takové radikální změny nebude jistě úměrné tomu, co by 
se 'změnou ,získalo, rozhodla se komise soustavu občans'kého zákoníka 
podržeti. Změny učiněné v převz:atém § 535 (§ 503) j.sou jen rázu 
stylistického. 

V § 536 obč. zák., jak je formulován v § 504 této osnovy, vy
jadřuje se lépe než v tekstu původním, že smrtí zůstavitelovou dě-

dické právo vzniká, aže tedy, kdo zemřel před ním nebo zároveň. 

s ním, nemůže práva dědického na dědice svoj e převésti. Druhá věta 
ovšem logicky plyne z první. Ale ponechává se, tvoříc antithesu k větě 
první. 

Na připomínku ne j vy Š š í h o s o u d u vynechávají se v § 537 
obč. zák. (§ 505) slova »volně 'zděditelná práva« jako zbytečná. 810vo
dědictví »se ujal« ani navrhované »v dědictví .se uvázal« nebylo 
uzriáno vhodnýn1, aby se nemyslilo na to, co nastane až po přikázání 
(odevzdání) dědictví. Proto bylo zvoleno slovo »přijal«. 

Při logickém rozboru ,§ 538 obč. 'zák. shledáno, že první věta ob
sahuje samozřejmost, kterou zde nelze výslovně vytýkati, nevytýká-li 
se - jinde (zejména při vlastnictví). Druhá věta mluvÍ o zřeknutí a 
patří do § 511. Třetí věta, připojenásubkomitétem podle dvorského 
dekretu č. 888/1845 sb. zák. soud., patří pod ustanovení předchozí 
skupiny. Proto bylo z této věty utv·ořeno samostatné ustanovení § 506· 
a přiraděno pod rubriku »Nápaddědický«. Na místě podrobností o za
jištění práv »nascituri« stačí se dovolati § 573. 

Uvažováno bylo o připomínce f in a n Čll í pro k u r a tur y 
v P r a z e, že se lná pamatovati na možnost, aby zůstavitel posledním 
pořízením zůstavil svoje jlnění právnické 'osobě, která se teprve tímto 
ustanovením utvoří. Této připomínce komise vyhověla v § 506 do
datkem: »Za dědice nebo za odkazovníka lze ustanoviti také práv
nickou osobu, která se má teprve zříditi.« Námitka, že jsou i útvary,. 
o nichž je .sporné, jsou-li právnickými osobami, a na něž hy se toto
ustanovení mělo také vztahovati, odmítnuta byla poukazem na to, že 
se zde neřeší otázka, jaké trvající útvary mohou děditi, nýbrž jen 
případ, že zůstavitel může platně poříditi na prospěch subjektu, který 
zatím ještě neexistuje. Ale tu přijde prakticky v úvahu jen nadace' 
nebo korporace. 

Konečně dlužno poznamenati, 'že první věta původního tekstu ob-
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čanského 'zákoníka týkala se nepnmo také omezení řeholníků co do, 
způsobilosti k právům. Komise 'superrevisní se nestaví za zmínku dů
vodové zprávy subkomitétu k § 538 obč. zák., nýbrž shodla se na 
formulaci, že, uzná-li zákon, že řeholníci j sou k dědictví způsobilí, 
jest opačné snad stanovisko církevního práva pro .stát irrelevantní. 

Vzhledem k četným připomínkám, které žádaly při ostření § 540 
obč. zák., byla do te'kstu v § 507 vložena za slovy »proti zůstaviteli« 
další slova »jeho dětem, rodičúm nebo manželu«. Vrátiti se vůbec 
k tekstu přednovelovému považovala komise za přílišné. Slovo »zločin« 
pokládala komise za vhodno ponechati přes to, že snad trestním zá
konern v budoucnosti nabude poněkud jiného smyslu. I tak postihne
činy, které má na mysli § 507. Otázkou činů za hranicemi spáchaných 
není třeba se zabývati. Tu Izasáhnou jednak kolisní normy práva trest
ního, jednak i klausule o ordre public. »Rodiči a dětJmi« myslí se ve. 
smyslu § 14 ascendenti a descendenti v linii přímé bez rozdílu stupně. 

Výrazy »pokud lze z okolností souditi, že ... « vynechávají se· 
proto, že odpuštění jest projev vůle a jako takový se může samo
zi·ejmě státi bud~ výslovně nebo mlčky. Po stránce stylistické se sjed
nocuje terminologie tak, 'že 'se v §§ 507 a násl. klade v stejném smyslu 
výraz »vyloučení z dědictví«. 

Logicky správné př~místění §§ 542, 541 obč. zák. provedla již. 
osnova subkomitétu, takže § 542 odpovídá § 508, § 541 pak § 509. 

Rozšířením tekstu § 542 obč. zák. v § 508 o slova »zfalšoval nebo 
podvrhl« jednak se rozvíjí myšlenka, kterou měl zahrnouti výraz »po .. 
tlačil«, jednak koordinací těchto tří poj lnů jasně se vyjadřuje, že' 
vždy musí jíti o čin úmyslný. Ustanovení o náhradě se vypouští (jako 
jinde), protože je samozřejmé, že nárok takový vznikne, kdykoliv 
budou splněny podmínky §r§ 1111 a násl. Slovo » 'změna« bylo vypu
štěno, protože je také projevem poslední vůle. 

Proti § 541 obě.' zák. .se především namítalo to, že jeho vlivem 
značně se stlačuje význam §§ 540, 542 obč. zák., ježto potomci dědíce 
vyloučeného budou děditi, i když vyloučený předek Jejich .zůstavitele 
přežije. Dále bylo namítáno, že tu jest rozpor n1ezi tímto ustanove
ním a §§ 780 a 795 p(Iv. tekstu. Konečně bylo uvažováno. o tom, že 
§ 542 obč. zák. nemluví o odpuštění; ač i tu může se taková situace
vytvořiti. První námitka odmítnuta byla ,poukazem na to, že není 
důvodu trestati děti za vinu otcovu. Rozpor s §§ 780 a 795 obč. zák. 
byl odklizen novou formulací ,§ 780 obč. zák. v § 688 a § 795 obč. 
zák. v § 705 této osnovy. Ustanovení o prominutí bylo vsunuto. Po-
znamenává se, 'že v případech ,§§ 507, 508 nemusí jíti o činy trestné~ 
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Po těchto úvahách se setrvalo při tekstu navrženém se změnami rázu 
,stylistického. 

§ 543.J obč. zák. byl škrtnut, protože jednak je málo praktický a 
v jiných 'zákonodárstvích se nevyskytuje, jednak byl jeho obsah dosti 
.sporný. Podobně bylo usneseno škrtnouti i § 544 obč. zák. 

V souhlasu s připomínkou n e j vy Š š í h o S'O U d u byla vypu
štěna poslední věta § 545, připojená subkomitétem. Sporná otázka, 
má-li býti rozhodnou způsobilost v době od nápadu do přihlášky dědi
covy (Unger-Strohal), nebo v době od nápadu d'O přikázání dědictví, 
byla rozhodnuta v § 510 na prospěch možnosti druhé. TÍIn 'se stalo 

:zbytečným zvláštní ustanovení o případech § 508, které nastanou 
v době projednávání pozůstalosti. Ostatní 'změny mají povahu 'styli-

.stickou. 
Následkem této formulace se vypouští § 546 obč. zák., který ani 

.dosud neměl valného významu. 
§547-5'500bč.zák.i s doplňujícím návrhem Dr.Rei,ssmanna 

na sjezdu německých právníků r . 1925 souvisí těsně lS ustanoveními 
,o nabývání dědictví. Proto v této souvislostI se vynechávají a hude 
o nich jednáno až při §§ 710 a násl. 

Z § 551 obč.zák., jenž byl převzat do § 511, byla k návrhu -8 v 2.

.z u s o u d c ů vynechána věta »není sice nutno zachovati obřadnosti 
posledního pořízení«, připojená subkomitétem, jako !samozřejmá a 
zbytečná. Po této změně bylo nutno vynechati i slovo »však« v dal
ším tekstu. Jinak byl '§ 551 'Úbč. 'zák. převzat beze 'změny, a to i s pre
.sumpcí poslední věty. Ač bylo navrhováno presumpci obrátiti, bylo 
setrváno při 'znění dosavadním, a to 'z důvodů praktických. Neboť 
zřeknutí bývá vyváženo jiným poskytnutím a na tom pravděpodobně 
participují i dědicové renunciantovi. Ke zrušení smlouvy renunciační 
.stačí contrarius consensus, vyjádřený jakoukoliv formou. 

K hlavě 17 (§§ 512-565). 

§ 552 'Úbč. zák. byl přijat v § 512 bez podstatné změny. Kon1ise 
-však pokládala za účelné vysloviti v zákoně všeobecné pravidlo o vý
kladu posledního pořízení. Bylo pro ně navrhován'Ú místo v § 565 obč. 
zák., komise volila nejprve samostatný paragraf ·za § 513, ale na 
konec je umístila j a:ko druhý odstavec § 512. Zásada sama pochází 
.z konečných sl'Úv ~ 558 obč. zák. 

.§ 553 obč. zák. byl v § 513 převzat :bez věcné změny. 
Aby se zjednodušila terminologie, byl položen v § 514 na místě 
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slov »pouhý díl« výraz »podíl«. Jinak byl převzat § 554 obč. zák. 
v § 514 beze změny. 

§§ 555, 556 obč. 'zák. byly jen se stylistickými ZtměnaIni sloučeny 
do jedinéh'Ú § 515. 
. §§ 557 a 558 obč. zák. byly sloučeny do § 516 bez věcných 'změn, 
Ježto tvoří myšlenkový celek. Učiněné změny jsou jen stylistické a 

. z poslední věty ,§ 558 obč. 'zák. byl utvořen samostatný § 517, aby bylo 
jasné, že se vztahuje na všechny předcházející paragrafy. 

§ 559 obč. zák. byl v .§ 518 jen stylisticky upraven, 'zejména pak 
vypuštěn'Ú ,slov'Ú »vždy« vzhledem k tomu, že jde o pravidlo vykladací 
a není třeba slov tak kategoricky znějíeích. 

Pod rubrikou »Uvolněný podíl« za § 560 obč. zák., který byl pře
vzat jen s malou 'změnou stylistickou jako ,§ 519, následují spojené 
§§ 561, 562 'Úbč. zák. v § 520. Při projednávání § 689 obč. zák., t. j. 
§ 612 této osnovy, bylo shledáno, že za dnešních poměrů často by for-o 
mulace přij atá subkomitétem .odporovala 'skutečné vůli zůstavitelově, 

a proto byla připojena poslední věta: »Je-li však zřejmé atd.« 
Vzhledem k námitce S v a z u s o u d c Ů, že ,subkomitétem nově 

připojená druhá věta § 563 se příčí zásadě přiblí'žení skutečné vůli zů

stavitelově, a dále z obavy, aby nevznikaly přílišné komplikace, byla 
tato věta v § 521 vypuštěna a: setrvalo se tak při dosavadní zásadě 
»portio accrescit cum suo 'Únere«. 

V §§ 564, 565 obč. zák., přev,z2.tých v §,§ 522, 523; nebyly prove
~eny věcné změny.. Slovem »ustanovení dědice« rozumí se nej en po
Jlnenování dědice, nýbrž i určení podílu. Vypuštěna byla zmínka 
o »plných smy.slech«, poněvadž je kryta buď slovy »s rozvahou« nebo 
§ 525; pak 'zmínka o »podvodu a podstatném omylu«, protože je kryta 
§§ 528, 530. 

V následující skupině ustanovení (§§ 566- 569 obč. zák.) byla 
především provedena 'změna systematická, aby podobně jako jinde 
v zákoně při obdobných ustanoveních se začalo nezpůs'Úbilostí pro ne
dostatek věku (což umožní i zjednodušení § 568). Pak následuje 
v § 525 § 566 obč. zák. (skutková nepříčetnost) a v § 526 § 568 sub-
kon1itétu (formální zbavení svéprávn'Ústi). . 

§ 569 obč. zák. byl přijat v § 524 se změnou stylistickou aby 
k námitce ne j vy Š š í h o s o u d u proti nepřesné větě motivů' sub
komitétního návrhu bylo konstatován'Ú, 'že soud nebo notář v každém 
případě pořízení sepíše, a že o platnosti jeho rozhodne soudce ve 
sporu, bude-li popírán'Ú. Zpravidla bude míti ovšem zaznamenaný vý
sledek šetření význam rozhodující, ale nutné to není. 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II . 11 
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Po úpravě stylistické byl převzat v § 525 i § 5,66 obč. zák., v němž 
bylo však úmyslně užito slova »opojení«, aby zahrnovalo i případy 
opojení narkotickými jedy (morfiem, kokainem, atd.). 

K obšírné debatě dal podnět § 567 obč. zák. S jedné strany byl 
názor, že tento paragraf by měl býti vůbec škrtnut, protože s hlediska 
psychiatrickéh'O je »lucidum intervallum« věc dávno překonaná, uzna,
ná za omyl. Na druhé straně nelze přehlédnouti možnost, že se někdo 
úplně uzdraví, ale chtěl by učiniti poslední poHzení ihned, nečekaj e, 
až bude úplné zbavení svéprávnosti pravoplatně zrušeno. Proč by te
stament zdravého člověka luěl býti neplatným, kdyby snad zemřel 
před ' znovunabytím svéprávnosti, PQřídiv před tím v řádné formě? 
Těmto nesnázím se vyhovuje tÍlu, že se do prvé věty §526 vkládá 
výraz >.'>ledaže by se byl uzdravil«. Nebude tedy kriteriem platnosti 
'»Jasný okamžik«, nýbrž duševní zdraví v době t estamentu, a platnosti 
nevadí, že úplné zbavení 'svéprávnosti ještě trvalo. Myšlenka, vyjád
řená formulacísubkomitétu o 'Osobách zbavenýeh částečně svépráv
nosti pro choromyslnost nebo slabomyslnost, dochází vyjádření po
slední větou § 526. Z poslední věty subkomitétního návrhu § 568 byl 
utvořen nový § 527, při čemž byla tato věta návrhu přiměřeně pře
stylisována. Dodatek p'Omýšlí na případy, nebylo-li by zákonných dě
diců, a řeší je akrescencí. 

§ 570 obč. 'zák. byl převzat v -§ 528 z navrhu subkomitétního jed
nak s některými změnami stylistickými, jednak s meritorními změ
nami, a to že byla vypuštěna zmínka 'O podstatných vlastnostech osoby 
a že vedle věci uveden byl i podíl dědický, který sotva bylo možno za
hrnouti do poj'mu věci podle § 229 tét'O osnovy. Tato fQrmulace byla 
přijata zejména proto, že se nechce prejudikovati rozdílu mezi. omylem 
v pohnutce a 'Omylem v 'Obsahu. 

§ 571 obč. zák. se přijímá v § 529 beze změny a upozorňuje se 
na důraz, položený na slovo »'jen«. V § 572 obč. zák. přev,zatém 
v § 530 se škrtá slovo »výslovně« jednak vzhledem k připomínce ne j
vy Š š í h'Ů S 'O U d 'll, I jednak i vzhledem ke změně provedené v ,§ 570 
obč. zák. (§ 528 této osnovy). 8uperrevisní komise schvaluje i škrt
nutí §§ 573, 574 obč. zák. 

Před §§ 575, 576 'Obč. zák. (I§§ 531, 532 této osnovy) byla přesněji , 
formulována rubrika. V ustanoveních samých provedena jen ta změna, 
že na místě slov »okolností« pol'Oženo Ihylo přesnější slovo »závady«; 
§ 532 byl upraven stylisticky. 

V obšírné povšechné debatě o 'Otázce o,břadností posledního po
řízení bylo jednáno o dvojím směru: jednom, který by měl f'Onuy po-
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sledního pořízení zostřiti, čÍluž by se přiblížil právu slovenskému a 
podkarpatoruskému, a'0 druhém, který pokládá voln'Ost pořizovací, jak 
jest obsažena v dosavadních ustanoveních občanského zákoníka,za 
velkou přednost, od které nemá 'býti upuštěno. Důvodem, proč super
revisní kQmisese přiklonila k směru druhému, jest jednak to, že škody 
z uv'Olnění forem nemohou býti nikdy tak veliké jako škody vznika
jící z jejich 'zostření (množství neplatných pořízení), jednak to, že 
uvolnění foren1 testamentních vyhovuje i kulturnímu vzestupu oby
vatelstva, jednak i to,že všechny vědecké autority - i zahraniční -
zabývající se osnov'Ou su'bkomitétu, vyslovily se proti zostření forem 
testamentu. Zásadně se tedy zostření odmítá. Odmítá se však také 
'Opačná myšlenka dalšího uvolnění fomnálností posledního pořízení, 

protože v jisté míře 'Obřadností, ustanovených donucují~í normou zá
kona, je důležitá ,záruka pravosti, ale i r'Ůzvážnosti posledního pořízení. 

úvodní ustanovení o formách posledního pořízení v § 577 obč. 
zák. bylo 'zachováno v § 533 po menší stylistické úpravě, ačlmliv nemá 
normativního obsa:hu a jest jen dobrým úvodem pro další ustanovení. 

Vzhledem ku ' předem zauj atému stanovisku vrací se komise su
perrevisní v ,§ 534 'zásadně k I§ 578 obč. zák. P'Ůřízení luusí býti vlastní 
rukou napsáno - nestačí tedy písmo strojové - a podepsáno jménem 
(po případě i trvale a nesporně užívaným pseudonymem) zůstavitelo
vým. Při tom nebude zásadně neplatno (není-li jiných důvodů) ani to, 
co zůstavitel snad dopíše po podpisu hlavních ustanovení posledního 
pořízení, lze-li míti za to, že i tent'O dodatek je podpisem kryt. Násled
kem škrtnutí poslední věty § 580 obč. zák. ve formulaci subkomitétu 
jest zřejmé, že lze užíti kteréhokoliv vlastnoručního písma při posled
ním pořfzení. Proto se také v uvozovaCÍm zák'Oně i1mplicite zrušuje 
dvorský dekret č. 938/1846 sb. zák. soud. o písmu hebrej ském. K do
poručení občans'kéh'Ů 'zákoníka co d'Ů datování se přip'Ojuje podle ná
vrhu su'bkomitétu i doporučení co do sešití volných listů posledního 
pořízení. T'Ůho ovšem nebude třeba, ,podepíše-li se ke konci každý list, 
ale i jinak bude účinek nezachování se p'Ůdle doporučení zákona otáz
k'Ůu jednotlivého případu. Nebylo výslovně zdůrazněno »celou závěť« 
nebo »celý dovětek«, poněvadž stačí, bylo-li vlastnoručně napsáno, co 
tvoří projev právně závažný. 

Také při projednávání § 579 obě. zák. se komise superrevisní vrá
tila v§ 535 ke znění občanského zákoníka. Není tedy třeba současné 
přítomnosti všech tří svědků, doporučuje se jen spojiti listy, aby ne
vzniklo nebezpečí podvrhu, není třeba, aby zůstavitel listinu podepsal 
před svědky. Doložka »která nasvědčuje svědeckému poslání« mŮ'že 
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býti nejrůznější, třebas i slova »jako starosta« nebo podobné,vyzna
čující solemnitu svědectví. Komise pokládá dvorský dekret ze dne 4. 
září 1771 (K rop a t s che k, VI., str. 377), zakazující 'duchovnínl 
osobám sepisovati poslední pořízení, za zrušený a nepotřebující tudiž 
výslovného zrušení v uvozovadmzákoně. Podnět II e j vy Š š í h o s o u
d u, aby se vytklo, 'že svědkové musí býti s to potvrditi, že v osob8 
z-Llstavitelově se nepřihodil ani podvod ani omyl, řeší se zvláštnínl 
ustanovením (§ 548). . 

V § 580 obč. zák. převzatém v § 536 byla škrtnuta poslední věta, 
připojená subkomitétem, v první větě pak slovo »rovněž«, které po
zbylo smyslu formulací předchozího paragrafu. T~m, i formulací druhé 
věty, vrací se osnova k původnímu znění § 580. V následujícím § 537 
přijata první věta § 581 obč. zák. ve znění subkomitétu. Ustanovení 
druhé věty bylo vloženo do věty první a bylo formulováno záporně, 
aby bylo patrno, že platnosti nevadí, přečetl-li pořízení také pisatel, 
jen když bylo přečteno i svědkem, který je nepsal. Zdůrazniti třeba, 
že j de o zůstavitele, který právě toto poslední pořízení nemůže čísti 
(i když jinak čísti umí a může), a dále, že čtením nutno rozuměti i po
chopení toho, co se čte (znalosti řeči) zůstavitelem i všemi třemi 
svědky. 

Ve všeobecné debatě o §§ 585, 586 · obč. zák. projevilo se shodné 
mínění, že. ústní pořízení nutno zachovati, a to jako formu řádnou, jejíž 
platnost nebude časově omezena. V § 585 převzatém v § 538 byla vy
puštěna slova »a jsou s to ... ani omyl«, protože budou vyjádřena vše
obecným ustanovením o způsobilosti svědků. 

§§ 538 a 539 pak rozšířeny byly vsunutím podstatného obsahu 
§ 65 nesp. pat. ,Podstatný obsah hyl zčásti připojen k § 538, zčásti 
formulován jako nový § 539. ,§ 586 obč. zák. hyl přijat v § 540 jen 
s tou 'změnou, že bylo připojeno vzhledem k předchozímu ustanovení 
slůvko »však«. 

Zlměna formulace § 587 obč. zák. v § 541 má ten smysl, že se 
oddělují při soudním posledním pořízení pisemném náležitosti podstat
né (odstavec první) od nikoliv podstatnýeh (odstavec druhý - viz 
slovo »nechť«). První věta byla vypuštěna, ježto nemá normativního 
obsahu. 

§ 588 obč. zák. byl přij at do § 542 s menší změnou stylisticlmu, 
když bylo konstatováno, že by nevyhovovalo, aby pořizovatel přinesl 
zápisek svého pořízení a připojil jej k protokolu, že však je přípustné, 
aby pohzovatel svou poslední vůli četl ze zápisku, který s sebou 
přinesl. 
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,Při jednání o '§ 589 převzatém v § 543 bylo přes učiněné námitky 
setrváno na tom, že je třeba dvou přísežných osob soudních, ,a obno
veno ustanovení občanského zákoníka, že jednou z nich musí býti 
o~oba, které v místě přísluší úřad soudcovský. V ,§ 544 (§ 590 obč. 
zak.) bylo vyhověno stylistické připomínce ne j vy Š š í h o s o u d u 
a závěrečná slova o zřízení zápisu byla vynechána jako zbytečná. 

Uvažovalo ,se O' testamentu zHzeném na venkově (§ 2249 něm. 
obč. zák.), ale superrevisní komise se usnesla nezařaditi podobné usta
novení, protože toho není třeba a forma taková poskytuj e poměrně 
málo ,záruk. Nový § 545 byl jednodušeji formulován než v tekstu sub
komitétu. Upozorňuje se, že řádně zřízeným poří'zením notářským je 
takové, které přesně vyhovuj e podmínkám ustanoveným v notářském 
řádu. 

Superrevisní komise se usnesla na podnět n e j vy Š š í h o s o u d u 
obnoviti v § 547 první větu § 582 o'bč. zák. se stylistickou ~měnou. 
Druhá věta však se pokládá za zbytečnou ve shodě s důvody subkomi
tétu. Po delší debatě byl pak schválen i návrh subkomitétu na škrtnutí 
§ 1248 obč. zák. a na formulaci § 583 obč. Izák. v § 546 ve znění na
vrženém subkomitétem. Oba paragrafy obdržely rubriku »Společná 
ustanovení«. škrtnutí § 584 jako bezobsažného bylo rovněž schváleno. 

'Pod rubrikou »Svědkové posledního pořízení« klade se nejprve 
usta~ovení všeobecné, o něm'ž bylo jednáno již při ustanoveních před
choz~~h. V ~chá'ZÍ z názoru, že úkolem svědků jest především, aby po
tvrdIlI totoznost zůstavitelovu. 

V § 549 (§ 591 obč. zák.) provedena byla ta změna že svědecká 
nez,~ůsobilost pO'stihuje osoby částečně zbavené svéprá~nosti vůbec 
(nejen ,ch~rom~slné a slabomyslné), a jazyková znalost se žádá, jen 
cO' se tyka proJevů !zůstavitelových, jež mají býti učiněny vůči svěd
k?~, ?a pře při allografu jen co do prohlášení, 'že listina obsahuje 
vulI zustavitelovu. 

Po delší dehatě bylo usneseno neobnoviti původní § 592. Při tom 
byly rozhodn~mi jednak důvody justiční komise panské sněmovny 
(s~r. ~6, 87), Jednak zejména úvaha, že by skutečnosti, zůstaviteli ne
z~ame ~, nes,eznatelné, mohly býti důvodem neplatnosti jehO' posled
nlho pOrIzenl. V§ 550 (§ 594 obč. zák.) přij ato bylo dosavadní znění 
občanského zákona »jeho placení lidé domácí« a vynechána slova 
»~ydlí-li s ním ve společné domácnosti«. Poslední věta byla zacho
va~a, neboť znamená, že jen onen určitý passus potřebuje čtvrtého 
svedka, a nebude-li ho, nebud to míti vlivu na platnost ostatního 
obsahu pořízení. . 

- - ~-------



Ustanovení § 551 (§ 595 obč. zák.) bylo ponecháno, ač si komise 
superrevisní uvědomila, že judikátem Č. 5'5 :z 26. května 1863 bylo 
označeno jako ,zbytečné a bezvýznamné. Judikát přehlíží, že, bude-li 
něco zůstaveno pisateli testamentu atd., nestačí pouhý podpis přítom
ných tří svědků, nýbrž bude podle druhé věty § 550 třeba, aby zů
stavitel .před těmito třemi svědky výslovně prohlásil, že napsané po
slední pořízení obsahuje nařízení ve prospěch toho, kdo posledni po
řízení psal, což je další důležitou garancií, že listina obsahuje skuteč
nou vúli zůstavitelovu. Z toho důvodu byl § 595 obč. zák. převzat, 
a to tak, jak hyl navržen suhkomitétem. 

§ 596 obč. zák. byl v ,§ 552 zkrácen a stylisticky upraven. Oso
bami2Júčastněnýn1i jsou illlíněny osoby, jejichž účast je podmínkou 
platnosti posledního pořízení, nikoli však ten, kd'Ů snad poslední po
řízení psal a takovou osobou není. 

Z § 597 'Ůbč. zák., jak byl formulován subkomitétem, nebyla přede
vším do § 553 převzata poslední sl'Ůva »pro chor'Ůmyslnost nebo sla
bomyslnost«, a to vzhledem k předchozím usnesením, která nechtějí 
v tomto směru činiti rozdíl mezi osobami částečně zbavenými svépráv
nosti. Na místě slov »,mor .... obecné« položen byl výraz lépe vysti
hující povahu epiden1ie. 

Z ,§ 598 obě. zák. nebyl převzat do § 554 passus »z nichž jeden 
může psáti pořízení«, jednak prot'Ů, že mohou 'býti i ústní pořízení 
s dvěma svědky, jednak proto, že je samozřejmé, že svědek může býti 
pisatelem, jednak proto, 'že platí obdobně i § 551, t. j. že, má-li býti 
pisateli něco zůstaveno, musí toto opatření býti před dvěma způso
bilými svědky zůstavitelem potvrzeno nebo vlastnoručně napsáno. 

Po velmi obšírných debatách, při nichž bylo hleděno 'zejména 
k návrhu min i s t e r s t van á r 00 dní obr a n y, hyl formulován 
§ 555 o posledním p'Ůřízení válečném. Je rozšířeno na všechny osoby 
nevojenské a na celou oblast státní. Počátek a konec doby válečné 
se určuje ministerskou vyhláškou a tyto dny jsou pro soudy určeny 
závazně, takže se nemoh'Ůu v konkretních případech zvláště ustano
viti v,zhledem k panujícím snad skutečnostem. Způsob a obsah vy
hlášky se v článku XLVII. uvozovacích a prováděcích předpisů po
nechává vládnímu naří'zení. 

Starý § ,599 obč. zák. byl umístěn jako § 556 až na konci usta
novení o úlevách. Aby se pevně ustanovil 'časový bod, od něhož se 
počítá lhůta, určuje se za počátek lhůty konec roku, v kterém poří
zení bylo zřízeno, a to bez ohledu na to, kdy nebezpečí sk'Ůnčilo; při 
posledním pořízení válečném počítá se šestiměsíční lhůta od konce 
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válečné doby. Výhrada »nejde-li o pořízení zůstavitele, který od kon
ce oné lhůty až do své smrti nebyl ;způsobilý poříditi« se opírá o § 31, 
lit. a), zák. ' čl. XVI/1876 a samozřejmě platí i tehdy, když zůsta
vitel zemřel dříve, než prošla lhůta. 

Při opětných poradách byla odmítnuta snaha případy privilego
vaných testamentů rozšířiti. Naopak byl z § 597 obč. 'zák. vypuštěn 
i případ plavby námořní, ježto plavby ty nejsou již tak mimořádně 
nebezpečné, ,a při stylistické úpravě tohoto paragrafu jasněji bylo 
vyjádřeno, jednak 'že »místem« může býti i jednotlivý dúm (»na 
místech«), jednak že nemoc musí býti v příčinné spojitosti se vzni
kající. hrůzou (»plodíc hrůzu, ochromuje .... «). Tím spíše hyl odmít
nut podnět, aby byl § 553 rozšířen i na cestování letadlem, protože, ' 
nastane-li v letadle nebezpečí, sotva bude čas na pořizování, a bude 
malá pravděpodobnost, že, zahyne-li poři'zovatel, se zachrání svědci. 

Ježto ustanovení o obřadnostech a o úlevách sluší pokládati za 
výlučná, jest jimi zrušen § 71 dvorského dekretu ze dne 30. června 
1837, sv. 65 sb. zák. pol. 

§ 601 obč. zák. byl přijat v § 557 podle návrhu subkomitétu, ale 
byla vypuštěna věta »Je-li z tohoto důvodu ... pořízení ústního«. čá
stečně je pravda, že i bez výslovného ustanovení může se v konkret
ním případě dospěti k tomu, aby pořízení bylo platné aspoň jako 
ústní, není-li platné jako písemné. Ale nel-ze přímo nabádati ke vše
obecnému praktikování této, v důsledcích povážlivé zásady. Neboť je 
přece jen rozdíl v tom, ,zda se svědek účastní pořízení písemného, -
kde se od jeho pozornosti a paměti žádá méně, - či ústního, kdy na 
ústní projev jest vše soustředěno. Napodobení §§ 2084-2086 něm. 
obč. zák., jež jsou příliš kasuistické, se odmítá, také proto, že se 
úplně vystačí s všeobecným ustanovením druhéh'Ů odstavce § 512. 
Při § 557 jest upozorniti na to, že i zanedbání toho, co obsahuje 
§ 541 v prvním odstavci (zejména také soudního uschování písem
ného p'Ůřízení soudního), mělo by za následek neplatnost pořízení ta
kového jakožto veřej ného pořízení. 

§§ 602 a 603 obč.zák. se vypouštějí, první proto, že ustanovení 
o smlouvě dědické se zařaďují do práva dědického, druhý pak proto, 
že darování pro případ smrti patří do kapitoly o smlouvě darovací. 
Při tom bylo rozhodnuto, že ustanovení o smlouvě dědické budou 
následovati přímo za ustanoveními o posledním pořízení. 

Když bylo skončeno jednání .o zákonné posloupnosti, bylo podle 
stanoviska původně zauj atého přikročeno k jednání o smlouvě dědické. 
Tato ustanovení sice vypracoval subkomitét pro právo rodinné, ale 
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bylo. od po.čátku po.kládáno za nutné s hlediska systematického pře
řaditi je do. práva dědického., kam po.jmo.vě - jako delační důvod -
patří. Zůstala Qvšem nero.zřešena otázka místa v soustavě dědického 
práva, kam by byla tat'O ustanovení nejvhodněji umístěna. 

P'O 'Obšírné debatě bylo usneseno, zařaditi ustano.vení o. smlouvě 
dědické na 'konec ustanovení o. po.sledním pořízení, a to. tak, že hlava 
17. se rozdělí na dvě oddělení: 1. P'Oslední pořízení, t. j. testament a 
ko.dicil, pro. které jest odvo.latelnost vlastno.stí typicko.u, a II. smlo.uva 
dědická, t. j. pořízení pro případ smrti, jehož typický rozdíl 'Od přede
šlých je smluvní povaha, a tedy neo.dvo.latelnost. 

Bylo. sice také uvažováno. o tom, nazvati první skupinu »Po.sled
ní po.řízení jedno.stranné«, což by tvo.řilo. jaksi souměrnější protějšek 
ke »Smlo.uvě« jako. jednání dvo.ustrannému. Ale tot'O o.značení první 
skupiny 'zdálo. se příliš učebnic'Ovým. 

Po obšírných debatách byly fo.rmulo.vány §§ 558, 559. Změny vůči 
návrhu subkomitétu j sou sice většinou rázu stylistického., než přes 
to třeba upozorniti na to, že především, jak bylo výslovně konstato·· 
váno., smlouva, v které by byla ustanovena za dědice osoba třetí, 
mo.hla by býti považo.vána, pokud by všechny náležitosti byly splněny, 
za po.slední po.ří'zení. Tento. výklad jistě se nepříčí skutečnosti, že 
§,§ 558, 559 výsl'Ovně vytýkají jen dva případy k'Onverse. Vynechání 
sl'Ov »vyjímajíc § 583 (§ 546)« v o.bo.u těchto. paragrafech znamená 
zřejmě to., ž'e jasné a kateg'Orické ustanovení § 546 nemá býti obchá
zeno. ani sděláváním dědické smlo.uvy. Nenastane tedy ko.nverse, bude
li dědická smlo.uva vzáj emná. Citace § 865 o.bč. zák. byla škrtnuta, 
nebo.ť tu vůbec platí všechna ustan'Ovení o. ·způso.bilo.sti k smlo.uvám. 
Za to. však byla připojena slova »a k po.sledním pořízenÍln«, ježto i této. 
způso.bilo.sti bude třeba. 

V § 560, který hyl jinak beze ·změny převizat z § 1251 obč. zák., 
je jen připojen d'Odatek »vyjma § 8i3«, aby byla dána o.dpověď na 
staro.u sporno.u o.tázku. Ale o.všemže v případech, kdy konversí dě
dická smlouva celá nebo její části vůbec mají platnost jen jako. po
slední pořízení, budou platiti vůbec ustanovení §§ 618 a násl. 

Ve stručné formulaci § 661 jest in merito obsaženo totéž, co ob-o 
sahov.al subkomitétní návrh § 1252. Jest zřejmé, že - m'Ohou-li man
želé přes uzavření smlouvy dědické v'Olně nakládati se svým jlněním, 
- nelze žádati zajištění. Dále je zřejmé,že právo ze smlouvy vznikne 
smrtí zůstavitelo.vou, že tedy ani nepřej de na dědice toho, kdo byl za 
dědice smlouvo.u ustanoven, nepřečkal-li zůstavitele, ani převod inter 
vivo s za živa 'zůstavitele není mo.žný vzhledem k § 768 této osnovy. 
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Také § 1253 o.bč. 'zák. byl in merito převzat do stručné fo.rmu-· 
lace § 562. 8uperrevisní komise obávala se ustoupiti od myšlenky ob
čanskéh'O zákoníka, že čtvrtina pozůstalosti je vyňata ze smluvní vá
zanosti. J estli'že tedy manžel druhého ustano.ví k pozůstalosti celé" 
může přes to o. čtvrtině volně poříditi. Neučiní-li tak, připadne tato" 
čtvrtina zákonným dědicům, ježto o ní vůbec není platně pořízeno. , 

Chce-li 'zanechati vo.lnou čtvrtinu manželo.vi, může tak učiniti jen' 
zvláštním posledním pořízením. Nemluví se již 'O »čisté čtvrtině«, ježto
tu šlo. zřej mě o nedo.rozumění. 

Do § 563 byla převz,ata druhá věta § 1254 obč.zák. p'Odle návrhu 
subkomitétu, ale tak, že se vytýká, že o.chrana nepominutelného dě-

clice proti smlouvě dědické je stejná jako při jiné dědické po.slo.up-· 
nosti. 

I§ 564 byl převzat z návrhu subkomitétního. se změnami rázu sty-
listického. Upuštěno. bylo od citace §§ 507, 508, protože je věc samo-
zřejmá. Je-li tu dědická nezpůsobilost, vylučuje 'se vinný manžel z dě
dictví při každém delačním důvodu - tedy i při smlouvě dědické. Je· 
tedy samozřejn1é, že důvod nehodnosti stačí i pro jednostranné zru
šení smlouvy. Slova »nezaniklo už právo domáhati se rozluky« 'za-o 
hrnují i promlčení i zřeknutí p'Odle § 68 této. osnovy. Aby manžel: 
z důvodu,stačícího na rozluku z viny druhého manžela, mohl jedno
stranným pořízením smlouvu dědicko.u zrušiti, stačí ovšem, že měl 
právo žalobní ještě v do.bě, kdy zrušovací pořízení učinil. Že tu je 
jakási nejistota o skutečné době vzniku zrušo.vacího pořízení, doko.nce 
i nebezpečí chybného datování pořf.zení, je sice pravda, ale nemán1e: 
prostředků, jak toto. nebezpečí generelně vyloučiti. 

Na ko.nec byl v § 565 návrh subkomitétu doplněn nově fo.rrnulo-
vaným ustan'Ovením, kterým se nahrazují předpisy občanského zá-
koníka o vlivu rozvo.du a rozluky na dědicko.u smlouvu. 

K hlavě 18 (§§ 566-578). 

K :§§ 566 a násl. učiněno bylo nejprve usnesení o terminolo.gii.. 
Vulgární substituce byla pojmenována náhradnictvím, fideikomisární 
pak svěřenským nástupnictvím. Tomu byly přizpůsobeny i rubriky 
hlavy 18. Změny v § 566 napr'Oti § 604 obč. zák. jsou sice povahy pře
vážně stylistické, ale jest jimi přesněji vytčeno, že při náhradnictví 
jde o to, zda ten, kdo byl k dědictví povolán, skutečně h'O nabude. Také· 
poslední věta, - ač bylo o její nutnosti pochybováno, - se zacho.
vává, ale ve formulaci, která zde klade váhu na nápad dědictví tomu" 
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.kdo je v řadě nejbližší, čímž nahrazeno bylo méně správné »stane 
se dědicem«. 

Vykládací pravidlo, jak je měl § 605 obč. zák. a po něm i osnova 
.subk.omitétní, bylo shledáno příliš příkrým a odporujícím obyčejné 
psychologické zkušenosti. Proto byla v §567 myšlenka § 605 obč. zák. 
,obrácena, takže v případě pochybnosti dlužn.o míti 'za to, že zůstavitel, 
ustanovuje náhradnictví, chtěl mu pro oba možné případy - impo
tentiae i noluntatis. 

V ,§§ 568, 569 naproti §§ 606, 607 obč. zák. jsou změny povahy 
.stylistické, až na to, že v § 569 v první větě bylo škrtnuto slovo »vzá
jemně«, takže se ustanovení nevztahuje již jen na tak řečen.ou sub
.stitutio reciproca. Slovu »výslovně« se komise vyhýbá, protože jeho 
doslovný výklad by šel v ' mnohých případech dalek.o za skutečný zá
měr zákona. 

Proti iilstituci svěřenského nástupnictví byly vysloveny námitky, 
že se tu na delší, snad i neurčitou dobu váže majetek. Přes to trvá 
:komise na jejím zachování, aby byla dána múžnost upraviti sloŽité 
poměry rodinné a maj etkové. Aby vázanost netrvala příliš dlouho, o t.o 
pečoval již ,§ 612 obč. zák., vydatněji subkomitétní návrh v § 612 
a podle něhú § 573 této osnovy, neroze'znávaje již věci movité od 
nemovitých. Jinak změny v § 570 j sou povahy stylistícké. široký 
·výraz »má přejíti« vyjadřuje pře.sněji to, co chtěl říei mnoha slovy 
. § 608 obč. 'zák. a podle něho subkomitétní návrh. Také výraz »se 
zři'zuje« lépe vystihuje skutečnost než starý, definující výraz »se na
zývá«. § 609 obč. zák. se vypouští, protože 'Obsah jeho spíše patří 
k ustanovením o povinném díle a bude o nařízení v něm naznačeném 
~se pojednávati jako o »fideicommissum eius quodsupererit«, aby ne-
bylo učiněno nemožným užíti, je-li toho nutně tře'ha, i ,základního ma
jetku pro výživu dítěte (viz § 682 této osnovy). 

Proti § 610 obč. zák. ve f.ormulaci subkomitétní byly činěny různé 
námitky. Bylo vyhověno námitce nejvyššíhú soudu a úzké 
;slovo »prodati« nahrazeno slovem »zciziti«. Naproti tomu nebyla při
jata myšlenka zvláštníh.o ustanovení o tom, pokud je možno vzdáti 
:se substituce vůbec nebo vzhledem k určitým kusům substitučního 
majetku. Stačí tu obecná ustanovení o vzdání se práv na pozůstalost 
nebo její kusy, a zvláštní ustanovení mohlo by vésti ke zmatkům. 
'Tekst § 571 byl pak přizpůsoben tOlnu, 'že -§ 609 o'hč. zák. hyl vypu
: štěn. Pr.oto je výpočet případů úplnější. Původně mluvilo se v novém 
tekstu 'O ustanovení dědice dítěti, při druhém čtení se věc rozšířila 
·,tím, že na místě »dítěti« bylo položeno »dědici«. 
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V § 572 byl přev'zat podle návrhu subkomitétu § 611 obč. zák. 
:s tou změnou, že bylo vynecháno zbytečné slovo »nikterak« a stejně 
zbytečná konečná věta. O § 612 obč.zák. se rozpředla velmi zevrubná 
-debata, která se točila jednak kolem otázky: zda má o povaze sou
časníka či nesoučasníka r.ozhodovati zplození či zrození dítěte, .a dále 
zda rozhodnou dobou má býti zřízení testamentu, či smrt zůstavite
lova. V první otázce, - ač bylo obecně uznáno, že skutečnost zrození 
je určitějším vytčením doby, - se setrvalo na momentu zplození, pro
tože v této otázce je hlavní smysl § 22 obč. zák., převzatého v § 3 
této 'Osnovy, a protože tohoto paragrafu praktického 1 v jiných pří
padech nelze zrušiti. V druhé otázce byla uznána nejistota vzniku 
pořízení (jež nemusí býti datováno) a položil se určitý časový bod 
-. smrt zůstavitelova. Vedle toho byl vyřízen dřívější spor o pojem 
)stupně«, a to ' tak, jak se věc vykládala u Pfaffa a Hofmanna, 
t. j., že stupněm jest rozuměti přechod na dědice. To jest obsaženo 
v určení »jakmile jmění nabude první nástupník nesoučasník«. 

§ 613 obč. 'zák. byl z důvodů systematických na tomto místě 
škrtnut a 'hyl 'zařaděn jako ,§ 749 do hlavy 23. 

V § 614 obč. zák. byly provedeny změny rázu terminologického 
a stylistického. Ale pro větší jasnost byla v § 574 připojena druhá 
věta, která, v důsledku zásady vyjádřené větou první, při výkladu 
pochybných slov zůstavitelových dává přednost žádné vázanosti (ná
hradnictví) před vázaností (nástupnictvírn svěřenským) . 

Návrh subkomitétu v § 615 přij al znění prvního odstavce para
grafu toho v občanském zákoníku. Superrevisní komise volila správ
nější formulaci »když je rozhodnuto, že případ .... nenastane«. No
velový druhý odstavec je sice v rozporu se zásadou předchozího para·
grafu. Ale komise, přihlížejíc k důvodům uvedeným na str. 88, 89 
zprávy· justiční komise panské sněmovny, přijala toto ustanovení. 
Také to, že první věta klade důraz na dědickou přihlášku, bylo pře
vzato; přes některé námitky. Neboť, kdyby se objevilo při projedná
vání pozůstalosti, ·že přihlášený dědic se dědicem vůbec nestane, ne
přišla by přihláška taková s hlediska ,§ 575, odst. 1., vůbec v úvahu. 
Přijatý tekst yšak lépe vystihuje, 'že .substitucí je vyloučena trans
misse. Jinak byly provedeny jen Q;měny stylistické při formulaci § 575 
této osnovy. 

Znění § 616 .obč. zák. bylo v § 576 nutno upraviti jednak, aby se 
vyjádřilo panující a jistě správné mínění, že jde o ustanovení vykl a
dací, jednak vzhledem k tomu, že § 567 obč. zák. byl vypuštěn, § 568 
l)ak změněn. Dále bylo třeba pamatovati na to, že 1 kdo byl pr.o dušev-
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ní chorobu jen částečně zbaven svéprávnosti, může učiniti platné po
slední pořízení a proto jej nelze v § 576 ztotožniti s osobou úplně zba
venou svéprávnosti. Poslední věta se ponechává, protože ji nelz: ~o
kládati za zcela samozřejmou, a z vynechání dalo by se srovnanlffi 
tekstů dovozovati něco, čeho osnova jistě nezamýšlí. . 

Také následující § 577 jest ustanovení vykladací, což se vystI
huje úvodní větou. Aby se ustanovení nevztahovalo _na v~ěti ~ískan~' 
osvojením, vloženo bylo slovo »pokrevné« potomky. Dalsl zmena ma 
jen povahu terminologickou. V'v, 

Vytvořiti v této souvislosti ustanovení, dokonce pak podrobneJsl" 
o nadacích, poklád~la komise za nevhodné, protože by ~aková usta
novení nutně přesahovala rámec občanského zákoníka. Lépe bude po
mýšleti na vydání nadačního zákona, který by rozptýlená ustanovení 
o nadacích sjednotil a 'zredigoval. Naproti tomu pokládala komise za 
vhodné formulovati ustanovení, že poměry, podobné svěřenskému ná
stupnictví lze také založiti jednáním mezi živými. To se stalo v § 5781 

o jehož vhodném systematickém zařazení mohou býti pochy~no~t~" 
ale který je tě'žko jinam (do práv věcných nebo obligačních) zaradltI,. 
aniž by se proti tomu vyskytly stejně těžké, ne-li těžší námitky. V~
leno pak bylo slovo »jednáním mezi živými« na místě lépe snad zne
jícího »smlouvou«, aby se nevylučovala možnost zřízení podobného 
poměru veřejným přislíbením (na př. putovní ceny). 

K hlavě 19 (§§ 579-616). 

Na počátku jednání o hlavě 19 (Odkazy) bylo jednáno o možnosti 
zavésti odkaz vindikační, ale po uvážení v'šech okolností, zejména 
i psychologie zůstavitelů-laiků, kteří by nepochopili ~o~díl .le~átu 
damnačního a vindikačního, jakož i vzhledem k nesnaZlm, Jez by 
z vindikačního odkazu vznikaly při proj ednávání pozůstalosti, usnesla 
se superrevisní komise právě tak jako četné jiné cizí kodifikace se
trvati při soustavě práva odkazového, kterou má občanský zákoník 
a která po více než stoleté své působnosti nezavdala podnětu k váž
ným stížnostenl. 

Na t o byl jako § 579 přijat s nepatrnou změnou § 647 obč.zák. 
ve znění navrženém subkomitétem. Slovy »platné poslední pořízení« 
vylučuje se smlouva odkazová, jež má význam jen v rámci slnluv 
svatebních. 

Za § 579 vřazeno bylo ustanovení, kdy darování pro případ smrti 
jest považovati za odkaz. Ostatek o této věci je v §871. 
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§§ 648-650 obě. 'zák. byly v §§ 581-583 přijaty s menšími sty
listickými změnami. Komise superrevisní nepřij ala myšlenku, .aby 
legatář si mohl odkaz podržeti a nebyl povinen plniti na pododkazech 
více, než činí hodnota jeho odkazu. Splnění vúle zůstavitelovy by tu 
záviselo na nahodilé otázce, jak bude hodnota toho, co obtížený odka
zovník obdržel, odhadnuta. 

Komise superrevisní, aby přizpůsobila ustanovení § 651 obč. zák. . 
.zásadě, vyslovené v druhém odstavci § 512, ponechává v § 584 přede
vŠÍln zůstaviteli, aby určil osobu, jež má rozhodnouti o způsobu spl
nění tak zvaných dobročinných odkazů v nej širšÍln slova smyslu. N e
vysloví-li se o tom, svěřuje se toto rozhodnutí dědici, jakožto osobě, 
která je zpravidla zůstaviteli i způsobem jeho smýšlení nejbližší. 
.§ 584 byl doplněn poslední větou podle vzoru § 659 obč. zák. Aby se 
nestalo rozhodnutí odporujíeí těmto zásadám nebo vůbec proti
.smyslné, nad tím přirozeně náleží bdíti soudu pozůstalostnímu, jenž 
zkoumá, jsou-li odkazy takové zajištěny nebo splněny. 

V § 585 byly vůči návrhu subkomitétu opřenému o § 652 obč. 
.zák. učiněny některé změny stylistické. Ale úmyslně bylo za slovo 
»užije« vloženo slovo »přiměřeně«, a to proto, že, jak je patrno z ko
mentáře Pfaff-Hofmannova, jsou v §§ 584 a 607 této osnovy 
u stanovení, která bezvýhradné použití ustanovení hJtavy 18. vylučlJ.jí. 

§§ 653, 654 obč. zák. se vy,pouštějí jako zbytečné. 
§ 655 obč. zák. se vypouští z důvodu, že sem samozřejmě zasa

h uje všeobecná zásada druhého odstavce § 512 o výkladu posledního 
pořízení. 

Následující rubrika se přesněji formuluje. 
V § 586 (§ 656 obč. zák.) v .poslední větě se vkládá slůvko »i« 

(věc nejlepší) ve shodě s původním tekstem. Slovo »dědic« se na
.hrazuje slovy »osoba obtÍ'žená«. Slova »ale bez bližšího ustanovení« 
:se vynechávají jako izbytečná. 

V § 587 (\§ 657 obč. zák.) se slova »pozbude odkaz platnosti« na
l11'azují přesnějšími »není odkaz platný«, protože jest odkaz od po
čátku neplatný. Nemluví se o neúčinnosti, nýbrž o neplatnosti .. 

V .§ 588 (§ 658 obč. zák.) slovo »vlastnictví« se nahrazuje správ
-ným »jmění« a slovo »stavu« slovy »osobním poměrům«. Na místě 
.. slova »jeho« v této větě se klade »odkazovnikovým« pro větší jasnost. ' 
Upozorniti dlužno, že § 587 je prostým důsledkem ustanovení zá
$adního, vysloveného v § 646 této osnovy. Naproti tomu § 588 má ten 
účel, aby se odkazovníku ušetřil velmi nesnadný důkaz, že věc odká
zaná nikdy zůstaviteli nenáležela, a že tedy ve skutečnosti, že jí v po-
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zůstalosti není, není možno spatřovati ve smyslu § 646 odvolání od
kazu. Pr.oto je v těchto dvou paragrafech ve věci zdánlivě podobné 
dáno opačné ustanovení. Slovy »a není-li tak'Ových věcí v pO'zůstalo.sti« 
byla recipována myšlenka stejná jako v druhé větě § 587. I zde se 
mluví o »osobě obtížené«. V §§ 587, 588 bY,lo vynechán.o slovo »vý
,slovně« jako mýlivé. 

V § 589 (§ 659 'Obč. zák.) výraz »ku stavu a k potřebě« nahrazuje 
se správněj-ším »k osobním poměrům a k p.otřebám«, o čemž rozhodne- . 
soud. Toto ustanovení bylo shledáno lepším než navrhované »věc pro
střední h'Ůdnoty«, jež by často byla nezjistitelná. Poslední věta obsa
huje ustanovení o tom, co platí, když odkazovník nevykoná přísluše
jící jemu volby. 

V § 590 (§ 660 obč. zák.) byl přijat návrh subkomitétu se sty-
listickou úpravou podle návrhu ne j vy 'š š í hu s'Ů u d u, v § 591 pak 
§ 661 obč. zák., v § 592 pak § 662 obč. zák. se změnami stylistickými,. 
z nichž má však nově zvolený výraz »postihují příjemce tyto závady« 
ten účel, aby slova, jichž bylo užito v návrhu, nesváděla k chybným. 
výkladům. 8uperrevisní k'Ůmise se přidala k náz'Ůru U n g r'O v u (Erb-· 
recht, str. 292), 'že příjemce musí jen snášeti, alby se věřitelé 'Z věci 

odkázané uspokojili, ne však že by se odkazovník stal osobním dluž-
níkem. Zaplatí-li odkazovnik sám dluhy na věci váznoucí, má vůčí 
dědici postih podle § 117l. 

V I§§ 663- 668 .obč. zák. bylo především k podnětu S vaz u .s o -li d-
c ů provedeno přeskupeni podle látky, a to: §§ 664, 668, 663, 666,.. 
665 a 667. V jednotlivostech pak byly převzaty § 663 (I§ 595) se ' 
změnou stylistickou; § 664 (§ 593) s dodatkem »s veškerými pomůc--

, kami a zajišťovacími prostředky«; '§ 665 (§ 597) se škrtnutírn zby-· 
tečné poslední věty, ale s ustan'Ůvením 'O zajištění; §§ 666, 667 (§§ 
596, 598) bez podstatné izměny;§ 668 (§ 594) v upravené.formulací' 
a s dodatkem týkajícím se pohledávek vzniklých po zřízení odkazu. 

§ 669 obč. zák. se vypouští jako hezobsažný a zbytečný. 
V § 670 obč. zák. byly měřítkem věna poměry zřiz'Ovatele věna. 

K'Ůmise superrevisní po delší debatě se usnesla na změně poslední věty

a v ,§ 599 tedy pře'sunuje 'měřítko na poměry ženy v době zřízení od-~ 

kazu, a to proto, že toto řešení spíše 'Odpovídá intencím pořizovatele, 
který odkazuj e přín'Ůs, nej sa ke 'zřízení přínosu povinen. 

§ 671 obč. 'zák. byl převzat jako § 600, ale tak, že se koriguje 
chyba, která se vyskytla při redakci § 671 obč. zák., a věc se vyřizuje 
odkazem na §§ 699 a násl. 'O 'započtení prestace na podíl dědický. 
K terminologii §§ 599, 600 se poznamenává, 'že komise superI'evisnL 
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si byla vědoma t'Ůh'Ů, že v těchto případech půjde mnohern častěji. 
o »přínos« manželčin než o »věno« v technickém smyslu slova. Ale 
přes to bylo ponecháno slovo »věno« tam, kde je míněn projev zů
stavitelův, .protože slov'Ů »přínos« se dosud nevžilo a protože v tomto ' 
ustanovení jakožto pravidlu vykladacím nutno počítati s lidovým a . 
vžitým užíváním slova »věno« v širším než technickém smyslu slova. 
V závorce je připojeno slovo »přín'Ůs«. § 672 obč. zák. byl převzat 
s menší 'změnou výrazovou a rovněž tak § 673 obč. ·zák., a to jako. 
§§ 601, 602. V § 603 byl převzat § 674 obč. zák. se změnami stylistic-. 
kými, s vypuštěním zmínky o d'Ůmácím nářadí, jak'Ůž i závěrečných 
slov »pokud to není jasněji vyjádřeno«, ježto ani jinde se podobné. 
dodatky nepřipojují a tento par.agraf je vůbec pravidl'Ů vykladací. 
§§) 675- 678 obč. zák. se vypouštějí. Je t'Ů zbytečná kasuistika, á i bez 
takových podrobných ustanovení vykladacích dá se zjistiti skutečný 
smysl pořízení zůstavitelova. 

V ,§ 604 byl převzat§ 679 obč. zák. se změnou stylist ickou. 
§ 680 obč. 'zák. se vypouští jako dnes již zastaralý. 
Komise superrevisní, ve shodě s tím, co uvádí již Z e i II e rve .. 

I svém komentáři, je přesvědčena, že §§ 681 a 682 obč. zák. jsou v zá
koně na místě, poskytujíce spolehlivé v'Ůdítko pro výklad vůle zů- 
s~avitelovy. §§ 681 a 682 obč. zák. byly sloučeny do jediného § 605, 
az na poslední větu § 682, z níž byl vytvořen -§ 606, a to proto, by 
se tato věta nevztahovala jen na odkaz příbuzným. Po uvážení, že
§ 683 vykládá pojmy prece jen příliš běžné, aby potřebovaly výkladu,. 
byl tento paragraf vypuštěn. 

Aby se odstranily jisté pochybnosti o poměru pod'Ůdkazovníka . 
k odkazovník'Ovia dědici, bylo v ,§ 607 :k doplnění tekstu ,§ 684 obč. 
zák. vsunuto ustanovení o odmítnutí odkazu a další o způsobu nabytí 
předmětu odkázaného. Při jednání o zcizení dědictví bylo však i toto> 
ustanovení shledáno neúplným, pročež byl tento paragraf přetvořen _ 
tak, že jako druhý odstavec přichází ustanovení o zeizení 'Odkazu . , 
~ako třetí renunciace a jako 'čtvrtý nabytí věci odkázané 'způsobem, 
Jakým se nabývá jednotlivých práv majetkových. Přiměřeně byla 
upravena i rubrika před tímto paragrafem. 

V § 685 'Ůbč. zák., který byl převzat jako § 608, položeno bylo na 
rnísto výrazu »osoby služebné« slovo »zaměstnance« a na místě »od
kazů lidumilných« - »odkazy dobročinné a podobné« v souhlase ' 
s § 584. I tento paragraf je dispositivní, ježto zůstavitel může určiti 
lhůty jiné. Dodatkem dává se pružné ustanovení hledící 'zejména k od-o 
kazům pod výminkou odkládací. 
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§ 609 převzal ustanovení § 686 obč. zák., jak byl navržen s.ub~ 
.komitétem, ale s tou změnou, že druhá věta byla .přizpůsobena dIkcI 
§ 592, odst. 2., a že výraz» bez viny jiné osoby znehodno~í« ~ahr~~e~ 
byl výrazem »zhorší nebo zmaří skutečnostmi, za ktere nIkdo JIny 
.neodpovídá« - což je výraz podstatně rozšířený, odpovídající hlavě 
40 a jiným tekstům. 

V § 610 byl převzat § 687 obč. zák. ve znění subkomitétu s ně-
_kterými změnami stylistickými a s připojením poslední věty, která 

.se výslovně dovolává § 1232 osnovy. 
Při nové formulaci § 688 obč. zák. v § 611 této osnovy byla ještě 

všeobecněji formulována první věta, kladoucí odkazovníka co do za
jištění na roveň jiným věřitelům. Věta tato zdála se sice samozřej
-mou, má však ten význam, že v~slovně určuj e vztah odkazovníka 
k dědici j ako věřitele k dlužníku. Vypuštěna byla dr uhá věta, pro
·t ože nebyl převzat § 437 obč. 'zák. Ale mimoto byla snaha uvésti 
v soulad toto ustanOvení občanského zákoníka s ustanoveními pa
tentu o nesporném řízení, zejména § 161, zmírniti ustanovení posléz 
'uvedené a převzíti je jako zřejmě materiálně právní do občanského 
zákoníka. Konečná věta je namířena proti šikáně, ale jest oddělena 

. středníkem proto, aby bylo jasně vyznačeno, že se tato věta nesmí 
vztahovati k první větě § 611. Jelikož byl v § 198 převzat § 236 obč. 
zák. , upustila komise superrevisní od zvláštních ustanovení pro od-

_kazovníky privilegované. 
V novém znění § 689 obč. zák., jak byl navržen subkomitétem, 

byla vyjádřena myšlenka, která s~ podstatně liší od §§ 561, 562 obč. 
~ák. , ustanovujících o akrescenci při podílech dědických . Jelikož se 
shledalo, že myšlenka vložená do tohoto znění § 689 lépe vyhovuj e 
dnešní technice ,pořizovací, byly §§ 5.61, 562 obč. zák., převzaté § 520 
této osnovy, přizpůsobeny tomuto formulování a § 612 osnovy byl, 
:aby zahrnul všechny případy a zároveň přesně je vymezil, nově styli-
:sován. Ve zvláštním § 613 bylo vyj ádřeno, že s odkazem přej dou i bře
mena jeho na toho, kdo bude míti podle § 612 prospěch z jeho uvol
nění nebo 'ze zániku povinnosti plniti odkaz . 

. Při § 690 obč. zák. byly ' vysloveny pochybnosti o významu slov 
'»Je-li pozůstalost vyčerpána odkazy«. Odkazy mohou pozůstalost za
j isté téměř vyčerpati, takže dědicovo právo na náhradu a odměnu 

'přesáhne pozůstalost. Pr oto se v § 614 určuje dědicovo právo vůči 
'odkazovníkům a poskytuje se 'mu právo retenční. Ale aby bylo zřejmé, 
:že všechny závazky plynoucí z tohoto paragrafu následují za právy 
věřitelů pozůstalostních, položeno bylo na počátku tekstu slovo »čistá« 
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(sc. pozůstalost), a zdůrazněno v téže větě, že tu jde jen o dědice při
hlášeného s výhradou soupisu, ježto dědic přihlášený bez výhrady od
povídá za všechny závazky pozůstalosti, včítaje i odkazy, byť i pře
sahovaly hodnotu toho, čeho se dědici z pozůstalosti dostalo. Závěr 
§ 690 obč. zák. byl zařazen jako § 616, aby se vztahoval jak na § 614, 
tak na ,§ 615. 

§§ 691-693 obč. zák. byly s některými změnami spojeny v je
diný § 615. 

Při úvaze o § 692 obč. zák., který byl přijat jako první odstavec 
§ 615, bylo uvažováno o tom, že je nutno vyjádřiti přednost zaopatřo
vacího odkazu před jinými odkazy, ale po dluzích pozůstalostních. To 
došlo vyjádření slovy »čistá pozůstalost«. Při tom je samozřejmé, že 
pr o zjištění, zda odkaz zaopatření, vychování a výživy (§ 601) je po
zůstalostí kryt, je třeba vypočísti uhražovací kapitál tohoto odkazu a 
sraziti jej z čisté pozůstalosti. Aby bylo zřejmé, že dědic má právo 
na odměnu a na náhradu nákladů, když je pozůstalost odkazy pře-
,tížena, byl § 615, odst. 1., přiměřeně doplněn. 

§ 693 obč. zák. byl po některých změnách stylistických přijat 
podle návrhu subkomitétu jako druhý odstavec § 615. Ale stalo se 
tak po rozboru, zda by se vzhledern k výkladům E h r e n z w e i g o
v Ý m, opřeným o U n g r a a komentář Pf a ff - Ho f m a II n Ů v, ne
rnělg povinnost odkaJzovníka omeziti na vrácení odkazu »pokud jest 
v jeho jnlění«, nebo s druhé strany zda by se nelTIělo vždycky poža
dovat i jen vrácení odkazu a jeho užitků, ne však jeho hodnoty v době 
přijetí. Na konec shledáno nejvhodnějším setrvati zásadně při tekstu 
dosavadním. 

l{ hlavě 20 (§§ 617-648). 

Komise superrevisní setrvala při návrhu na vypuštění § 694 
obč. zák. z důvodů uvedených subkomit étem. 

Nato byla především přes!lěji stylisována rubrika hlavy dvacáté. 
Tím· se stává zbytečnou další rubrika před § 617 (,§ 695 obč. zák.). 
S hlediska, že výminka ani doložení času nej sou omezením poslední 
vůle, nýbrž že to jsou ve dlej ší ustanovení, jimiž se dědicovo nebo od
kazovníkovo právo modifikuje, byl také upraven .§ 617. § 696 obč. 'zák. 
byl pak .po delších úvahách vypuštěn, protože obsahuje ryzí definice, 
které náležejí do učebnice, ne však do zákona. Pod nově upravenÝlni 
rubrikan1i následuj e tedy přílTIO , § 618 přejímající beze změny § 697 
obč. zák. podle návrhu subkon1itétního. § 698 o'bč. zák. byl pak přijat 

Všeobe cný zákoník občanský. ~íl 'II . ' 12 
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se změnmui stylistickými, a t'0 jako § 619. K § 619 dlužno ;ša~ po
dotkn'0uti že »r'0zv.azovací výminky nemožné« nutno chapatI ve 
smyslu ,pfesném. Nepatří ,sem tedy resolutivní výmink~ nutné~ T~: 
kové výminky způsobí, že právo zanikne, jakmile ona ud~lost, ac J.eJl 
vznik byl předem jistý, nastane. Doplněn byl právě tak Jako rubrIka 
zmínkou '0 výminkách zmatených a rozdělen na dva odstavce. 

Ostatní paragrafy byly přeřaděny. § 620 odpovídá § 7~0 obč. zák~ 
Po '0bšírné debatě byla v tomto § 620 převzata v nove formulacl 

první věta z ,§ 700 obč. zák. a pak zásada dvorského, dekr.etu~e dne 
23. května 1844, č. 807 sb. zák. soud. Superrevisní komIse Sl byla 
d'0bře vědoma toho, že některé konkretní případy byly by hodny 
schválení jiné odnlítnutí podle zákona. Ale hranice, kdy zákaz luan~ 
želství s: celkem snáší s -dobrými mravy a kdy se jim příčí, je velmI 
plynulá a přesnou formuli, která by ve všech případ~c~ p~n~ vyh?
věla není luožno nalézti. V užitém slově »svéprávnostI« Je receno, ze 
výrr:inka platí, i když nad dědicem nebo o~k~zovní~em ?yl~ ~oc 
poručenská prodloužena, i když byl zbaven ,svepravnostI, v kterychzto 
případech se zákaz manželství vůbec neho záka:z předčasnéh'0 man
želství pokládá za důvodný. 

V §,§ 621 a 622 byly se změnami rázu stylistického převzaty 
§§ 701 a 702 obč. 'zák. podle návrhu ,sublmmitétu. 

U§ 623 (§ 699 obč. zák.) bylo po delší debatě usneseno škrt
nouti z tekstusu'bkomitétu větu, že podle výminky jest se přesně 
"říditi i kdYhy nebylo pravděpodobno,že se -dědic nebo '0dkazovník 
dožij~ splnění jejího, a to proto, že komisesuperrevisní nepovažo~ala 
za nutné v zákoně vytýkati, že k pravděpodobnosti výminky 'zpravldla 
nelze přihlížeti, a na druhé straně že nijak nechtěla vyloučiti možnost, 
že výminka pro nepravděpodobnost v některých případech bude pro
hlášena přímo za nemožnou. 

Za§ 623 byl formulován nový I§ 624 podle vzoru § 162 něm. obč. 
zák. Upozorniti dlužno, že .širší výraz »který se příčí dobrÝlu mra
vům« zahrnuje v sobě i všechna jednání protiprávní. 

§ 625 odpovídá § 703 obč. zák. a byl .stylisticky upraven, aby 
byl ve shodě s § 510. 

§ 704 obč. 'zák. byl ,převzat v § 626. 
V § 627 převzatém z § 705 obč.zák. byla poslední' slova »j en ode

vzdání ... lhůty« vypuštěna, a to proto, že chybnou formulací vy
vozují přirozený důsledek věty ·první. Komise superrevisní nechtěla 
nic měniti na věci samé. Ale seznala, že k vyjádření myšlenky do.sa-
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vadní formule se nehodí a že je těžko ve formě zákona nalézti for
luuli vhodnější. 

§ 706 obč. zák. byl v § 628 převzat se znlěnou stylistickou . . 
§§ 629 a 630 obsahují §§ 707 a 708 obč. zák. ve zkrácené formě. 
V dalším § 631 byl pozlněně stylistické převzat § 709 obč. zák. 

V pryním odstavci § 632 byl převzat § 710 obč. zák., ale jeho poslední 
věta· byla jinak formulována, aby se odklidila starší kontroversa. 
Podle přiJatého tekstu je ·patrno, že by bylo třeba znlaře,ní vědomého. 
Ve druhém '0dstavci bylo dáno vykladací pravidlo, že v pochybnosti 
vedlejší ustanovení se pokládá za příkaz. V dalšÍnl § 633 (§ 711 obč. 
zák.) byly provedeny jen změny stylistické. § 634 (§ 712 obč. zák.) 
byl převzat s dodatkem, že nařízení sublegátu je postavena na roveň 
jinaká újma, která má postihnouti oS'0bu obtíženou. 

Otázka, kter'0u řeší § 713 obč. zák., je komplikována tím, že zů~ 
stavitel-laik často nerozeznává přesně testament od kodicilu. Není 
vyl~učen~,že pořízení, které je redigováno na způsob kodicilu, bylo ' 
mysleno Jako testament a mělo předchozí poslední vůli zrušiti. Této 
nesnázi dalo by se odpomoci dvojím krajním prostředkem: bud' po
tlačiti rozdíl mezi 'závětí a dovětkem, nebo ustanoviti, že každým 
pozděj ší'm pořízením se ruší starší. První prostředek byl předem od
.mít~ut při řešení zásadních otázek projevu poslední vůle, druhý byl 
zamltnut při této příležitosti jako příliš daleko sahající. Setrvalo se. 
tedy na střední cestě, vyjádřené subkomitétní'm návrhem nové formu
lace § 713, ale na místě poslední věty návrhu ' položena byla jako 
druhý odstavec věta: »Starší dovětek se novou zá:větí ruší, jen pokud 
to plyne ze závěti nové.« Aby pak se zmenšil počet případů 'zůstavi
telova omylu v povaze posledního pořízení, byl v § 513 připojen do
datek: »V pochybnostech jest pokládati poslední pořízení za závěť.« 

Tato myšlenka pak se dovršuje přijatým zněním ,§ 636 (I§ 714 
, obč. zák.) , které se snaží lépe se přiblížiti skutečné vůli zll stavitelově. 

§ 715 obč. zák. .dával podnět k mnohým pochybnostem. Celkem 
vzácněj ší bude případ, že dvě poslední pořízení, 'z nichž žádné se nedá 
rozpoznati jako Ipozděj ší, by se doplňovala, vzáj emně si neodporuj íce. 
!u.,by ře~ení neposkytovalo obtíží. Jestliže se však vzájemně vylu
CUJl, hledel na věc občanský zákoník, jak je patrno z výkladů Z e U
l e r o v a komentáře, jako na pořízení jediné a řešil věc společen
stvÍln majetkových práv. Ale tato myšlenka by se lépe vystihla vý
kladem, že jetu jediné poslední p'0řízení a každá z jeho složek že 
ustanovuje nikoliv o celé pozL1stalosti, nýbrž jen o podílu. Na př. 
v jednom p'0řízení jest ustanoven za -dědice A ke dvěma třetinám 
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pozůstalosti, ve druhéln B ke dvěma třetiná'm. Tu by dostal každý 
dvě šestiny a jedna tl'etina by připadla dědicům zákonným. V tomto 
s111yslu byl formulován § 637 této osnovy a mluví se tam proto o srov
nání posledních pOl'ízení jako celkú. 

V §§ 638, 639 byly bez v~cné změny přijaty navržené teksty 
§ .} 716, 717 obč. zák. 

První vět.a § 718 obč. zák. byla fonuulována v § 640 tak, aby 
bylo zřejmé, že o odvolání platí všechno to, co požadují §§ 523-530 
pro poslední pořízení. V dalšÍln znění tohoto paragrafu jsou jen 
zn1ěny stylistické, ale k chraně zákonných dědiců byla připojena po
slední věta, ovšen1 s omezením, které odpovídá § 527. Tohoto usta
novení ukázala se ,potřeba tím, že byl komisí superrevisní jako § 644 
restituován § 723 obč.zák., vypuštěll~T návrhem subkomitétu. 

V § 641 jest v zkrácené fonně obsažen § 719 obč. zák. ve znění 
navrženén1 subkomitétem. V § 642 byl recipován § 720 obč. zák. Vy
skytla se sice námitka, že toto ustanovení není příliš praktické 2. že 
systematicky selU nepatří. Přes to, poněvadž lze sotva nalézti lepší 
soust.avné zařazení, bylo toto ustanovení zachováno. Ale k nálnitce 
II e j vy Š š í h o s o u d u byla vypuštěna navržená další možnost od
poru, totiž pro nedostatek předepsaných obřadností, a provedeny byly 
některé změny stylistické. 

V § 643 byly převzaty §§ 721 a 722 obč . . zák. ve znění navrže
nén1 subkomitétem s některými změnami stylistického rázu. Upo
zorniti dlužno, že přirozeně i o tomto způsobu odvolání posledního 
pořízení platí první věta § 640. 

Při převzetí § 722 obč. zák. jako druhého odstavce § 643 osnovy 
byl především obnoven původní tekst zákoníka občanského, pokud 
mluví o náhodě, a to proto, že sice pojem náhody na různých místech 
občanského zákoníka nutno různě vykládati, ale zde nebude možno 
pochybovati, že náhoda zahrnuje nejen události přírodní, jež nastá
vají mimo vůli člověka, a činy osob jiných, nýbrž i činy zůstavitelovy 
vy konané ve stavu nepříčetnosti, pod vlivem omylu nebo donucení. 
Zn1ínka o dúkaze byla škrtnuta jako 'Zbytečná a snad i mýlivá. 

§ 723 obč. zák. byl v § 644 převzat, a to proto, že superrevisní 
komise shledala spravedlivým, aby písemné pořízení bylo zachováno, 
jestliže pozdější testament byl zůstavitelem 'zase zrušen. Ale aby se 
vyhovělo pochybnostem v literatuře projeveným (srv. na př. E h r e n
z we i g, II., 2., 1924, str. 379), byl připojen k § 640 dodatek »ne
zkrátí-li tím .své zákonné dědice nad míru § 527«. Aby pak byla 
lépe vyjádřena myšlenka Zeillerova, že v tom, že zůstavitel, učiniv 
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nové pořízení, starší nezničil, je spatřovati jistou nerozhodnost, která 
na konec přece jen skončí ve prospěch pOřÍ'zení staršího, praví se na 
místě »dřívějšího písemného pořízení nezničiv,« - jak praví občan
ský' zákoník, _. »2. starší (sc. písemné poří'zení) uchová«, čímž ni
kterak není řečeno, že by zůstavitel 111'Usil učiniti projev o zachování 
pořízení staršího. Při tom vědomky tento zachovávající účinek byl 
Oll1ezen na pořízení písemná ; žádná tedy, ani veřejná pořízení ústní 
se nezachov.ají, byla-li jednou zrušena pořízením pozdějším. 

Jako§ 645 byla připojena třetí věta § 601 návrhu subkomitétu. 
Po nové přesněj 'ší formulaci následující rubriky byl v § 646 pře

vzat § 724 obč. zák. podle návrhu subkomitétu se změnami stylistic
kými. 810vo »vymůže« ovšem neznamená jen soudní vydobytí, nýbrž 
zahrnuje i vyn10žení upomínáním dlužníka nebo podobným ITlimo
soudním naléháním. V §§ 647, 648 byly převzaty §§ 725, 726 obč. 
zák. se změnami,stylistickými. Jelikož § 648 obsahuje zvláštní dů
vod delační, t. j. třebas z pouhého dovětku, bylo do § 502 poj ato slovo 
»zpravidla (§ 648) «. Návrh, aby pozůstalost dědici odmítnut á ne
připadla odkazovníkům jako dědicům, nýbrž hned státu jak;o od
úmrt, nebyl přijat. Nový občanský ,zákoník nemá jistě tendenci státi 
se fiskálnějším, než byl občanský zákoník 'z roku 1811. 

K hlavě 21 (§§ 649-672). 

Hlava 21. má rubriku »Posloupnostzákonná«. 
Komise superrevisní uznávajíc, že výpočet v § 727 obč. zák. 

jest neúplný a že zároveI1 s hlediska techniky zákonodárné není ani 
n10žno ani účelno všechny případy vypočísti, přihlížejíc dále i k tomu, 
že §§ 727, 728 obč. zák. tvoří myšlenkový celek, usnesla se na for
lnulaci, abstrahující od kasuistického výpočtu a slučující oba para
grafy v stylisticky zjednodušený a právě následkem své abstrakt
nosti úplný § 649. ZároveI1 se tímto tesktem naznačuje, ž'e slnlouva 
dědická je silnějšÍln důvodem delačnÍln než závěť, tato pak silněj
ším důvodem než poměr rodinný. § 729 obč. zák. se vypouští, pro
tože patří soustavně jinam, a zde má jen povahu předpisu odkazu
jícího na předpis jiný. 

Komise superrevisní odmítla myšlenku, že by ·se ,zásadně měla 
z'lněniti soustava zákonné posloupnosti, jak ji obsahuje občanský zá
koník z roku 1811, právě tak jako již dříve odmítla návrh na pře
místění předpisů o posloupnosti 'zákonné před posloupnost testamen
tární. Dúvodem pro setrvání při soustavě dosavadní jest - nlimo to, 
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co vůbec bylo uvedeno pro zásadní zachování systému zákoníka, -
i to, že právě sy.stém práva intestátního, j.ak jej obsahuje 'Občan
ský zákoník z roku 1811, jest jednoduchý, nedává tén1ěř základu 
pro vleklé spory dědické, které se objevují jako hromadný zjev jinde, 
a dále i to, že tato soustava plně vyhovuje právnímu nazírání lidu, 
jenž přijímá za spravedlivé dělení stejnoměrné, ,není-li projevena jiná 
vůle 'zůstavitelova. Za stoleté působnosti občanského zákoníka nikde 
se neobjevilo, že by právě intestátní posloupnost uvolňovala svazek 
rodinný. O zachování majetku, zej'ména nemovitého, před rozpadem 
třeba pečovati jednak posledním pořízením, jednak zvláštními zákony 
o posloupnosti v n1ajetek zemědělský. 

V § 730 obč. zák., který se přijímá v § 650 s menší z'měnou sty
listickou, vynechává se zbytečná věta druhá. 

Při 'úvaze o § 731 obč. zák. uvažovala sice komise o m'Ožnosti, 
omeziti ještě nad míru provedenou částečnou novelou k občanskému 
,zákoníku kruh příbuzných, povolaných k posloupnosti ,zákonné; ale 
nemohla se odhodlati k dalšímu kroku v t'Omto směru, hledíc jednak 
k dosavadnímu právnímu stavu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, 
jednak k tomu, že dědické právo vzdálenějších příbu:oných je posti
ženo vysokou dědickou daní, kterážto daň je dostatečnou korekturou 
toho, co jest ustanoveno v \§ 731 obč. zák. 

Z § 731, který byl převzat v § 651, byl vypuštěn poslední od
stavec navržený ·subkomitétem,který částečně obsahuje věci 'samo·· 
zřejmé, částečně mohl by sváděti k nedorozumění. Jinak byl převzat 
tento paragraf bez podstatné změny. Jako odstavec pátý byl do to
hoto paragrafu pojat obsah §. 751 obč. zák. 

Z § 732 obč. zák. se vynechávají zbytečná slova »ať jsou rodu ... 
ženského«. Ostatně byl tento paragraf převzat jako § 652. Při pro- I 
jednávání § 733 obč. 'zák. a jeh'O přeV'zetí do ,§ 653 bylo uvažováno 
o . pochybnostech :projevených v literatuře (srv. na př. E h r ;e n
z w e i g, II., 2., 1924, str. 351, 352) v otázce principu representač

ního. Komise nemuhla se přikloniti k těmto názorům ani de lege lata 
ani de lege ferenda.Ustan'Ovení § 653 (§ 733) se zabývá principem 
represen'tačním, pokud se uplatní v případě smrti dědice, v první řadě 
povolaného. Řešení jiných případů bude hledati v §§ 509, 511, even
tuelně v § 688. Jiných případů, kde by princip representační přišel 
v úvahu, není. O repudiaci ve prospěch potomků se jedná v závě
rečné hlavě. Jinak byla v tomto paragrafu provedena jen změna sty
listická. V § 734 obč. zák., převzatém v § 654, byla upravena Usková 
chyba a provedeny změny stylistické. 
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Stylistické změny byly provedeny také v § 735 obč. zák. (§ 655) 
a v § 736 obč. IZák. (§ 656). Citace §I§ 652-654 byla -v § 656 pře
sunuta na počátek, aby se snad nedovozovalo, že 'zásady těchto pa
ragrafů platí jen pro dělení poloviny matčiny. Mimoto pro větší jas
n'Ost bylo za ,slova »rO'zdělí se mezi ně« vsunuto »stejným způs'Obem«. 
§ 737 'Obč. zák. byl přijat jako § 657 beze změny. 

Při '§ 738 'Obč. zák., který byl převzat beze z'měny jako § 658, 
bylo upoz'Orněno, že pozůstalo.stse rozdělí na poloviny a každá polo
vina se dělí dále, při čemž přij de k platnosti rozdíl mezi potmllstvem 
plnor'Odým a pol'Orodým. Dále bylo konstatováno, že akrescence má 
význam i při zákonné posloupnosti,ježto jest vyloučena jen při po
volání k určitým podílům, což není nikdy při posloupnosti zákonné. 
Odmítnou-li ovšem děti 'a je-li tu pozůstalý manžel, postoupí delace 
k druhé třídě zákonných ' dědiců a podíl puzůstaléh'O manžela vzroste 
ze čtvrtiny na polovinu. §§ 739 .a 740 obč. zák. byly převzaty jako 
§§ 659 a 660 po provedení tz'měn stylistických a připojení doplňků ob
j asňuj ících věc. 

§ 741 obč. zák. byl v § 661 převzat s některými změnami styli
stickými, 'zejména s vypuštěnim ,slova »toliko« v první větě, které 
by m'Ohlo vésti k nedorozumění. 

Před ,§ 750 obč. 'zák., který byl př.evzat jak'O § 662, byla polo
žena rubrika »Několikeré příbuzenství«, protože se toto ustanovení 
vztahuje na všechny případy předchozí. Závěrečná slova tohoto pa
ragrafu byla přestylis'Ována a 'byla připojena citace § 656. 

§§ 752-756 obč. zák. byly převzaty jako §§ 663-667, ale 'Ovšem 
po změnách, odpovídajících příslušným předpisům práva rodinného. 
Upozorniti dlužno, že v § 664 se pří'znává dědické právo po lTIuži, 
když bylo dítě legitim'Ováno výrokem soudním, kdežto v § 665 se 
nepřiznává dědické právo dítěti proti tomu, kdo je jen zavázán 
k alimentaci dítěte podle § 127 této osnovy, takže naproti živiteli 
podle § 127 nemá dítě nemanželské dědického práva právě tak, jako 
dosud nemělo proti nemanželskému 'Otci. Do § 666 byla vložena 
slova: »neustanovuje-li ,smlouva o osvojení nic jiného«, ježtosmlou
vou adopční může býti dědické právo vyloučen'O. Nápadným by se 
mohlo 'zdáti,že v § 667, odst. 2., jest přiznáno dědické právo po dí
těti soudně legitimovaném, právě tak jako po dítěti nemanželském, 
jen matce a jejím příbuzný!m. Ale t'O se stalo úmyslně proto, aby se 
legitimace nestala předmětem spekulace, jednak proto, aby !se ne
dostalo po dítěti dědického práva 'zákonnéh'O 'Otci, který s'e proti legi-
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tiInaci bránil. Tyto důvody byly shledány závažněj šimi než dův'Od ,sou
měrnosti, který by mluvil pro dědické právo takového otce. 

·0 :§ 757 obč. zák., 'který byl převzat jako §'§ 668 a 669 t€to 
osnovy, byla konána velmi obšírná debata, v které byla formulo
vána trojí 'm'Ožnost na místě předposlední věty návrhu subkomitét
niho: nejdále ve prospěch pozůstalého manžela šel návrh, aby se mu 
poskytlo zákonné právo dědické, nehledíc k tomu, co mu je zane
cháno smlouvou dědickou a smlouvami svatebními. Ale bylo konsta·
továno, že toto řešení j de příliš daleko a neodpovídá pravděpodobné 
vůli 'zůstavitelově. Řešení 'Obsažené v návrhu působí nesnáze, jak 
určiti h'Odnotu toh'O, co :se má od podílu odečísti, a mohl by tak býti 
manžel velmi zkrácen. Nejvhodnějším se objevil způsob třetí, po
nechávající manželu volbu, přijmouti to, co se mu nabízí ze smluv 
svatebních nebo ze ,smlouvy dědické, anebo t'O, co mu přináší po
sloupnost 'zák'Onná. Je to způsob známý již z § 1258 obč. zák. 

Z tohoto řešení věci a z 'ustanovení o kumulaci práv manželo
vých, je-li zároveň příbuzným zůstavitelovým, byl pak utvořen .nový' 

§ 669. 
§ 758 obč. zák. byl převzat jako § 670, a to tak, že omezující 

vliv na předno.stní odkaz pozůstalého manžela byl výslovně přiznán 
jen zůstavitelovým dětem prvního stupně, ne však vnukům a pra
vnukům, protože ideální po'měr, který má býti také chráněn usta
novením oprecipuu, se vyskytuje zpravidla u dětí prvního stupně, 
ale jen velmi 'zřídka u vzdálenějších descendentů. 

V '§ 759 obč. zák., převzatém jako § 671, byla provedena dvojí 
změna: .Ipředevším vypuš těna byla zmínka o manželu r'Ozloučeném, 
jež byla v návrhu subkomitétu; jemu přirozeně žádné 'zákonné právo 
dědické příslušeti nemůže. Za druhé bylo sice manželu bez vlastni 
viny r'Ozvedenému ponecháno právo na dědický podíl intestátní, ale 
bylo mu odepřeno právo na zákonný odkaz přednostní, protože toto 
právo těsně souvisí s manželský.m ,spolužitím. Co se týká druhého 
odstavce § 759 obč. zák., přiklonila se superrevisní komise k sub
komitétu; jenž onen 'Odstavec byl vypustil. 

§ 760 'Obč. zák. byl přijat ve zkrácené formulaci jako § 672 
Slovem »připadá« je pověděno, že tu nejde o nápad pozůstalosti. 

§ 648 hyl ponechán v platnosti, a to z dův'Odů, které byly uvedeny 
při tomto předpisu. Komise superrevisní schválila pak i vynechání 
§ 761 'Obč. :zák. Zákony č. 68/1908 čes. z. z. i č. 52/1889 ř. z . . a dále 
zák. č. 81/1920 Sb. z. a n. jsou zachovány předpisy uvozovacími 
(čl. V., č. 4., a VI., č. 10.). 
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Ii: hlavě 22 (§§ 673-709). 

Ve všeobecné debatě 'O dílu povinném byly mimo Jlne sneseny 
důvody pro manželský díl povinný a proti něn1u, a bylo na konec 
usneseno, že nejlepším východiskem bude řádná úprava § 796 obč~ 

zák. Proto byla ustanovení o dílu povinném fonnulována celkem ve 
shodě s návrhem subkomitétním a s občanský,m zákoníkem. 

V § 673 byly sloučeny §§ 762, 764 obč. zák., a tekst byl upravtm 
tak, aby přesněji byla vyjádřena povaha povinného dílu. »Dědicí« 
llepominutelní nemají zajisté 'práva, aby na ně bylo pamat'Ováno 
v posledním pořízení; mají tolíko právo na penÍ'z, rovnající :se určité 
kvotě pozůstalosti. Není třeba zvláště v zákoně vytýkati věc samo
zřejmou, že práv'O na povinný díl přechází na dědice 'Osoby, která , 
toto právo měla v době smrti zůstavitele. Superrevisní komise se 
vrátila k výrazu »dědic nepominutelný«, protože slovo »čekatel« se 
nezdá býti vhodné, ježto se tohů slova užívá o osobách podstatně se 
lišících od osob, které mají právo na povinný díl. Užívá se tedy dále 
.slova »dědic nepOlTIinutelný«, :ač sl'Ovo »dědic« samo o sobě není 
správné. Je však každému 'zřejmé, 'Oč jde, připojí-li se přívlastek 
»nepomin u telný«. 

V § 674 byl převzat § 763 obč. 'zák. se změnami rázu stylistic
kého a s vynecháním zbytečného ustanovení o růvnosti pohlaví. O dě
tech legitimovaných se neděje zmínka, protože o jejich stejném právu 
nelze pochybovati. KOlTIise podržela v tomto paragrafu rekapitulaci 
zásadníh'O ustanovení§ 14 'přes to, že bylo uznáno, že zmínky té 
třeba není. 

§§ 765, 766 obč. zák. byly převzaty v§ 675 po výrazové změně, . 
doporučené S v a'Z e m s o u d c ů. Slovo »hodnoty« zdůrazňuje, že ne
jde 'O kvotu dědickou, nýbrž o její peněžní ekvivalent. 

§ 766 navržený subkomitétem se vypouští se zřetelelTI na zásadní 
stanovisko komise k právu vd'Ovskému. 

Při jednání o § 767 obč. zák., který byl převzat s veln1i podstat
nou změnou do § 676, bylo uvedeno, že římská zásada »exheredatus 
partem facit ad minuendam« byla občanským zákoníkelTI 'Opuštěna 
neprávem. I kdybychom nehleděli k tomu, že za stavu vytvořeného , 
.starým tekstem ,§ 767 obč. 'zák. má jeden nepominutelný dědic příliš 
velký zájem na vydědění druhého, musíme vzíti v úvahu, že při zřek
nutí jednoho je vůči zůstaviteli, jenž renuncianta pravděpod'Obně 
jinak vybyl, jistě nespravedlivé, že automaticky vzrůstá povinný díl 
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"druhého, takže se pro zůstavitele účinek zřeknutí téměř maří. Massa 
,zůstávající mu k volnému nakládání se bez věcného důvodu umenšuje. 

Je proto lépe, aby pro. výpočet povinného dílu byl předem stano
ven pDdíl Izákonný', nehledíc ke skutečnDstem, že některý nepominu
telný dědic se zřekl nebo byl vyděděn. Aby však nenastaly nesnáze 
,následkem konkurence ustanovení o důvDdech vydědění s §§ 507, 508, 
byl?, zásada »exheredatus partem f~cit ad minuendam« rozšířena i na 
toho, kdo. podle těchto předpisů je z dědického. práva vylDučen. 

Je samozřejmé, že při vyměření povinného dílu podle § 676 se 
,počítají vždy všichni zákonní dědicové, tedy na př. pozůstalý manžel 
nebo ten, kdo 'Odmítl dědictví jemu napadlé. , 

V dalších '§§ 677, 678 byly převzaty zásadně teksty §§ 768, 769 
,obč. zák., ale s tDU změnou,že bylo upuštěno Dd taxace zločinu podle 
výměry trestu a byla taxace mravní přizpůsobena ustanovení o dů
'vodech rozluky. Podobně i v důvodu třetím bylo užito výrazu »vy
trvale zhýralý« proto, aby se naznačilo, že nestačí jednDtlivé pokles
ky, nýbrž že je třeba prokázati, že vyděděný vedl život, příčící se 

'veřejné mravnosti, trvale, ač byl napomínán ,a ač mu byla nejednou 
"dána výstraha. Co se příčí veřejné mravnosti, jest otázka jednotlivého 
pÍ'Ípadu a nedá se vylíčiti všeobecným ustanDvením. V každém pří

.padě ukazuje slovo »zhýralý život« na přestupky velmi těžké a vy
trvalost ukazuje k nenapravitelnosti. 

§ 770 obč. ~ák. se vypouští podle návrhu subkomitétu, protože 
je příliš samozřejmé, že zůstavitel může svým projevem vyděditi 
tDho, kdo již podle §§ 507, 508 této osnovy je z dědického práva vy
loučen. 

Subkomitét použil takto uprázdněného § 770 k ustanovení, 'že vy
, dědění musí se ,státi výslovně ve způsobu pDsledního pořízení. Ale 
komise superrevisní přes to, že uznala ,snahu přiblížiti se právu plat
:nému na Slovensku, Ddmítla tuto novDtu. Duvodem jí bylo, že pro 
pořizovatele, stejně jako pro osobu vyděděnou, bude často trapné vý
. slovně prohlásiti vydědění. Jistě že stačí, pomine-li zůstavitel toho, 
koho chce vyděditi, mlčením. § 782 obč. zák., který je obnoven v'§ 690 
'této osnovy, poskytuje do.statečnouzáruku. Je-li si opominutý nepo-
minutelný dědic vědom důvodu vyděďovacího, nepustí se asi do. sporu. 
,Bude-li si naDpak vědom neviny, má cestu k svému právu otevřenu 
v § 690, nehledíc k tomu, že i při výslovném vydědění platí r§ 679 
.(§ 771 obč. zák.). . 

V § 679 byl převzat § 771 obč. zák. tl.m způsDbem, že ostrá for
~mule průvDdního předpisu byla nahrazena formulí mírněj ší. 
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v § 680 byl pak přijat '§ 773 obč. zák. se změnami výrazový'mi. 
V návrhu subkomitétním byl -§ 772 obč. zák. formulován ve sho

dě s občanským zákoníkem až 'na vynechání slDva »ausdriicklichen«. 
'Komisi superrevisní šlo však o to, aby bylo. zřejmé, že jde o zrušení 
výslovného vydědění, za to však že 'zrušení lze provésti každým způ
sobem, jímž vůbec lze zrušiti pDslednl pořízení, tedy i novou závětí, 
jež vydědění neobsahuje, i zničením listiny pDdle § 643 této osnovy. 
Dále jdDucí návrhy, aby vydědění samočinně zaniklo, přestal-li jeho 
.důvod, nebyly přijaty. Mohlo by se to zajisté týkati jen důvodu 
:§ 677, č. 3., a tu jezřej~mD, že podmínce '»vytrvale zhýralého života« 
není vyhDvěno, jestliže se osoba vyděděná polepšila a vede v době 
delace ~ivot spořádaný. Obrana 'Osoby té by spočívala v ,§ 679, resp. 
:§ 690 této osnovy . . 

V ,§ 774 obč. Izák., převzatém v § 682 této snovy, byly provedeny 
některé pDdstatné změny. Vzhledem k vypuštění r§ 609 obě. zák. bylo 
třeba zařaditi ustanovení, pDdle něh'Ož nepokládá se za nepřípustné 
,omezení povinného dílu, jestliže se dítěti ustanoví svěřenské nástup-

I nictví pro. případ, že by zemřelo nedospělé. ,Pro dítě je zajisté dDbře, 
vědí-li oSDby, které jsou jeho intestátními dědici, že jim jeho smrt 
nepřinese výhod, ježto by jmění jeho připadlo suqstitutovi. Ale kdyby 
to byla plná substituce, bylo by nemožno sáhnouti na kapitál, i když 
.by to bylo nutné pro výchovu dítěte. Proto se v tomto paragrafu 
ustanovuje fideicommissum eius quod supererit. Podobné případy by 
,se mohly vyskytnDuti, jde-li o osoby zbavené 'Úplně svéprávnosti. Jinak 
jest neplatná každá výminka nebo závada, pokud 'Omezuje povinný 
díl, a nastala by tedy přiměřená redukce takových omezení. Přesa
huje-li to, co se nepominutelnému dědici zůstavuje, povinný díl, jsou 
-omezení platná, pokud se vztahují na tDtO plus. Ale ustanovení -§ 682 
nadto dává zůstaviteli možnDst, aby pDskytl nepominutelnému dědicí 
volbu mezi tím, co se mu zůstavuje, a požadováním povinného dílu, 
-CDŽ vyhovuje i § 754 této osnovy (I§ 808 obč. zák.). Je-li plnění uložené 
nepo'minutelnému dědici dělitelné, mŮ'že se zachovati také p'Odle 3. a 5 . 
věty § 682. Tímto řešením přibližuje se zajisté i toto ustanovení co 
možná nejlépe skutečné vůli zůstavitele, jenž, i když se snad ve vý
'znamu omezení mýlil, nechtěl dědice nepominutelného zkrátiti. 

Před § 683, převzatým bez podstatné změny z § 775 Dbč. zák., 
byly jinak formulovány rubriky. Podobně byla změněna podrubrika 
před ,§ 684 převzatý,m z ,§ 776 obč.zák., jehož tekst byl upraven ve 
:shodě ' s původním zněním § 776 obč. zák. 

§ 777 obč. zák. byl v § 685 převzat s menší změnou výrazovou. 



188 

Aby se však rozhodla kontroversa o době, která je rozhodná pro ne
vědomost zůstavitelovu, byl položen za slovo »zůstavitel« obrat »v do
bě pořízení pro případ smrti o něm nevěděl« . Slova »nebylo známo ... 
živu« se vypouštějí. 

V § 686, který byl převzat z § 778 obč. zák., byla především vy
puštěna slova »pro veřejn~ ústavy«, aby ·se právo descendenta omyle/TI 
opominutého příliš nezkracovalo. Vzhledem k § 584 bylo pomýšleno 
nahTaditi výraz »úmysly lidumilné« výrazem souhlasným se slovy 
onoho předpisu. Ale, ,aby se potomek opominutý příliš nezkracoval,. 
volen byl úmyslně výraz užší, t. j. »účely dobročinné« . Přijat byl ná-· 
vrh, aby se předpis § 686 výslovně rozšířil i na případ, že zůstavitel 
má několik nepominutelných potomků, o jejichž existenci neví. Tím 
ovšem komise nechtěla vyloučiti obdobné ližití § 686 na jiné pří_o 

pady, které se nehodí pod § 685. 
§ 779 obč. zák. byl v § 687 převzat beze změny. 
§ 780 obč. zák. byl převzat v § 688 s podstatnýn1i změnami. Již 

subkOlTIitét vzhledem k vývodům Krč ·mářovým (Právník, 1918,. 
str. 53 a násl.) .se snažil počítati také 'S tím; že dítě bylo neprávem 
vyděděno, v kterém'žto případě má samo právo na povinný díl a ne
může býti tedy spravedlivě jeho právo přesunuto na potomky jeho .. 
Ale nebylo ani v tomto tekstu pamatováno na složitější případ. Ze
mře-li dítě neprávem vyděděné před zůstavitelem, měli by právo na 
povinný díl potomci, přežije-li však dítě takové zůstavitele, bude míti 
samo právo na díl povinný a potomci jeho budou vyloučeni. Aby se· 
těmto otázkám dostalo řešení, byla zvolena přítomná formulace § 688. 
Podle toho potomci vyděděného dítěte mají právo' na povinný díl, a to· 
ať 'zůstavitele přežilo nebo nepřežilo. Ale nemají tohoto práva, jestli-o 
že vyděděný potomek zůstavitele přežil a 'má sám právo na povinný' 
díl, jsa vyděděn neprávem. 

V § 689, který byl převzat 'z § 781 obč. zák, byla předevšílll vy
puštěna druhá věta navržená subkomitétem, a to vzhledem ku přij até 
formulaci§ 673, kterou se odmítlo navržené nepominutelné právo 
vdovské. Byl sice učiněn návrh, aby se nepominutelnému pí'edku po
skytlo podobné právo, jaké ,má nepominutelný potomek, ale komise· 
tohoto návrhu nepřijala. Neboť jednak se nemají rozmnožovati nad 
potřebu ,pr'ípady, kdy vznik4 příležitost k nesnadným sporům o omylnou 
preterici, jednak případy, že by potomek nevědělo existenci předka. 

a přes to by tento předek byl hoden zvláštního zřetele jako nepomi
nutelný' potomek, j sou tak vzácné, že není vhodno činiti pro ně zvlášt
ní ustanovení zákonné. 
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Jelikož komise superrevisní odmítla návrh, aby bylo vydědění vá
záno na výslovný projev ve formě testamentární, bylo nutno obnoviti 
.§ 782 obč. zák, což se stalo v § 690. Aby však pod § 690 nebyly pod
řizovány případy omylné preterice podle .§§ 685 ' a 686, byla vsunuta 
slov~ »nikoliv Oll1ylem«. 

.§ 691 byl převzat z § 783 obč. zák, ale tekst byl zjednodušen 
.a zkrácen. Bylo vypuštěno slovo »ustanovení« (sc. dědicové), a to 
proto, aby bylo zřejmé, že přispějí i dědicové zákonní, jsou-li povoláni 
vedle dědiců testalllentárních. Samozřejmě se pojmern »dědicové« za
hrnují i ostatní dědicové nepominutelní, a bude tedy eventuelní ža
lobu na vyplacení nebo doplnění povinného dílu říditi proti všem. Po
E1ěr se pak řídí podle podílů dědických, nikoliv snad, jak t omu je 
\i právu slovenském, podle toho, co kdo obdržel nad povinný díl, při 
kterémžto způsobu by byla těžko řešitelná účast dědiců zákonných 
.(:1, sotva by se vystihla pravděpodobná vůle zůstavitelova. 

Při jednání o § 784 obč. zák, který byl převzat v § 692, bylo 
vzhledem k §§ 723 a 724 osnovy provedeno podstatné zkrácení. Věta 
o dražbě byla vypuštěna jako zbytečná. Proti druhému odstavci byly 
činěny námitky s hlediska n10žného poškození nepominutelného dědice 
ph poklesu hodnoty peněz. Ale kon1ise setrvala na stanovisku dvor
ského dekretu č. 781/1844 sb. zák. soud., protože případy zhroucení 
111ěny j sou rázu zcela výjimečného a vypořádání povinného dílu penězi 
je jistě vhodnější než poskytnutí podílu pozůstalosti jn natura. že 
tenLo způsob vypořádání nemůže býti nepominutelnélllu dědici vnucen, 
je dostatečně opřeno § 1413 obč. zák, převzatým v § 1227 této osnovy. 
Výra\zem »toliko na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povin
ného dílu« je myšlenka citovaného dvor. dekretu přesně vyjádřena 
a soulad s § 675 je zjednán tím, že do tohoto paragrafu bylo vsunuto 
slovo »hodnoty«. 

Upozorňuje se, že § 692 míří toliko na případy, kdy nepOlllinu
telnému dědici nebylo zůstaveno nic nebo mu bylo zůstaveno méně, 

než kolik činí povinný díl, kdežto v případě § 682 n1á nepominutelný 
dědic právo na to, co mu bylo zůstaveno jako dědický podíl nebo jako 
odkaz, ale tu ovšem nelllá práva na plnění částky peněžité. Není tu 
tedy rozporu. 

Nový § 693 je částečným výsledkem velmi nesnadného proj edná
vání § 792 obč. zák TÍlllto ustanovením se nepominutelný dědic chrání 
proti poškození, které by vzniklo, kdyby ta poskytnutí mezi živými, 
jež se započítávají na povinný díl, nebyla pr'ipočtena k pozůstalosti 
za účelem výpočtu povinného dílu, ač se jich jednotlivým nepominu-
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ielným dědicům dostalo. I kdyby tedy jednotlivéIYlu nepominutelnému 
dědicí bylo 'započtení prominuto, připočte se to, co mu bylo předern 
podle §§ 697, 698 poskytnuto, k pozůstalosti, a nedostane z pozůsta
los~i nic, pokud takto vypočtený podíl ostatních nepominutelných dě-· 

diců nebude kryt. Uvážíme-li pak ještě riovou formulaci § 762 obč., 

zák. v I§ 673 této osnovy, doj deme k výsledku, že tato ochrana po
vinného dílu se nevztahuje jen na případy posloupnosti testamen
tární. 

Při jednání o ,§ 785 ,obč. zák., jenž byl převzat v § 694 této 
osnovy, bylo v otázce připočtení darú (čimž se zahrnují i právně zá
vazné sliby darovací) zachováno stanovisko subkomitétu ve věci darů 
k účelům všeužitečnÝlTI, i stanovisko novelové k darům, jež byly po
skytnuty osobám majícím nárok na povinný díl. V první věci roz
hodlo, že vyloučením takových darů z připočtení a tím i 'z . následků 
vyslovených v § 865 osnovy mohlo by se umožniti podstatné zkrácení, 
ne-li nepřímé vydědění nepominutelných dědiců. Ve věci druhé pak 
rozhodlo to, že by nebylo spravedlivé, aby tomuto ustanovení a tím 
i následkům ,§ 865 osnovy byl podroben starší dar, učiněný nepominu
telnému dědici, ne však později učiněný dar jinému nepominutelnému 
dědici, ač pravděpodobně oba dary byly učiněny na účet dílu povin
ného a nerovnost by vznikla pouhou náhodou, že druhý dar spadá do 
zákonité lhůty § 694. 

Vzhledem k tomu byl pak § 785 obč. zák. ,do § 694 převzat jen se 
změnou co do lhůty (čím'ž se vyšlo vstříc poznámce ne j vy Š š í ho 
s o u d u) a se změnami rázu stylistickéh'Ú, ač byly uváženy E h r e n-· 
z w e i g o v y paznámky, Zur Zivilrechtsreform in Oesterreich, 1918" 
str. 13. Při tom byl přesněji formulován pojem »oso'b nemajících práva 
na povinný díl«. 

Při jednání o § 786 obč. zák., převzatém jako § 695 této osnovy,. 
bylo uvažováno o připomínce ne j vy Š š í h o s o u d u, aby na místě. 
slov »do odevzdání pozůstal'Ústi« položeno bylo »až do skutečného rDZ
dělení«. Po odmítnutí fDrmulace »až do skutečného přikázání povin
ného dílu«. byla vzhledem k výkladu E h r e n z w e i g o v u (II., 2., 1924, 
str. 542, 543) zv'Úlena slova »až d'Ú číselného určení povinného dílu«, 
6m'ž se 'zj ednává přesný okamžik, od kdy změny pozůstalosti 'zůstanou 

bez vlivu na. vyměření povinného dílu, třebaže v tom bude jisté risiko, 
jak pro pozůstalost, tak pro nepominutelnéhD dědice. S touto věcnou 
změnou a se stylistickou úpravou byl pak § 786 obč. zák. převzat jakO' 
§ 695. Poznamenává se, že vypuštění zmínky o »hlavních dědicích« 
§ 786 Dbč. 'zák. není věcnou změnou. 
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Následující rubrika byla změněna a bylo usnesenD užívati vůbec 
výrazu »započtení na díl povinný« na místě slova »vpočtení«. Vzhle-
dem k vývodům 'zprávy justiční komise (str. 117) bylo usneseno ob
noviti tekst novelDvý a položiti výraz »na to, DČ je tím povinný díL 
zvýšen« na místě navrženého »na. povinný díl takto zvýšený«. Jinak 
byl ,§ 787 obč. zák. v § 696 převzat bez podstatných změn. 

V § 697, který byl převzat z § 788 obč. 'zák., byly především pro- ' 
vedeny některé změny terminologické. Věcného významu nemá, že na, 
místě slova »potomku« bylo položeno slovo »dítěti« (viz též § 14 této· 
osnovy). Naproti tomu bylo vypuštěno omezení spočívající ve slově 
zaplacení dluhů dítěte »zletilého«. Komise shledala spravedlivým, aby 
se předpis týkal i dluhů dítěte nezletilého, při čemž SlDVO »dluh« 'za
hrnuje i závazky vzniklé ex delicto nebo quasi ex delicto. Při ne'zle
tilých osobách tu půjde o dluhy kontrahované s přivolením otcovým, 
ale zejména '0 dluhy podle § 110 Dsnovy. Aby nebyly pochybnosti, že· 
přínosem je rozuměti i věno, byla připDJena druhá věta. Jako druhý
odstavec byla vsunuta třetí věta § 790 obč. zák. s tou změnou,že se' 
mluví o dílu povinném. 

V § 789 obč. zák. mimo úpravu stylistickou byl při jeho převzetf 
jako § 698 restitu'Úván původní přednovelDvý tekst občanského zá-
koníka, protDže jen nedopatřením bylo vynecháno ustanovení o darech 
z pouhé štědrosti (E h r e nz w e i g, II., 2., 1924, str. 553). 

Před projednáváním § 790 obč. Izák. bylo upozorněno na systema
tickou chybu Dbčanského zákoníka, jenž do kapitoly '0 díle povinnélTI 
zařadil věc 'Úplně heterogenní - započtení na podíl dědický. Přes to · 
byla tato ustanovení ponechána na místě dosavadním, jelikož pone
chání to má důvody historické a snad i praktické, aby celý kDmplex 
otázek 'započtení byl shrnut na jedn'Ú místo, které, kdyby se nepo-
lTIýšlelo na rDzložení látky, nebylo by nikde systematicky o mnoho, 
správnější. Roztržení předpisů by však vedlo buď k četným odkazůlTI 
na jiné paragrafy nebo k rozmnožení paragrafů nutným opakováním 
téže věci. 

Pak byla především opravena rubrika, ježto § 790 obč. zák. pře- o 

vzatý v § 699 se týká i kolace při posloupnosti podle závěti, a § 790 , 
byl převzat jen s toú zn1ěnou, že slovo »výslovně« bylo nahrazeno ' 
slovy »ve způsobě posledního pořízení«. Stalo se tak proto, že má býti 
vyloučena možnost, aby se tak důležité ustanovení, jako jest kolace, . 
vkládalo do sl'Úv 'zůstavitelem mimo testament neformálně pronese
ných (což ani de lege lata se nepřipouštělo). Není tu tedy ustanDveno, 
že by 'Zůstavitel musil užíti určitých slov, ale jen to, že zde musí býtL 
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výr.ok, který' by vylučoval každou pochybnost o tom, že zůstavitel 
chtěl uložiti započtenÍ. Do § 699 byl jako druhý odstavec vsunut obsah 
formuláře č. VI. patentu č. 208/1854 ř. z. 

V § 791 obč. zák. při jeho převzetí do § 700 byla slova »aniž si 
výslovně vyhradili vrácení« nahrazena přesnějším výrazem »nevy
tknuvše, že to bylo dáno na účet podílu dědického«. Při tom se upozor
ňuje, že započtení lnůže tu býti nařízeno hned při věnování, tu pak 
.se může státi projevem neformálním, nebo později, ale tu ve formě 
posledního pořízení (což se zastával.o i de lege lata). Slovo »poskytli« 
bylo nahrazeno přilehavějšÍln »věnovali«, jež vyjadřuje spíše liberální 
povahu poskytnutí. Ani de lega lata ani podle osnovy není jistě vy
loučenO', aby zůstavitel ul.ožil započtení ascendentům. Ale je to případ 
málo praktický a není třeba zvláštního ustanovení. 

Po velmi obšírném a důkladném promyšlení problém.ů započtení 
na povinný díl a na podíl zákonný byl § 792 návrhu' subkomitétníh.o . 
rozložen na dva, t. j. na § 701 a § 702 .osn'Ovy. V § 701 jsou první dvě 
věty navrženého § 792 bez podstatné ,změny (slovo »výslovně« bylo 
vynecháno, pr.ot'Ože zde jistě stačí projev ve formě testamentární 
vůbec). Ale § 702 'Obsahuje ustanovení nové. KOlnise uvaž.ovala o ne
snázích vypočísti, zda a kolik se nedostává pro zaopatření a výchovu 
·ostatních descendentů. Při hledání jiné metody, kterou by se mohlo 
čeliti zkrácení 'Ostatních dětí, narazilo se na pr'Oblém, má-li také při 
zákonné posloupnosti význam otázka povinného dílu. Tato věc stala se 
pochybnou podle ' § 785 obč. zák. formulovanéh.o novelou. V diskusi 
'ukázal se v této věci rozpor v nazírání, který nemohl býti urovnán ani 
literaturou, která se dosud nezabývala otázkou, jak hleděti na věc, 
jestliže darováními nebo prestacemi podle § 788 obč. Izák. bude tak 
ztenčena pozůstalost, že při zákonné posloupnosti podíl nepominut el
ného dědice nedosáhne ani výše povinného dílu, takže by hyl lépe na 
tom, kdyby byl bezprávně vyděděn, než nechá-li zůstavitel, ať náho
dou nebo úmyslně, dojíti na posloupnost zákonnou. 

Komise volila cestu, která poskytuje i při zá~onné posloupn'Osti 
dítěti možnost, aby se domohlo kolace, přes to, že zůstavitelem byla 
prominut a, a to nej enom kolace věnování podle § 700, nýbrž i poskyt
nutí podle § 697, aby jeho podíl zákonný neklesl pod úroveň toho~ 

· čeho by se mU musil'O dostati jako povinnéh'O dílu při posloupnostI 
t estamentární a při provedení započtení na t ento díl povinný. 

§ 793 obč. zák. pak byl v § 703 redukován na jedinou všeobecnou 
větu, 'že mim'O ,§ 865 započtení nezakládá nikdy povinnost něc'O vydati. 

Při proj ~dnávání § 794 obč. zák., kt erý hyl přev1zat v § . 704, 
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obj evily se těžké pochybnosti, zda navrženou úchylkou od původního 
tekstu obč. zák., t. j . jednotným ustanovením, že cena započítávaných 
věcí se má říditi podle doby odevzdání, docílí se spr avedlivého r oz
vrhu. Nejdále šel návrh S 1'O ven s k é k'O m i'S e, aby se určení ceny 
věcí započítávaných ponechalo soudci, kter ý by ovšem· nejlépe mohl 
vystihn'Outi okolnost jednotlivého případu. Ale tu by se příliš mnoho 
ukládalo soudci. Naproti t'Omu, ať se stanoví za rozhodn'Ou doba 'Ode
vzdání nebo doba nápadu, vždycky se přijde k možnosti trapné ner ov
nosti. Východisk'O bylo nalezeno v kompromisu mezi stanoviskem ná
vrhu subkomitétního a návr hu k'Omise Slovenské, a to tak, že bude 
zásadně rozhodnou doba odevzdání, ale připouští se, aby soud usta
novil cenu započítací jinak, nastanou-li okolnosti hodné . zvláštního 
zřetele . Po uvážení, jaký způsob řízení byl by nejvhodnější, přiklo

nila se komise k názoru, že nejlépe vyhoví .řízení nesporné, což došlo 
výrazu zvláštním ustanovením v předpisech uvozovacích a provádě
cích ( čl. XLVIII.). Mimo připoj ení poslední věty v § 704 byla v na
vrženém znění tohoto předpisu provedena změna terminologická. 

Subkomitét navrhl převzetí§ 795 obč. zák. bez podstatné změny, 

ale ~při projednávání věci se shledalo, že mezi tímto § 705 osnovy a 
rnezi §§ 509, 511, 680 a 688 vznikal by rozpor, ježto by podíl vylou
čeného dědice nepominutelného připadl jeho potomkům a on by ,mimo 
to podržel právo na nutnou výživu. Vedle toho by se při menších po
zůstalostech mohlo státi, že nutná výživa přesáhne hodnotu povin
ného dílu, takže by ani vzdání ani vydědění ba ani vyloučení nemělo 
účinku. Na druhé straně není dobře možno připustiti, aby na 'Obtíž 
veřejným orgánům chudinským připadl čl'Ověk, o něhož jsou povinni 
pečovati jeho blízcí příbuzní. Z těchto úvah vyšel přijatý tekst § 705, 
podle něhož nutná výživa nesmí přesáhnouti výši povinného dílu, 
a nepřísluší nepominutelnému dědici vůbec, dědí-li na jeho místě nebo 
j sou-li na jeho místě povoláni k povinnému dílu jeho potomci. 

. Při jednání o § 796 obč. zák., převzatém jako § 706, bylo přede
vším rozhodnuto, aby byla poskytnuta stejná práva muži jako ženě . 

Přesvědčení, že muži po smrti ženině zpravidla nenastane új ma na 
dosavadní míře 'životní, kdežto ženě, která nemá samostatného povo
lání, p'O smrti mužově újma taková zpravidla nastane, bylo vyhověno 
slovy »pokud se mu ho jinak nedostává«. Ve slově »pokud« je dána 
i možnost doplnění příjmu pozůstalého manžela na úroveň »dosavadní 
životní míry«. Užívací právo na movitostech společné domácnosti je 
nezávislé na vdovství a přísluší i tehdy, když proti pozůstalému man
želu svědčí důvody ' dědické nezpůsobilosti. Ve vsunutém § 707 se 
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pamatuje, aby právy manžela pozústalého nebyla 'zkrácena práva po
tomků ani nepominutelných dědiců podle § 705. 

Pak bylo usneseno, aby t§ 12ti3 obč. zák. byl umístěn v dědickém 
právu za§ 796 obč. zák., a byl tedy převzat s vynecháním druhé věty 
a se stylistickou úpravou. 

Vzhledem k návrhu Dr. R e i s s man n a, schválenému na sjezdu 
německých právníků r. 1925, byl konečně zařaděn v souvislosti s ali
mentačními právy vůči pozůstalosti § 709. Nebyla přijata navržená 
formulace proto, že byla jednak příliš 'široká, jednak zase zdůrazně
ním »potřebnosti« vedla by ke sporům, a také lhůta se ,zdála příliš 
'dlouhou. Bylo proto vyřčeno, že j de 'O osoby zaopatřené bezplatně 
(tedy nikoliv zaměstnance a p.) a lhůta byla stanovena třemi ne
dělemi. 

K hlavě 23 (§§ 710-775). 
. 

Dříve než přikročila komise superrevisní k projednávání hlavy 
23., byla p~ovedena zevrubná debata všeobecná. V této debatě bylo 
především konstatováno, že - jako leckde jinde - i zde bude nutno 
opustiti stanoviskosubkomitét,u, který, řídě se dosavadními směrni
cemi, odchyloval se od zásad občanského zákoníka co možná nejméně. 
Ale přes to se došlo k jednotnému názoru, 'že pro celý obvod státu je 
třelba podržeti, anebo zavésti zásadu adiční, t. j. 'že přechod pnzůsta
losti nenastane delací, nýbrž přikázáním, a 'že mezi nápadem a sukcesí 
bude trvati hereditas iacens. 

Dále se došlo j ednon1yslně k názoru, že bude třeba podržeti zá
sadu soudního projednání pozůstalosti, že však toto soudní projednání 
se zj ednoduší tím, že věc nebude-komplikována péčí soudu o věci fis
kální, které si vyřídí finanční orgány lépe a jednodušeji samy. Při 
tom se setrvalo i na dosavadní zásadě práva občanského, 'že pozůsta
lost bude inventarisována jen v zájmu dědiců nesvéprávných anebo 
na žádost dědicovu, že se tedy nepřijme druhá možnost, aby se inven
tarisovala vždy mimn případy, že se toho dědicové vzdají. Tím ovšem 
nebude prejudikováno inventarisování nebo jínému zjištění majetku 
pozůstalostního k účelům fiskálním. 

Konečně po stránce zákonodárné techniky bylo jednomyslně při
jato, že z patentu o nesporném řízení budou do tekstu zákona občan
ského přijata 'zrevidovaná ustanovení rázu materiálně-právního. Po 
provedených. tu změnách bude ovšem potřebí nově zredigovati usta
novení o pozústalostním řÍ'zení. 
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Hlavě 23. se dává nadpis: »Přechod pozůstalosti na dědice«, ježto 
navržený nadpis byl úzký. Z § 547 obč. zák., jenž by náležel do této 
souvislosti, nezbývá nic závažného, co by bylo nutno zachovati, a 
proto se vypouští. 

V § 797 obč. zák. nebyly sice provedeny změny věcné, ale závažné 
změny stylistické. První věta jako zbytečná historická reminiscence 
se vynechává. Upouští se od úsloví »soud pozůstalostní« a komise se 
usnáší ve všech přLpadech příštích mluviti jen o »soudu«, protože 
příslušnost se řeší jurisdikční normou. Na místě dosavadního mýli
vého úsloví »odevzdání pozůstalosti« zavádí se výraz »přikázání po
zůstalosti« a zde, kde se toto úsloví poprve vyskytuje, uvádí se v teks
t u jeho smysl. Případ § 73 nesp. pat. se nevkládá do tekstu § 710 
t éto osnovy, protože tu j de o věc docela jinou, t. j. o vydání pozůsta
losti věřitelům, nikoliv o přikázání dědici. § 798 obč. zák. se škrtá, 
protože nemá věcného obsahu. 

Před § 710 se klade rubrika »Všeobecné ustanovení« - před ná
sledující § 711 (§ 799 obč. zák.) se klade rubrika »Dědická přihláška«. 

§ 799 obč. zák. byl pak přesněji a výrazněji formulován a byl 
sloučen s § 800 obč. 'zák. Bylo sice upozorněno na to, že to není lo
gické, jestliže »dědic« prohlašuje »že chce býti dědicem«. Ale to se 
vysvětluje dvojím, resp. trojÍln smyslem slova »dědic«; ,srv. k tomu 
důvodovou zprávu pod č. III. Dále bylo upozorněno na§ 726 obč. zák. 
(§ 648 této osnovy). Ale komise neuznala za nutnn pamatovati na 
t uto věc v tekstu § 711, protože samozřejmě jsou odkazovníci v tomto 
výjimečném případě skutečnými dědici, 2. tato jejich povaha byla vy
j ádřena ostře v tekstu uvedeného paragrafu slovy' »j sou odkazovníci 
dědici podle poměru hodnoty svých odkazů«. 

Za tento paragraf byl zařaděn § . 803 obč. zák. jako § 712 této 
osnovy, 2. to po zkrácení a změně stylistické. Pí'i jednání o -§ 80p 
obč. zák. se objevila nutnost, rozřešiti otázku zásadní, zda by nebylo 
n10žno připustiti, aby také přihláška bez výhrady se dala přeměniti 
na přihlášku :S výhradou, pokud jest ještě možno spolehlivě zjistiti 
pozůstalostní jmění. Vyskytl se i názor, že by vůbec dědic mohl býti 
zákonem zproštěn povinnosti ručiti za závazky přesahující aktiva po
zůstalosti. Naproti tomu se uvádělo, že nelze zhoršováti právní posta
vení věřitelů pozůstalosti, a že dědic má ve -lhů,tě na rozmyšlenou (až 
j eden rok, § 118 nesp. pat.) dosti času, aby se orientoval a rozhodl, 
chce-li se přihlásiti s výhradou či bez výhrady. Po podrobném rozho
voru .bylo usneseno § 806 obč. zák. zásadně neměniti a byl tedy pře
vzat v § 713. 

13* 



196 '. 
Aby v budoucnosti nemohly vzejíti pochybnůsti o přihláškách 

Olnezených výminkůu nebů důlůžením č'asu, a to zejména vzhledem 
k I§ 14, ůdst. 2., cís. nař. č. 278/1915 ř. z., jenž připouští, aby se půVů
laný' dědic vzdal dědictví ve prospěch určitých ůsůb, vkládá ,se 'za 
§ 713 nůvě formulůvaný § 714. JelikoOž ze všeůbecných předpisů 0' prá
vech a půvinnůstech poručníkových je patrnoO, že může učiniti přihláš
ku dědickůu jen se schválením soudu půručenskéhů (§ 197), jest -§ 805 
ůbč. zák. zbytečný a kůmise se usnáší vypustiti jej. 

V dalším § 715 se vysloOvuje nepřípustn'Ůst přihlášky 'za živDta 
zůstavitelůva, ale připůuštíse, - ač se přímů neukládá, -- eventuální 
přihláška toOhů, kůmu půzůstalost napadne nikůli smrtí zůstavitelů
vůu, nýbrž později (§ 625). Další § 716 stanoví, a t'Ů i půd následky 
dosud vyslůvenÝlni v § 120 nesp. pat., povinnost, aby ti, jim'ž půzů
stalůst již napadla, se přihlásili ve lhůtě určené sůudem. Předpisy 
() délce lhůty, 0' jejím pr'Ůdlůužení, 00 tom, 'že lhůta jednůmu z dědiců 
povůlená slůuží i ůstatním, 00 lhůtě na r'Ozmyšlenůu, náležejí dů před
pisů 0' ří'zení pozů.stalostním a nikoOliv d'O oObčanskéhů zákůníka, průčež 
se zamítají návrhy, žádající d'Oplnění tekstu půdůbnými předpisy. 

V následujícím § 717 se řeší ůtázka střetnutí přihlášek, :které si 
ůdpůrují. Dů předpisů 0' řízení půzůstalůstním hude náležeti ustanů
vení, že po doObu, než uplyne lhůta ustanovená k podání žaloby, resp. 
než spor řádně vedený bude prav'Oplatně ukůnčen, je řízení půzůsta
lostní přerušeno. Následují §§ 718 a 719, lderé, opírajíce se o § 126 
nesp. patentu, určují poměrnou sílu důvodů delačních. Komise však 
pokládala za nezbytné, aby v zákoně bylo ustanoOvení, jež ;by vylučo
valo bezdůvodné popírání silnějších důvodů, kterým by se podle li
bosti PoOpiračovy přesunovalo postavení stran ve sporu. Zvolena byla 
foOrma, vystihující tuto myšlenku bez kasuistických podrobností. Usta
novení pak bylo pojato do samostatného § 720. K této skupině para
f 
grafů dlužno ještě podotknouti, že nepůjde jen o konkurenci různých 
důvodů delačních, nýbrž někdy i o konkurenci rŮ'zné povahy, jejíž 
možnost nel,ze postihnouti kasuisticky, nýbrž jen široOkým výrazem 
»jakož i ve všech případech ostatních« (§ 719). 

Stručné ustanovení 'O odmítnutí dědictví, tvořící 'Ůbsah § 721, 
bylo uznán'Ů za dostatečné. Není třeba zvláště vytýkati, že se podstat
ně liší od zřeknutí (§ 511), že má místo až po smrti zůstavitel'Ůvě, 
byť i před nápadem dědictví, že odmítnutí nelze ůdvolati, že nemůže 
'býti omezeno ani výminkou ani určením času, průtože to vše plyne 
jednak z tekstu, jednak z citace §§ 714 a 715. 

V čeloO dalších ustanovení pod rubrikou »Sůupis pozůstalosti« 
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bylo dáno v § 722 zákonné vymezení povahy a účelu 'soupisu. Z tohoto 
předpisu je patrno, že soupis je listina úřední a že má za účel zjistiti 
a podle odhadu ustanoviti cenu -majetku pozůstalostního v době zů
stavitelovy smrti. Slovem »majetek« rozumí se kladné jmění pozústa
lostní. Není oOvšem vyloučeno sepsati také známé dluhy zůstavitelovy, 
ale jejich určení se ponechává jinému stadiu řízení pozůstalůstníh'Ů . 

U stanůvení o odhadu znaleckém náležej í do zákona o řízení pozůsta
lostním, nikoli do zákoníka občanského. Co do útrat sůupisu je zařa
děno prozatímní ustanovení do čl. XLIX. uvůz. a prov. předpisů. 

Pak pokročila k'Ůmise k jednání o § 92 nesp. patentu. ByloO pak ~ 
po debatě přijato za základ, aby se sice počet případů zřizování sou
pisu nerozmnožil, na druhé straně však aby ,se vůči platnému stavu 
počet případů těch ani podstatně neomezil. Vzhledem k toOmu, že 
§ 804 obč. ' zák. byl škrtnut, byloO nutno pamatovati na právo dědice 
nepůminutelnéhů. Růzšířiti takůvé právů ' i na ůdkazoOvníky nebylo 
uznáno vhodným, průtůže, přihlásí-li se dědic bez výhrady, ručí za 
splnění ůdkazů vlastním jměním, v opačném případě tu pak hude sůu
pis i bez žádůsti oOdkazůvníků. Vzhledem k těmtů zásadám byl pak 
přijat tekst § 723. Dů půjmu »ůsůby, která jest půd zvláštní ůchra
nou« náležejí zejména i osůby uvedené v § 226, jednak ůsoby práv
nické, které jsou půd ochranůu veřejných ůrgánů. 

Skupinu ustanovení 0' sůupisu půzůstalůsti uzavírá § 724, který 
určuje ůSoOby, jimž náleží právů účastniti se jednání 0' soupisu, a to 
i aktivně - dotazy i připůmínkami . Půdrůbné ustanovení 0' ůbsahu 

soupisu bylo pů delší úvaze ponecháno předpisům o řízení pozůstalost
ním, ježto se do zákoníka občanského nehoOdí. 

Nato byly zařaděny předpisy o př:i:kázání pozůstalosti. V § 725-
»listina o přikázání pozůstaloOsti« se klade na místo »listiný ode
vzdací«, proOtože tento starý vý-raz by mohl sváděti k nedorozumění. 
PoO první větě r§ 725, kterou se předpisuje 'způsob přikázání pozůsta

losti (smysl slova »přikázání« jest vyjádřen v § 710), následuje 
určení podstatného obsahu listiny o přikázání. Výraz »zdali se děje 
s výhradou soupisu čili nic« vyjadřuje, že tu nejde o zpúsob přihláš
ky, nýbrž 00 právní povahu samotného přikázání pozůstalosti. Přesné 
uvedení knihovního práva, jež dědici připadlů posloupností dědickou, 
je proto nutné, aby listina o přikázání mohla sloužiti za listinu vklad
nou. Nástupník se »uvádí«. To znan1ená, že bude, je-li už znám, buď 
přímo jmenován, anebo alespoň určen, je-li sice znám, ale nelze-li ho 
jménem. uvésti (nasciturus). . 

Ve zvláštním paragrafu (§ 726) se ustanovuje, ,komu se má vy-
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dati listina o při'kázání, poněvadž není vyloučeno (§ 733), že se po
zději, to jest po přikázání, objeví pravý dědic. Proto byl zvolen výraz 
»kdo se přihlásil k dědictví a má pódle průběhu pO'zůstalostního řízení 
nejlepší právo dědické«, a:by ,se vyjádřila relativní 'Povaha přikázání, 
jehož výsledek může býti v případech druhého odstavce § 742 zvrácen 
buď žalobou nebo submissí nepravého dědice. 

V § 727 se ustanovuje, že svěřenské nástupnictví a právní po
měry jemu podobné, pokud se týkají práv knihovních, mají býti do 
:knih veřejných zapsány. Pokud pak se tkne třetí věty, bylo v ní polo
ženo slovo »zřejmě«, ač by 'se mohlo zdáti zhytečnÝ'lTI omezením soud
cova uvážení, aby byla dána soudu direktiva, že může prOlninouti ji
stotu jen tehdy, když na první pohled, bez podrobného zkoumání věci, 
je zřejmá zbytečnost zajištění. , 

Není věcí soudu, aby hájil zájmy odkazovníků. Na nich nebo na 
osobách, kterým přísluší péče .o jejich zájmy majetkové, jest, aby se 
o splnění odkazú staraly. Osoba odkazem obtížená se musí jen vyká
zati o tom, že odka1zovník hyl o svém právu ma odkaz 'zpraven (l§ 728). 

Jako ve věci odkazovníkú, tak i ve věci nepominutelných dědicú 
byla přijata zásada, aby si bděli sami nad svýnli právy. Jen nepomi
nutelný dědic nesvéprávný nebo jinak soudem chráněný bude potud 
v :situaci výhodnější, že, vznikne-li pochybnost, je-li v svém právu 
dostatečně chráněn, bude na dědici, aby zvláštním výkazem soudu 
prokázal, že takový nepominutelný dědic v svém právu není zkrácen 
(§ 729). Pokud se tkne zajištění, došla komise k názoru, že odkazov
ník i nepominutelný dědic jsou věřiteli pozústalosti a 'že nemají míti 
jiného postavení, než ostatní věřitelé, ani v otázce zajištění. Proto 
také slovo »zkrácen« na konci § 729 znamená hlavně ten případ, když 
dědicové popírají výši povinného dílu, na který si činí nárok nepo
,minutelný dědic. 

V dalším § 730 vyslovuje se všeobecnou větou, kdo má výkazy 
právě u.vedené podati. Jeto prostě ten, kdo naléhá na vydání listiny 
o přikázání pozústalosti, ovšem že to bude zpravidla dědic. Ostatně 
bylo blízko za předpisem o osobě, která má předložiti výkazy, umístě
no ustanovení o vykonavateli poslední vúle. Tím se chce naznačiti, že, 
bude-li vykonavatel poslední vúle zústavitelem jmenován, bude po 
případě na něm, aby uvedené výkazy soudu předložil. 

Na konec bylo jako § 731 vsunuto všeobecné ustanovení. Smysl 
jeho je ten, že soud nevydánínl list iny o přikázání pozústalosti hude 
nutiti dědice, aby zabezpečil s'plnění pořízení pro případ sm~ti. § 727, 
věta 1., a § 728 vylučují ovšem užití § 731. 
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Ve věci vykonavatele poslední vúle (§ 732) bylo uvažováno 
o tmu, zda by neměly býti jeho povinnosti a práva blíže určeny usta
novením zákona, snad po vzoru německého nebo švýcarského zákona 
občanského. Ale bylo shledáno, že podrobné předpisy, hledíc k usta
novením o soudním projednání pozůstalosti, nejsou ani nutné ani 
zcela vhodné. Bylo tedy pouze vytčeno, že, je-li vykonavatel ustano
ven zůstavitelem a uváže-li se v tento úkol, má povinnost pečovati 
o to, aby poslední vúle byla splněna, a že nlá k tomuto účelu všechna 
potřebná práva. K tomu pak se druží ustanovení § 741, podle něhož 
může b~Tti vykonavatel poslední vúle ustanoven i za opatrovníka po
zllstalosti. Tato dvě ustanovení pokládá komise za dostatečné rozší
ření pNliš prázdné zmínky § 816 obč. zák. 

Podstatný obsah § 180 nesp. pat. byl převzat v § 733. Těžištěm 
tohoto ustanovení jest, že, ať už se stalo přikázání nepravému dědici 
z jakýchkoli příčin, nedojde k novému projednání pozústalosti. Pravý 
dědk ať se sám_ domáhá svého práva na tom, komu byla pozústalost 
přikázána. 

V další -skupině předpisú upravují se právní poměry pozústa
losti za trvání řízení pozůstalQstního. První otázka jest uschování 
H závěra pozús,talosti. V § 734 byl především převzat podstatný obsah 
§ 43 nesp. pat., ovšem oS vypuštěním věcí fiskálních. Bylo hy jistě 
možno vypustiti vyjmenování dúvodú pro ,soudní závěru a věc prostě 
ponechati soudu. Ale komise přes to setrvala na výpočtu případú, a:by 
ulehčila soudu rozhodování. Aby pak nevznikaly situace volající po 
závěře, pro něž by v zákoně nebylo slovní opory, bylo po vzoru cito
vaného § 43 patentu phpojeno všeobecné rčení o »dúležitých dúvo
dech žádajících zvláštní opatrnosti«. Ve druhém odstavci ,§ 734 byl 
převzat podstatný obsah § 49 nesp. pat. Jelikož slovo »závěra« nemá 
dosud v řeči pevně vyhraněný smysl, bylo vsunuto vysvětlení »bude 
bez odkladu učiněno opatření,zajišťující pO'zústalost« a slovo »zá
věra« dáno k tomu do závorky. Konečně třeba upozorniti,že od zá
věry se upouští v případě třetího odstavce § 734, je-li tu dostatečný 
majetek nemQvitý'. Movitý 'majetek, ať sebe cennější, nestačí, pro
tože by mohl býti zavlečen. 

Další § 735 provádí a doplňuje myšlenku § 811 obč. zák. a§ 145, 
.odst. 1., nesp. pat. Z prvního odstavce jest patrno, že dědic není ipso 
iure správcem pozůstalosti, nýbrž se jím stane z rozhodnutí soudu, 
na svou žádost. Tak mú-že bÝ'ti i několik dědicú uSÚlnoveno ke společ
né sprave. V tomto paragrafu se neřeší otázka, co platí, střetne-li 
se několik přihlášek dědických, které si odporují. Tato věc by se 
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naopak rozluštila ustanovením opatrovníka (viz poslední větu § 739). 
V druhém odstavci by zajisté mohla býti pravomoc dědice spravují
cího pozústalost vyjádřena stručněji a všeobecněji. Ale komi,si super
revisní šlo o to, aby se vymezila disposice dědicova na ty úkony, které 
s'měřují ke splnění poslední vůle a k řádnénlu hospodaření, a aby se 
v tom směru poskytla direktiva soudu, s jehož schválením se tyto 
úkony dějí. Ostatně ve slovech »vůbec provésti úkony« je záruka 
proti nebezpečí kasuistického chápání tohoto předpisu. Konečně třetí 
odstavec vyjadřuje v přiměřené úpravě myšlenku § 550 obč. zák. 
Poznamenati sluší ještě to, že, kdyby bylo několik dědiců pověřeno 
správou a ti by se nemohli o některém úkonu shodnouti, rozhodlo 
by se podle předpisů o spoluvlastnictví, při čemž by hlavně záleželo 
na t'0m, zda bude úkon posuzovati za provozování tádné správy či 'za 
opatření přesahující meze takové správy. Kdyby z přihlášených dě
diců někteří žádali za to, aby byli pověřeni správou, jiní pak nikoliv, 
bylo by nutno ustanoviti opatrovníka. 

Předpis ,§ 736 se opírá o ustanovení druhéhů odstavce § 145 
neS'p. pat. Změna však záleží v tom, že možnost propustiti jednotlivé 
kusy pozůstalosti dědici, jehož právo je již jasně prokázáno, může 
zcela nepochybně nastati, i když tu jest několik spoludědiců. Dále je 
tu i ten rozdíl, 'že se nerozlišuje mezi kusy movitými a nemovitými, 
a konečně i ten, že je dvojí možná podmínka: buď je splnění poslední 
vůle zabezpečeno, nebo souhlasí ostatní účastníci, v čemž jsou arci 
zahrnuti i '0dkazovníci. S tím souvisí další § 737 opírající se o § 127 
nesp. pat. 

Další ,skupina paragrafů jedná o opatrovníku pozůstalosti. § 738 
se opírá o § 78 nesp. pat. K teks,tu tohoto paragrafu dlužno podo
tknouti, že výraz »nevykůnajísvého práva dědi-ckého« zahrnuje 
dvojí možnost: buď že se známí presumptivní dědicové k pozůstalosti 
nepřihlásí, nebo že dědictví odmítnou. Poněvadž vedle těchto známých 
dědiců nevykonavších svého práva můhou býti i neznánlí dědicové 
(na př'. vzdáleněj ších tříd), ukládá se opatrovníku, aby pátral po dě-
dicích neznámých. Opatrovník se v tonlto případě zřizuje z úřední 
moci. 

v § 739 jsou uvedeny další případy opatrovnictví po'zústalosti 
vzhledem k §§ 616 a 761. Ale, jelikož se mohou vyskytnouti také jiné 
závažné důvody pro zřízení opatrovníka, byla v druhé větě vy.slovena 
všeobecná pravomoc soudu v této věci a ve třetí větě byl jako zvláště 
význačný případ uveden případ střetnutí přihlášel\, které si odporují. 
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V těchto případech stejně jak'0 v případech § 740 se zřídí opatrovník 
na žádost osoby, jež má na věci právní zájem. 

Jiné povahy jest opatrovnictví k provedení nároků (§ 740) . Je' 
to vlastně curator ad actum, buď ustanovený na žádost tohů, kdo chce 
provésti svůj nárok proti pozůstalosti dosud nikým nezastoupené,
anebo naopak, žádá-li účastník, aby prů takovou pozůstalost byl zří-

zen opatrovník za účelenl provedení nároku pozůstalostního. Konečně 
ve všeobecném ustanovení § 741 se dává soudu HlOžnůst - nikoliv' 
povinnost -, aby :z,;a opatrovníka pozůstalosti nebo za opatrovníka. 
k provedení nárůků ustanovil vykonavatele poslední vůle. 

Na počátku jednání o přechodu pozůstalosti na dědice bylo třeba

zaujnlouti stanovisko k těmto otázkám: zda přejde na dědice pozů
stalost dědickůu přihláškou či teprve přikázánínl pozůstalosti; jak 
r ozluštiti · případ,že pozůstalost byla přikázána dědici nepravému. 
a pravý dědic pak 'zvítězí ve sporu nebo mu bude pozůstalost vydána, 
submissí nepravého dědice. 

První otázka byla zodpověděna tak, že přechod pozůstalůsti na, 
dědice nastane přikázáním. Druhá otázka byla zodpověděna tak, že
na pravého dědice pozůstalost přej de v případě sporu o vydání dě- 

dictví rozsudkem v tétů věci vydaným, a v případě -submisse dědice ' 
nepravého jeho prohlášením, jímž nároku pravého dědice vyhovuje. 
Tato zásadní rozhodnutí došla výrazu v § 742. K tekstu odstavce prv-
ního nutno důdati, že zdánlivá nedůslednost co do dělitelných pohle
dávek pochází od toho, že občanský zákoník a v jeho duchu i osnova 
nechce množiti případy pohledávek k ruce spoleČné a nerůzdílné na 
straně věřitelů (srv. §§ 804-809 osnovy). Odnlítnuta byla myšlenka, 
že by vlastnictví k nenlOvitostem mělo přecházeti teprve vkladem do, 
knihy pozemkové, protože by se tím rozbila S'0ustava universální suk-
cesse. TýŽ nepříznivý účinek by mělo, kdyby se přechod vlastni.ctví 
položil až na dobu skutečného rozdělení pozůstalosti. Je-li pak nl'0-
mentem přechodu pozůstalosti přikázání, 11lŮŽe to býti jen přikázání 
dědici pravému, ježto 'by jinak po dědické žalobě '0 vydání dědictví 
v případě vítězství pravého dědice nlusilo nastati nové projednání po-
zůstalosti, což bylo všemi členy komise odmítnuto. Průto se také ko-
mise superrevisní shodla na tekstu § 742 jako jediném možném pro-
vedení přij a tých zásad. 

§ 743 ponechává vůbec dědicům, aby pozůstalost, když na ně byla 
přešla, mezi sebou rozdělili. Ale hned zde se uvádí v druhé větě dů- 
ležitá výhrada, že takovýmto (t. j. soukromým) rozdělením se ne
zkrátí práva jiných osob, zejména ovšem práva věřitelů pozůstalost-o 
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_nich. Tato forma vyjádření znamena, ze, ať se soukromě dědicové 
rozdělí jakkoliv, nebude toto dělení Ulíti škodlivého vlivu na práva 
věřitelů. Nejde tedy o to, zda dědicové ,smějí nebo nesmějí jiné osoby 
_zkrátiti; oni je 'zkrátiti nemohou, protože jejich dohoda nebude míti · 
takového účinku. 

Soud bude se zabývati dělením podle § 744 jen ve dvou přípa
.dech: půj de-li 'O osoby chráněné nebo bude-li to přáním všech dě
diců. § 745 obsahuje hlavní zásady soudního dělení. Bylo sice namí
táno, že tato věc patří spíše . do předpisů o řízení pozůstalostním než 
·do .zákona občanského, ale jednak tu jsou i otázky materiálně právní, 
jednak souvislost těchto věcí nutí, aby byly shrnuty co možno v jed
no. Ve věci samé třeba upozorniti, že především bude i při soudním 

·dělení rozhodná vůle zůstavitelova projevená pořízením, jednak do
"cílená dohoda dědiců. 

Při této příležitosti byla nadhozena otázka, zda po rozdělení po
zůstalosti má míti dědic nároky ze správy podle obecných ustanovení 
..anebo má-li lníti za podmínek správy nárok na nové rozdělení. Tato 
věc jest po stránce vhodnosti sporná v Německu; podle občanského 
.zákoníka bylo by otázku, zda je správa přípustná, rozhodně odpově
.děti záporně při dělení soudním, ale snad také při dělení soukromém, 
. ač tu může býti hájen i názor opačný. Komise se rozhodla pro zvlášt
_ní paragraf na konci předpis ů o rozdělení (§ 748), který ml u ví o »ná
.pravě«, čímž se má vyjádřiti, že může podle okolností dojíti bud' k to
~n1u, že nastane nové rozdělení pozůstalosti, nebo k tomu, 'že ve 'sporu 
-soud žalovan.ou stranu (jednoho neb několik spoludědicú) odsoudí, 
aby žalobc.i nahradila, . oč tento byl vadou přidělené věci na svém 

,dědic~kém podílu zkrácen. 
K dalšímu tekstu § 745 třeba upozorniti, že byl úmyslně citován 

-pouze § 735, t. j. že pretium ,succedit in locum rei, jen když byl prodej 
schválen soudem, ne však § 736, kdy v'Olně věc prodává dědic, jemuž 
byla věc vydána k volnému nakládání. Neboť jen cena dosažená 
v prvním případě múže býti pokládána za spolehlivou. 

Konečně je patrno, že v tomto paragrafu se mluví jen o rozdělení 
majetku pozůsťalostního ve smy.slu § 722, t. j. jmění kladného. O roz~ 
.dělení passiv je ustanovení v paragrafu následujícím, t. j. v § 746. 

Vzhledem k četným stížnostem na nevalnou spolehlivost odhadů 
:kusů pozůstalostních usnesla se komise na resoluci, aby předpisy 
.'0 'Odhadech byly upraveny způsobem, který by pokud vůbec možno 

. . 'Odstraňoval nesrovnalosti a závady, které 'z dosavadního stavu vzni
kají. 
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§ 746 nutno vykládati v souvislosti s předpisy o přechodu pozů
stalosti na dědice přikázáním. Podle ustanovení tam přij atého jsou 
věci nerozdělené ve společenství všech spoludědicú (k tomu- míří i slovo 
»přidělí« v předchozím ' paragrafu), z dělitelných pohledávek 'však 
připadá na každého dědice kvota podle jeho podílu. Při dělení se však 
může ukázati vhodným, aby třebas některý dědic obdržel celou pohle
dávku a jiný převzal určité kusy pozústalosti a určité pozústalostní 
dluhy. Ale tím 'Ovšem 'zústanou práva věřitelú ned'Otčena a mohou 
tito svá práva vymáhati i na ostatních sp'Oludědicích. 

V § 747 slova »nároky na náhradu z po'měru mezi spoludědici« 
se týkají na př. toho, když některý spoludědic již zaplatil část po~ů
stalostních dluhů nebo poškodil některou věc náležející pozůstalosti 
a pod. O § 748 bylo již pojednáno výše. 

V další skupině paragrafů upravují se otázky, které měl občan
ský zákoník 'zařaděny mezi předpisy jednajícími o 'substituci. Při tom 
bylo setrváno na 'Zvolené terminologii a bylo odmítnuto přijmouti 
vedle slova »nástupník« i termín »,poddědic«. § 749 se věcně shoduje 
s § 613 obč. zák., ale na místo pojmu »'Omezeného vlastnictví« klade 
se .správněji »'právo obmezené jako právo poživatele«. Nemá tedy ta
kový vlastník práva nakládati s podstatou věci, ale zmaří-li se casus 
restitutionis, promění se toto jeho právo v plné vlastnictví. 

§ 750 obsahuje myšlenku, která sama o sobě není nová, nýbrž 
byla důsledně 'Odvozována z ustanovení občanského zákoníka. Ale 
komise superrevisní přes to uznala za vhodno takové ustanovení vy
tvořiti, aby byla 'Otázka púso'bení »ex tunc« nebo »ex nunc«, splní-li 
se výminka nebo přijde-li čas pro vznik práva určený, zákonnou nor
mou upravena. Zvolila se ovšen1 forma velmi opatrná a místo tomuto 
ustanovení bylo určeno tak, aby soudce nebyl :nucen Istúj C'O sltůj 

normy té užíti, splní-li se výminka nebo přijde-li určený čas, 'zejména 
i v poměrech obligačních (§ 810 'Osnovy). 

Co do § 751 objevuje se pro nástupníka dvojí možnost: buď se 
podle § 715 přihlásí po smrti zústavitelově, nechť si mu pozů1stal'Ost 

napadla čili nic, nebo se v této době nepřihlásí. K přihlášce ovšem ne
může býti nucen, ježto se tato volnost ponechává každému dědici. Ale 
v prvním případě bude v listině o přikázáJní p'Ozůstalosti poj,menován. 
Je-li t'Omu tak, nastane přechod pozůstalosti na něj, jakmile lse vý
minka splní nebo 'přijde čas. NepI-ihlásil-li se však, nedojde k n~vému 
projednání pozústalosti, nýbrž bude mu, nebudou-li jeh'O práva uznána 
dobrovolně, nastoupiti spor podobně jako pravému dědici, který se 
d'Omáhá vydání pozůstalosti na dědici nepravém. Za OS'Obu v době 
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smrti 'zůstavitelovy dosud nezrozenou .se k pozůstalosti ,přihlásí opa
trovník, zřízený' k tomu cíli soudem. 

§ 752 převzatý 'z § 548 obč. zák. neuchyluje se věcně od tekstu 
navrženéhú subkomitétem; vyjadřuje ·toliko všeobecně zásadu ,samo
zřejmou, že 'Občanský zákoník nechce měniti speciální ustanovení 
o přechodu závazků na dědice. Ale ustanovení 'O trestech a pokutách~ 

které měl subkomitét přímo jako druhý odstavec a jehož účelnúst 
byla superrevisní komisí uznána, přesunuje !se do uvozovacích a pro
váděcích předpisů jako článek L., ježto d'O ·tekstu úbčanskéhú 'záko
níka nenáleží. 

§ '753, převzatý z § 549 obč. zák., rozšiřuje závazek pozůstalosti 
o útraty, ,spojené se zřízením pohřebiště (hrúbu, pomníku), a to· 
vzhledem k výkladům S ch r e y e r'O v Ý m (pocta Bergbohmova). Slo
vo »přiměřeného« v první větě chce vyjádřiti to, co občanský lzáko-

. ník vyjadřúval slovy »přiměřený .stavu a jmění zemřelého«. Druhá 
věta pa)k pamatuje při těchto povinnostech pozůstalosti na místní 
zvykl'Osti (snad i pohřehní hostina, hudba a pod.). 

§ 754 byl po stylistické <úpravě převzat z § 808 obč. zák. Rozšíření 
tekstu tohoto paragrafu občanskéhú zákoJníka, jak navrhl je subko
mitét, nebyl'O shledáno potřebným. 

Na místě § 550 obč. zák., jehož formulace je zas,taralá, byl přijat 
§ 755 teto osnovy. Jeho nornlativní obsah jistě není příliš závažný. 
Věc 'Se rozumí sama sebou. ~rotože pak se stále operuje pojmem vě
řitelů pozůstal'Ostních, není na škodu, aby se zde pojem tem. blíže určil. 
Citace §§ 691, 752 a 753 a slúvo »'zejména« ukazují, že se tu zahrnují 
i osoby, jimž vzejdou práva proti pozůstalostióG smrti zůstavitelovy 
do ,přikázání pozůstalosti. 

Dříve, než se při'krúčilo k projednávání paragrafů jednajících 
o právních následcích přihlášky dědické, ' byla znovu zaháj ena debata 
o velmi nesnadné otázce ručení CUln viribus či pro viribus hereditatis. 
Obtíže řešení, které komise by pokládala za účelněj šÍ, t. j. ručení pro 
viribus, spočívají hlavně v tom, že je nutno v soupisu pozůstalost
níh'O jmění určiti odhadem hodnotu pozůstalosti ke dni nápadu jejího. 
Naproti tomu pro ručení dědic'Ovú vůči věřitelům jest nutno vzíti za, 
základ ceny ke dni přikázání pozůstalosti. Tu však mohou nastati 
velmi podstatné rozdíly. Je ovšem pravda, že dědic nepominutelný 
přes tú, že pro výpúčet povinného dílu jest rozhodný soupis a odhad 
v něm obsažený, účastní se ztráty i zisku až do číselného určení, není 
tedy 'Odkázán na ceny uvedené v soupisu. Judikatura také pro od\ka
zovníky a jejich povinnost redukce připouští, aby se hledělo ke změ-
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llám nastalým po soupisu. Ale hlavní nesnáz jest v povaze odhadů 
.samých a v otázce, lze-li připustiti přímo ustanovení zákona, aby se 
proti soupisu a odhadu provedl důkaz o nesprávnosti (neúplnosti nebo 
nesprávného ocernění). Po vehni obšírných debatách bylo usneseno, 
.aby byla přijata přes tyto obtíže zásada ručení pro viribus. 

Vzhledem k tomu byl především § 722 doplněn slovy »a odhad
llOUti«, takže podstatnou částí soupisu jest odhad pozůstalostního ma
j etku ke dni smrti zůstavitelovy. 

§ 756, převzatý z § 801 obč.zák., přijal zásady dosavadní. Připojil 
v druhém odstavci výslovné ustanovení o solidárním ručení spolu
dědiců a ustanovil přikázání pozůstalosti za moment, od něhož se po
.čími totú ručení dědice resp. dědiců, kteří se přihlásili bez výhrady. 

V § 757, převzatém z § 802 'Obč. zák., se především vytýká, že 
dědic přihlášený s výhradúu ručí pozůstalostním věřitelům, jen pokud 
stačí pozůstalúst podle hodrnoty ke dni přikázání, v případě § 736 pak 
ke dni, kdy jednotlivé kusy byly dědici prúpuštěny k volnému rnaklá
dánÍ. Ale v druhém 'Odstavci se připojuje nové ustanovení, podle něhož 
s e pokládá .soupi'S za správný (t. j. hlavně za úplný) a také ceny v něm 
obsažené za ,správné i ke dni při/kázání pozůstalosti, resp. propuštění 
jednotlivých kusů pozůstalosti k volnému nakládání, pokud se ne
provede důkaz o nesprávrno:sti. Tím lPokládala komise za překonány 
hlavní námitky proti přijaté zásadě ručení pro viribus. 

§ 758 vyslovuje zásadu plynoucí z § 757, že, je-li několik spolu
dědiců přihlášeno s výhradou, nenastane již ručení solidární jako 
podle § 756, 'Odst. 2., ný"hrž rozvrhne se závazek dělitelný na spolu
dědice podle podílů dědick) 2h. 

V § 759 byla zásadně rozhodnuta otázka, má-li na výhodách sou
pisu participovati také dědic, který se přihlásil bez výhrady, a to zá
porně. Kdo se přihlásil bez výhrady, měl prú to sVúje důvody, snad 
i pietní zřetel k zůstaviteli, jehož pozůstalost chtěl uchrániti od difa
mujícího účinku konkursu. Není důvodu, aby se takovému dědici vnu
til'Ů přes jeho vůli ručení .omezené na hodnotu pozůstalosti. 

V § 760 se poskytuje 'spoludědicům právo postihu podle obec
ných zásad. 

V § 761 ,převzat byl v podstatě § 812 obč. zák. V prvním odstavci 
bylo však pojat'Ů dú zákona ustanovení proti zřejmě šikanosnÍInu žá
dání věřitelovu o odloučení p'Ůzůstalosti a rozhodnut spor .o POl:něru 

mezi :separací a přikázání-m, v druhém 'Odstavci paik výrazněji než 
d'Ůsud se vyjadřuje, že v tomto případě ručí věřiteli jen pozůstalost, 
že tedy se věřitel nemůže dovolávati ani zásady ručení pro viri'hus, 
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tím ,méně ovšeln neomezeného ručení dědice, byť se i byl přihlásil 
bez výhrady. 

§ 762 byl převzat z § 813 obč. 'zák. bez IPodstatné změny. Znění 
§ 762 vylučuje konvúkaci dědicem, jenž se přihlásil bez výhrady. Ří
zení takové by 'nemělo pro něj významu, protože by stejně v jeho 
prospěch nemohly nastati účinky konvokace. 

V § 7-63 byl převzat § 814 obč. zák. 'předevšín1 se změnou, která 
odpovídá zúžené forn1ulaci paragrafu předchozíhú . Právu záJstavnímu 
bylo na roveň postaveno právo zadržovací a ve zvláštní větě hyla 
ohlášce věřitelově postavena na roveň prokázaná dědicova vědomúst 
'O existenci věřitelovy pohledávky. Nestačil by důkaz zaviněné n~vě
don10sti. 

§ 764 byl převzat z § 815 obč. zák . .se zn1ěnami rá'zu stylistického ~ 

Podstatnější jsou dvě změny. Předně, ze se říká »Nebylo-li žádáno 
za . .. « (původní tekst: »Nežádal-li dědic .. . «), aby byly kryty pří
pady, kdy za kDnvokaci zažádal opatrovník pozůstalosti nebo jeden 
z Iněkolika spoludědiců. Na mÍ'stě pak slov »ručí. ; . celým svým jmě
nÍm« bylo položeno »ručí ... přes meze § 757«, a to proto,že nej de
jen o ručení celým jměním, což jest samozřejmé při ručení 'pro viri
bus, nýbrž '0 ručení přes rrle'ze uvedené v § 757. 

§ 765 byl převzat 'z § 822 obč. zák. a to ve znění novelovém. Od
mítnut byl návrh na návrat ke znění původnímu. 

Ustanovení §§ 74, 75 třetí dílčí novely kladou se zatím do před
pisů uvozovacích a prováděcích jako články LI. a LIl. 

§ 766 byl převzat z § 823 obč. zák. bez podstatné změny. Bylo jen 
výTazněji ust~noveno, že dědická 'žaloba směřuje 'proti tomu, kdo věC' 
zadržuje »pro herede«. Byla ,sice nadhozena otázka, zda by se neměla 
připustiti kumulace žaloby dědické a vlastnické. Ale v komisi pře
vládl názor, aby se t~to věc, patřící do práva procesního, v občanském 
zákoníku neřešila. 

§ 767 byl převzat z § 824 obč. zák. bez podstatné změny. 
Komise surperrevis1ní se usnesla vložiti mezi ustanovení o žalobě

dědické a o odúmrti ustanovení o zcizení dědictví. Počíná tedy tato' 
látka § 768, (který byl převzat z ,§ 1278 úbč. zák. V návrhu subkomi-· 
tétnÍm byly však provedeny četné změny. Aby smlouva byla platná,. 
je třeba, aby zůstavitel byl již mrtev, třebaže tomu, kd'0 zcizuje, po
zůstalost nebo její podíl nebyly ještě napadly. Neboť by jinak šlo' 
o smlouvu příčící .se § 879, odst. 2., č. 3., obč. zák., jehúž myšlenka" 
byť i nikoli tekst, byla komisí superrevisní v tomto s'měru přijata. 

Dále se ve znění -§ 768 vý.slovně uvádí také podíl dědický jako předmět 
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smlouvy. Slovy »práv a závazků, které náležejí k pnzŮ'stalosti« vylu-· 
čují se poměry os'Obní zanikající smrtí a tedy nepatřící k pozůstal'0sti . 
Slova »seznam« bylo užito na rozdíl od »soupisu«, jehož předmětem 
jest jen lnajetek, ne dluhy pozůstalostní. 

§ 769 byl převzat z § 1279 obč. zák. podle návrhu subkomitét-
ního bez podstatných změn. Slova »ze svěřenského nástupnictví« 
praví totéž, co .se již pDdle starého tekstu přijímalo . 

§ ,,770 byl převzat z § 1280 obč. zák. podle návrhu Isubkomitét-· 
ního bez podstatných zn1ěn . »Pohřehiště« uvádí se v.zhledem k -§ 753.-

§ 771 byl převzat z § 1281 úbč. zák. bez podstatné 'změny. Případ 
zde ,norm'Ovaný .se týká zřejlně jen zcizení pozŮJstalosti bez seznamu 
podobně jako § 769. Zcizitel ovšem není »jednatelem«, nýbrž ručí' 
jen podobně jako jednatel, a tú, jde-li o zcizení bez seznamu, i za dobu. 
před zcizením. Slova »vydání« bylo užitú, aby bylo jasně pověděno, 
že ,nej de o přikázání pozůstalosti. 

V § 772 byl převzat § 1282 obč. zák. se změnami styli\stickými 
po rúzčlenění na tři odstavce, ale beze změn věcných. Vypuštěna byla
z tekstu ,subkomitétu zmínka o »veřejném úrgánu« . Stačí povinnost 
'Obou 'stran. 

§ 1283 obč. 'Zák. byl při převzetí rozdělen na dva paragrafy. Z nich. 
§ 773 určuje zcizitelovu ' odpovědnost, § 774 pak obsahuje jednak zci-
zitelovu odpovědnost za obsah seznamu, jednak všeobecně uloženou po-
vi~nost, .aby se podle výkladu smlouvy určilo, zdali a jakou lněrou_ 
platí §§ '769-771, které ovšem zásadně platí jen pro smlouvy uza-
vřené belz .seznamu. 

§ 775 formuluje právní postavení státu při odúmrti. 

Druhé oddělení: (pohledávky). 

K hlavě 24 (§§ 776-854). 

, Přistupujíc k všeobecné části práva úbligačniho (hlava 17. dru~ 
hého dílu obč. zák., nyní hlava 24.), byla superrevisní komise nucena, . 
hledíc k některým připomínkám jí došlým, znovu uvažovati '0 '0tázce, 
zdali by nebylo vhodno unifikovati právo občanské .s právem obchod-o 
ním, o níž Ihyl podrobně diskutoval již Isubkomitét. Zejména bylo tu ' 
uvážiti vzor švýcarský. Právě tak jako v subkomitétu opanovalo i v su- · 
perrevisní komisi mínění, ,že co do »lkomercialisace« obligačního práva' 
občanského učinila dosti již novela z roku 1916, jíž se superrevisní 
komise právě tak ,přidržela, jako subkomitét. Zdali jednoty nebyl<Y 
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:bymožI1o dosáhnouti tim, že by některá ustanoveni práva obchodního 
.se přizpŮ's'Obila ustanovením práva občanského, není superrevisní ko
.mise pří'slušna rozh'Odovat~. 

Druhé oddělení dílu druhéh'O je nadepsán'Oslovem »P'Ohledávky«, 
.a bylo tedy odstraněno zastaralé a nevhodné pojmenování »'Osobní 
práva k věcem«, pr'Oti němuž ,se byly 'Ozvaly četné námitky. Po lllá
zoru /superrevisní komise slovo »pohledáv'ky« lépe než jiná, která byla 
:navrh'Ována, kryje látku, o.kterou jde, a je jím také dosaženo jakéh'Osi 
.paralelismu 's 'Oddělením prvním, kde v nadpise je zachycena rovněž 
strámkaakti vní. 

§ 859 'Obč. zák. ,superrevisní komi'se škrtla jak'O zbytečný, vy
,hovujíc tím ta:ké přáním četně pr'Újeveným, jako na př. S loven s k é 
,komi !s e. 

§§ 860, 860 a) a 860 b) zařadila super,revi-sní komis~ až za usta
'novení o jednotlivých typech smluvních, vytvořivši z nich -samostat
'nou hlavu 39. Dův'Odem bylo, že p'Odle názoru superrevisní kornise 
:nejde tu 'O nějakou vše'Obecnou f'Ormu vzniku závazwu, jakou je na př. 
smlouva, nýbrž o zvláštní obligační typ, jako je ten neb onen typ 
.smluvní. Ježto pak veřejné přislíbení C'O do svého praktickéh'O vý
znamu daleko ustUjpuj e. za Ismlouvy, byl'O pojednání .o něm zařaditi až 
:za ně. 

§ 776 odpovídá § 861 obč. zák., jenž byl podstatně zkrácen a 
.z něhož byly 'Odstraněny nekteré nepřesnosti, ale nový předpis slovy 
»přijme-li ,se nabídka včas« vystihuje ji'stě všechna essentialia smluv
ního k'Onsensu. 

§ 862 obč. zák. je v ,§ 777 ,přijat celkem beze změny, až na to, 
že, jako učinil již snbk'Omitét, na mí'stě slova »ihned« zavedeného 
třetí částečnou novelou byla restituována z původního tekstu slova 
»bez odkladu« s dodatkem »'zbytečnéh'O«, aJby tu byla konformita 

.S § 817 osnovy (§ 904 obč. zák.). Superrevisní komise se domnívá, 
že pružnější pojem »bez ibytečného odkladu« vyhoví mnohotvárnosti 
·života lépe, než 'strohý pojem »ihned«. čast'O arci, hledíc ke zVJ71klo
:stem panujícím ve styku me'zi lidmi (srv. §§ 779, odst. 2., 817) -slova 
»bez zbytečného odkladu« budou znamenati právě tolik, co podle ja
:zykového usu znamená ,slovo »ihned«. Slova »unter der Vorausset
.zung« (snbkomitét: »předpokládaje«) byla vyjádřena 'slovy »počítaje 
.8 tím«, aby jasněji než dosud . bylo vyjádřeno, že zákon zde dává 
,oferentu jakÝlSi materiál kalkulační a že tedy vytýká, s čím oferent 
.smí počítati. Třetí věta byla doplněna slovem »d'Ošlo'u« (sc. nabídku), 
. aby byl stanoven ijJojem perfektní 'Oferty. 
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v § 778 [§ 862 a) obč. záJk.] ponechala superrevi'sní komise for
lnální změnu zavedÉmou subkomitétem, že se již nemluví o odstupu 
od smlouvy (vždyť smlouva se nestala skutkem), nýbrž o ohlášení, 
že odpověď došla pozdě. Zato byla z osnovy subkomitétu vypuštěna 
slova »a že tedy smlouva skutkem není«. Tekst subkomitétu zněl příliš 
formalisticky a mohlo by 'snad vzniknouti mínění, že jde tu o ,projev, 
který po stránce 'Obsahové má býti precisován jak co do fakta, tak 
co do úsudku o následcích tohot'O fakta . .A:bybyla kOlllformita s § 777, 
a ježt'O není důvodu, dáti v § 778 ustanovení přísnější než v § 777, 
říká se i ,zde »bez zbytečnéh'Ú odkladu«. Doplňovati §-§ 776-778 ně
Jakými novými předpisy o perfekci smlouvy, o 'Odvolatelnosti oferty 
nebo akceptace atp., zdálo -se zh'Ola zbytečné, ježto dosavadní teksty 
v té příčině úpLně vyhověly. 

§ 779 zkrátil v prvnim 'Odstavci § 863 'Úbč. 'zák. tak, že klade proti 
sobě projev výslovný (nemíní se arci jen J)rojev slovní, nýbrž i projev 
písemný a projev učiněný v p'Osunkové řeči) a činy konkludentní. 
»Obecně přijatá znamení« v § 863 obč. zák. byla způsobilá svésti lec
kterého vykladače k t'Omu, že se tu míní znamení jako na př. v § 249 
(I§ 315 obč. izák.) nebo v § 250 (§ 427 obč. zák.) , ačkoli redaJkt'Oři 'Ob
čanského ,zákoníka majíce správně na zřeteli k'Onvenční povahu pílsma, 
oněmisl'Ovy chtěli postihnouti písmo. (Zapomněli 'Ovšem, že takov'Ou 
konveční povahu má i řeč, a 'že tedy pod o'becně přijatá znamení hodí 
se i projev mluvený.) Ponechati slovo »mlčky«, třebaže je dosti 
vžité, není snad nutné a nebylo by t'O 'ani vh'Odné, ježto všechny kon
kludentní činy nelze jím správně charakteri's'OvaJti a stírá se jím 
~statně protiva ·k o~stavci 2., jenž má na zřeteli opominutí. Druhý 
odstavec § 779 nechce býti než co nejvěrnější repr'Údukcí § 863, odst. 
2., obč. zák., právě tak jako se § 780 snaží c'Ú nejpřesněji v~stihnouti 
§ 864 obč. zák. n'Ovelové verose. 

§ 781 'znaluená především modernislaci § 865 obč. zák. po stránce 
výraz'Úvé, zejména aby bylo d'Úcílen'O s'Ouladu s ustanoveními o zba
vení a omezení svéprávnosti. Druhá věta na místo nem'Oderních -slov 
»·berou na sebe břímě ... « 'zavádí jasné odlišení způsobilosti zaV1azo
vaci a dispOisiční, ale ani tu nejde 'O 'změnu věcnou. 'Poslední věta je 
redigována nově, aby byly odstraněny nej istoty podávaj ící .se z J)o
slední věty § 8650'bč. zák. Nebyl přijat návrh, aby poslední věta § 781 
byla rozšířena i na případy, kdy se smlouva uzavírá ' s osobou, jejíž 
pr'Ojev Ipotřebuje -schválení jiných orgánů nebo nadřizených stolic . 
N ebyl'O totiž pokládáno za to, že by tent'O případ byl zcela shodný 

,/ 
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s oním, který je řešen v poslední větě § 781, a vubec převládlo mí-
~ění, že navrhované ustanovení není nutné. . 

V § 782 zachován byl § 866 obč. zák. přes projevená !přání, aby 
byl umÍ'stěn do hlavy o povinn'Osti k náhradě škGdy (nyní 40). Su
perrevisní komise se tu řídila úvahou, že po celém 'Občanském záko
nírku j\SOU roztroušeny předpisy, které by vlastně náležely do hlavy 
o pGvinnosti k náhradě šk'Ody, že však sluší je zach'Ovati na jejich 
mÍJstech dosavadních. Jednak proto, 'že rozsah 'Orné kapitoly by příliš 
:zrostl a že by se její syrstematické uspořádání podstatně zhoršilo, 
Jednak pr'Oto, že přemístěním pGdobných speciálnÍ'ch ustanovení by 
se přetrhla nebo ·.aspoň setře1a jejich souvislolst s jinými ustanove
ními, ke kterým ll1áfežejí. SlovO' »J.stivě« jako zbytečné bylo vypuštěno. 

§ 867 obč. zák ponechaný subkGmitétem škrtla superrevi,g.ní k'O
mirse jakO' pouhý předpis odkazovací, ale rozhodnutí o některých otá'z
káClh, ,které 'Se k němu pojí, bylo odsunuto dG kapirtoly 29 (srv. § 928). 

§ 783 přejhná § 869 obč. zák. celkeln beze změny. NaprGti teklstu 
su'bkomitétu jsou sice některé rozdíly, ale šlo především o to, aby 
te]~st osnovy přesněji pGdal tekrS,t ,původní. lVIilnoto, jako všude jinde, 
mluví se jern o povinnO'srti k náhradě škody a otázka po rnO'dalitách 
:éto povin~osti se tím odkazuje do kapitGly 40. Věta saIna nebyla 
slkrtnuta .z důvodů vylíčených při § 782. Dárti tu nebo jinde ustan'O
vení o ofertách 'sine obligo, nepokládala Isulperrevisní k'Omise za nutné 
a nepokládala zej ll1éna za možné, prohlásiti je za oferty neurčité 
(zcela neurčité). . . 

Právě tak jako rsu'bkomitét rozhodla se superrevisní komise ne
měniti ll1noho na §§ 870 a násl. obč. ·zá;k., jež po ;zásluze docházejí po
chvaly všech ,snad vykladatelů občanskéhG zákoníka i jiných. 

. § 784 má fGrmulaci § 870 ohč. zák., jak ji byl přijal sublk'Omitét. 
Napr'Oti tekstu ,§ 870 upravenému novelou je změna ta, že tekst 
O,SlJiovy se spíše blíží tekstu půvGdnímu (»přiveden házní« - »durch 
Furcht ger.lwungen«), jejž bylo vykládati tak, že jde o příčinnGu sou
vislosrt určenou sl'Ovy causam dare, kdežto nGvelasloveln »veranlas:st« 
(dal podnět) nutila :přijímati, ·že stačí příčinná souvislost krytá he-
slem occ3.!sionen1 praebere. Superrevisní komise, právě tak jakG rSub
~O!nitét:, lbyla si ' vědoma, že § 870 obč. zák. není tekstGválIl přesně, 
Jezto pnsudek »nespravedlivá« zřejmě náleží k vyhrúžce a nikoli 
k bázni; ale přes některá přání v té příčině ,proj evená nepokládala 
superrevisní komise za nutné, tekst upraviti, ježto ona nepřesnost 
o~tíží ~ikdy nezpůsobila a ji'stě nezpůsobí. NavrhGvané teksty ostat
ne budIly pochybnost bud' co do přesnosti nebo aspoň co do stručno-

- --- --- - ----
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sti. N áInětu, aby se v § 784 vyložil poj eIn lsti, vyhověno nebylo. Ze
jnléna však odmítla superrevisní komise přijmouti definici lsti, která 
se vy!skytuje v § 13 přrpravné osnovy trestního zákona. PrO' !právo 
občanské se tato definice zřejnlě nehodí. Závěr parag,rafu (slova 
~'> není sn11Guvou vázán«) byl upraven podle návrhu br ně n s k é f a-
k u 1 ty. . 

V § 785 se superrevisní komise přidržela změn, které byl učinil 
n a § 871 Gbč . zák. nGvelové verse subkomitét. VY1slovila předevšim 
souhlas s tím, že se Isubkomitét vrátil v lecčems k původnímu tekstu 
§ 871. Slova »přivedell1a k omylu« chtí říci, co slovo »irregeftihrt« . 
Sub\komitétem škrtnutá slGva »und e~klart wurde« .nebyla obnovena, 
protože ,se ,zřejmě nesnášejí s využitím omylu . uvedeným ke 'konci 
paragrafu. Vsunouti do tekstu nesprávné údaj e (»tbyla přivedena 
k omylu nespráVlIlÝ'mi údaji«), ,se nepokládalo za vhodné, ježtO' by šlo 
o fGrmulování ·příliš úzké. Vždyť i určité chování bez údajů může 
vyvolati Gmyl. Byly arci vysloveny pochybnosti, zdali tekst sub'komi
tétu není příliš široký, ale příklady, které byly uvedeny na doklad, 
j\SOU tak ulnělé, že snad není s nimi třeba počítati. Superrevisrní ko
mise nesdílela 'pochybností, že by subkGmitét, rozděliv tekst na dvě 
věty, byl tak učinil na úkor .srozumitelnosti. Druhá věta, nap'Odobená 
§ 120 obč. 'zák. pro Německou říši nechce než krýti .slova dO'savadm.ího 
tekstu »der dem anderEm zugegangenen Erklarung«. Třetí věta osno
vy subkomitétu bylazkI'ácena, protože je jistě zcela zbytečné blíže 
určovati toho, kdo projev nesprávně vyřídil. 

§ 786 odpovídá př8ls~ě návrhu !subk'On1itétu, jenž zase neobsahuje 
než překlad§ 872 Gbč. zák. Stejně lplatí '0 pGměru § 787 'Osnovy ik § 873 
obč. zák ,a vlastně Itaké o :poměru § 788 osnovy k § 875 obč. zák. K to
mutO' paragrafu by bylo připon1enouti, že superrevi'Sní komise se ne
mohla rozhodnGuti, aby rozšířila toto ustanovení na osoby třetí, které 
jednaly v ·zájmuo.soby »druhé«. Bylo by velmi snadno dovolávati se 
neplatno'sti smlouvy s odkazen1 na to, že do s lnlouvy zasáhla v zájmu 
»druhé sltrany« něja:ká osoba třetí. Tím by se siIladnG vyvolaly nebez
pečné .spory. § 789 osnovy Gdpovídá § 874 obč . zák. ,(jenže z'ase se tu 
mluví jen o povinnosti k náhradě škody; srv. připOlnííJJ.ky k § 782) . 
V obou paragrafech byla slova »nespravedlivou (a důvodn'Ou) bázní« 
nahrazena ~sl'Ovem »hrO'zbO'u« a připojena citace § 784, ,aby bylo jasno, 
že se míní stejný ,skutkový základ jako v tomto paragrafu. .' 

§ 876 obč. zá1k. byl zařaděn za § 853 osnovy jo3lko poslední usta
novení hlavy 24. Proč se tak .stalo, bude !pověděno, až naň dojde řada 
podle místa nově ·mu přikázanéh'O. 
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§ 790 se srovnává ,S § 877 obč. zák. až na to, že byla vypuštěna 
slova »k svému ,prosrpěchu«, ježto by se mohly vY'skY1tnouti případy, 
v kterých to, co strana obdržela, by /se nedalo charakte'risovati jako 
její ,prOlslPěch. Nebyl přijat podnět, aby § 790 byl formulováJn co nej
všeobecněji a aby bylo vysloveno, že strana, která něco obdržela ze 
smlouvy neplatné z jakéhokoliv důvodu, je povirnna to vrátiti. O po
tř'ebná ustarnovení je postaráno v hlavě 44. pod rubrikou »Jiné obo
hacení bez právního důvodu«. 

Rubrika před § 791 byla .styHsována positivně, ja;ko rubriky :před 
§ 781 a § 783. Slova »jestliže nevychází« (§ 878 obč. 'ZáJk. »pokud 
nevychází ze Ismlouvy«) ,byla doplněna slovy »'Z okolností«, a:by bylo 
j a'Sno, že ,soudce má hleděti nej en k vYiSlovenému úmyslu stran, nýbrž 
i k celé 'situaci, z níž sn1louva vznikla. SUlPerrevisní komise setrvala 
na tekstu 'subkonlitétu, »že jeden kus ne m á býti oddělován od dru
hého« (obč. :zá1k. »nemůže«) ,prot'Ože tek'st Isubkomitétu lépe odpovídá 
terminologii normativní. Zařaditi poslední větu do hlavy o povinnosti 
k náhradě škody, nebylo mož,n'O, ježto tu jde 'O zcela zvláštní nárok 
na náhradu šlkody._ 

Z § 879 obč. zák. byl v § 792 ponechán jen první odstavec, a to 
beze změny. Druhý odstavec byl škrtnut, ale nikoli prolto, že by se 
měly smlouvy jlTIenované v § 879 obč. zák, odst. 2., prostě pokládati 
~a platné, nýbrž pro podivnou nesouměrnost tohoto odstavce. Bylo 

, [podotčeno jilstě práVelTI, že tento 'Odstavec ,se příčí všen1 požadavkům 
elegantiae juris. Superrevisní kon1ise měla na zřeteli, že se vyskytuje 
hojJl.ost ustanovení reprobujících smlouvy lTIimo občans'ký zákonirk, a 
to i ustanovení daleko důležitěj ších než jsou ona, která vypočetl 

§ 879, odst. 2. Je však vsunouti do občanS'kého zákoníka nebylo mož
no, jednak pr'Otožeby tím příslušné ustarn'ovení příliš Vlzrostlů, jednak, 
a to zejména, protD'že by se ona ustanovení vytrhovala ze souvi'slosti, 
do které náležejí. Ců do jedn'OtHvých smluv vypočtených 'sub-k'Omi
tétem se podotýká toto: O smlouvě, kterou si někdo vymínil něco za 
vyjednání ,smlouvy manželské, má superrevisní 'komise za to, že zá
leží na j ednotlirvostech připadu, 'zdali taková ,smlouva Re příčí dobrým 
mravŮlm, a že tedy tento druh smluv nelze talk naveskrz 'Odsouditi, 
jako se stalo roku 1811. Co do ,pří[padu druhéh'O (ikdy~ tprávní zástup
ce převedl na sebe 'Z'a plat zcela nebo zčásti věc jemu svěřenou), ;soudí 
superrevi1sní komise, že předpi's takového obsahu, pokud již tak ne
platí, by měl býti pojat do ustanovení upravujících prrávní p'Ostavení 
»\právních ,přátel«. Č. 3. (když někdo pozůstalost nebo odkaJz, které oče
kává od jiné oS'O'hy, zcizil za jejíhD živ'Ota) jest o'hsaženo implicite 
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jednak v ustanovení o zeÍ'zení dědictví (Isrv. § 768 os'novy: »Po smrti 
zůstavitelově }tze« etc.), jednak v ustanovení 'O nabytí odkazu (§ 607, 
odst. 2.). Ulstanovení 'O lichvě (§ 879 obč. (lák., odst. 2., Č. 4.) jako 
ustanovení velmi ,záv'ažné bylo v 'Občanském zákoníku ponecháno (srv. 
ostatně, 'že i třetí částečná novela přes existenci dsařského nařÍ'zení 
č. 275/1914 ř. z. ,má "takDvé ustanove.ní), ale bylo 'zařaděno za usta
novení o 'Zkrácení přes ,polovici hodnoty, s ním'ž ideově 'Souvisí (slrv. 
§ 851 níže a poznárn'ky ,tam připojené). C'O do Č. 5 (su'bkomitétu), t. j., 
když 'Se někdo 'z,avázal, že ,se nedostaví 'k veřejné dražbě nebo že při ní 
nebude Ipodávati buď vubec nebo přes určitou výši,domnívá se Isuper
r evisní komise, 'že by 'zákaz takové smlouvy měl býti vložen do řádu 
exekučního a do předpisů o dobrovolných draJžbách. škrtem druhého 
odstavce § 879 ,se staly celkem be'zpředmětné Ipřipomínky k tomuto 
ustanovení. Jen co do návrhu, aby byla rprohlášena za neplatnou 
smlouva, kter'Ou si někdó něco vyjednal za dosažení rozluky manžel
ství, připomíná 'superrevisní komi,se, že by ustanovení takové šlo příliš 
daleko, j e'žto by pod ně spadala i smlouva 'O 'Zastoupení ve sporu roz
lukovém. Co do 'llázvosloví .se 'Poznamenává, že surperrevisní komise 
v § 792, právě tak jako v § 791, mluví o ne[platnostia nikoliv o nicot
nosti (,slovo »nichitig« se v ,§ 879 novelové ver/se vyskytlo zřejmě na
podobením nálzvosloví 'Občanskéh'O zákoníka 'PTO Ně'mecikou říši) a 
klade tím důraz na to, že. 'Pojem neplatn'Osti smlouvy kryje různé její 
vady, ale je pojmem rel,ativním, jehož dosah ,sluší vyšetřiti pečlivým 
rozborem ustanovení, kteTá 'O té či oné neplatno.sti jlsou dána. 

§ 793 reprodukuje § 880 obč. zák. SU'Perrevi'sní komise byla si 
dobře vědoma toho, že i 'pojem eXltr3Jkorilercialíty je pojmem relati v
ním (srv. na př'. S che y, O'bligatiollisverháltnisse, 1., str. 193 a násL). 
Než nepdkláda1a 'za možné dáti 'O ní nějaká podrobnější ustanovení, 
protože by jistě dopadla příliš kasui,sticky. 

§ 794 odpovídá paragrafu navrženému subikomitétem, jejž sub
komitét byl 'zařadil rovněž za § 880 obč. 'zák., ale byl přestylisován 
vzhledem k tomu, že 'Superrevisníkomise se vyhýbala všude redigo
v,ati ustan'Ovení ve formě předpi,sů průvodních. Jak 'Plyne 'z rubriky 
i z tekstu, chce celé ustanovení postihnouti smlouvy, ,které v nauce 
vůbec ,se nazývají smlouvami abstraktními, a tedy smluvní konsensy, 
z ,kterých není patrno, o jaký smluvní tY[lUS jde. SUlperrévi'sní komise 
byla s 'Panující naukDu hledící ik občanskému zák'Oníku 'z.a jedno v tDm, 
že ,se nedoporučuje přÍlznati právní výz~am t9Jkovému odloučeni kon
sensu od kausy mimo onyaibstraiktní konsensy, které j S'OU upraveny 
zvláště (j,ako na př. v právu 'Obchodní-m, 'Směnečném, šekovélTI). Tekst 
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komise nechce říci nic jiného, než že se sj ednáním abstraktního kon
selliSU resp. jeho oddělení'm 'Od oS'tatního s'mluvního obsahu nic nemění 
na vrávech a 'povinnostech stran. Jestlrže tedy celý obsah smluvní ne
zakládá iPovinností (na př. pro nedostatek formy), nezaloží takové [pO
vinnosti ani formulace ,abstraktního :kollisensu, a na toho, kdo se do
máhá splnění povinnosti opřené -o abstraktní lkonsen,s, náleží, aby uvedl 
a dokáJzal i ostatní smluvní obsa!h. 

,§ 795 obdržel zvláštní rubriku i>Smlouvy o plnění třetích osob«, 
jíž byla dána přednost před rubrikou »Smlouvy k tíži třetích osoh«, 
aby snad 'z ní nemohlo býti odvozováno, lže třetí osoha má povinnost 
plniti. Tekst ,sám se srovnává ;s § 880 ,a) obč. 'zák. nove'lové verse. 
Námět, aby byla dána podrobnější ustanovení o garančních 'sm1ouvách, 
1])řijat nebyl, ježto praktická potřeba toho asi nevyžaduje. Slovo »pří
mluva« bylo íponecháno přes některé projevené pochybnosti, ježto 
superrevisní komilse se domnívala, že vystihuje nejlépe původní »Ver
wendung«a 'že je nelze nahraditi 'slovem »zprostředkování«, jež má 
svůj vžitý ,smysl, jinde v ,zákoně užitý (srv. hlavu 35). Superrevisní 
komise vědomě ponechala zde »p'lné dostiučinění«, hledíc k tomu, že 
úmyslem redaktorů třetí novely hylo nepřihlí'žeti tu ke ' StuiPni . viny, 
a 'že sluší 'souhlasiti s názorem, že ten, kdo 'se 'zaručí ~a jednání jiné 
osohy,má si býti vždy vědom plné odvovědnosti. 

V§§ 796 a 797 byly ponechány be\Z věcných změn §§ 881 a 882 
O'bč. Izák. stejně Jako v návrhu :subkomitétu. I pro ,stanovisko super
revisníkomise bylo rozhodné, že by bylo 'sicemOlžné zabývati se 
smlouvami ve prospěch osob třetích podrobněji, zejména co se týká 
jejich poměru k ,§§ 1216, 1217 (r§§ 1403, 1404 obč. 'záJk.); že však 
látka není dosud pro~kO'umána s dostatečnou úplností, a že tedy vy
hoví ony §§ 881 a 882 obč.zák. 'lépe než podro'bněj ší ustanovení, která 
by 'se snadno octla v rozporu 's ustanoveními jinýJmi. 

K § § 798-800: § 883 obc. 'zák. je podán velmi iZlkráceně v § 798. 
Vytýkati hlavní druhy forem, v kterých !'ze smlouvy činiti, není jistě 
nutné, a vytýkati dnes, lže s,mlouvy fODmální i 'bezforemné mají stejné 
právní následky, je zcela 'zbytečné. Sniysl tekstu je ten, že stačí jaký
koli 'způsob smluvních projevů k docílení konsensu (není tedy potřebí ' 
zvláštní formy), neustanovuje-li zákon nic jiného. § 799 je 'zcela ve 
shodě s § 884 obč. zák.§ 885 obč. zák. byl škrtnut 'z několika důvodů: 
že)e málo jasný, že je z'bytečný, protože je samozřejmý, a že by přece 
mohl hýti nebezpečný, protože by jej někdo mohl vztahovati proti 
jeho pravému smyslu na ,konsensy nehotové. § 886 obč. 'zák. hyl 'za
chován v § 800. O jiných formách (na rpř. soudní, notářské) 'mají 
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ustanovení předpisy, které takové formy rnařizují, ustanovení o formě 
písemné náleží do občanského zákoníka. Naproti § 886 obč. zák. vy
kazuj e § 800 osnovy některé změny v tekstu i v skladbě. První věta ' 
vytýká, reslp. do;plňuje I§ 886 obč. zák., že smlouva písemná hude ho
tova, když se strany podpíší na 1 i s t i n ě. Tim má b:ý~ti vyloučeno, aby 
výlněna korespondence mohla nahraditi písemnou formu. Poslední 
věta § 886 obč. zák. jako ustanovení o piselnné formě podle názoru 
superrevi'Sní komise náleží před jeho větu předposlední. Slova »im 
Geschaftsverkehr« byla vypuštěna, ježto v če'štině není za ně vhodné 
náhrady. Slova »v obchodě«, jichž užil subikomitét, jsou mýlivá, ' j atk 
Ul)OZorníla zejm.éna Slovenská komise a Zelinka (Právník, 
1~'24, str. 22~). Dáti ustanovení o kvalifikaci svědlků zmíněných v dru- . 
hé větě, není patrně potřehí a není snad ani potřebí dávati tu nebO' 
v př-edpisech uvozovacích a prováděcích předpis odpovídající § 3 první 
částečné novely. Superrevi:sní komise ITlá za to, že, vzhledem k duchu 
celé osnovy, nikomu nepřipadne na mylsl pochybovati o rovnosti obou 
pohlaví ,pí-i kterékoliv funkci svědeoké. 

Podrobně bylo uvažováno, zdali Ihy neměl býti obnoven § 887 
obč,. zák. odstraněný třetí novelou, jak bylo navrhováno zejména se 
strany slovenské. Jest přiznati, že na pl'vní pohled § 887 obč. zák. budí 
dojen1 ustanovení, které chrání poctivost styku mezi lidmi. Ale obtíže, 
kte}"é působil § 887 obč. zálk. podle svědectví judikatury nejvyššího 
soudu vídeňského, jenž jej na konec vykládal velmi restriktivně, 
ukázaly naopak, že to je ustanovení, které osoby méně 'zkušené a práva 
neznalé vydává na pOSp3JS živlům nelkalým a protřelým. Proto pře
vládlo mínění, 'že obnova § 887 obč. zák. by byla se škodou. 

§§ 801 a 802 obsahují §§ 888 a 889 obč. 'zák. Naproti teks'tu sub-
lwmitétu byly vři-činěny změny čistě. stylistické. 

§ 803 obsahuje .§ 890 obč. zák. ve Iznění, jaJké lnu dal subkoroitét. 
Dodatek 'připojený subkon1itétem v první větě ('Slova »'pokudz povahy 
věci nevychází, že dluh může býti splněn jen :společnoučinnos,tí 
všech«) pokládala i superrevisní komise věcně za správný. 

§§ 804-809 osnovy odpovídají §§ 891-896 obč. zák, ja:k byly 
pozměněny a doplněny subkomitétem, ale superrevisní komise přiči
nila některé 'z'měny. Superrevi'sní komise předevšim právě tak jako 
:subkomitét nechce rozeznávati ,mezi korrealitou a ,solidaritou a :mluví 
jednotně O' pohledávkách a dluzích k ruce společné a nerozdHné. Právě 
tak jako subkomitét nepokládá ani superrevisní íkO'mise 'za vhodné, 
'V těchto paragrafech uváděti ony případy, v kterých vzniknou :závazky 
Tukou společnou a nerozdílnou mimo smlouvu, a o nichž jsou ustano-
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vení na příslušnýchmí1stech jiných. Na zvláštní ustanovení 
obsažená v jiný0h zákonech, jako ' na př. v řádech konkursním 

. a vyrovnacím, je pamatováno v předpřsech uvozovacích. Superrevisní 
komise přijala dále některé změny a doplňky, které zavedl subkomitét. 
§ 804 (§ 891 obč.zák.) bylo užito jako vhodného místa k vyřešení 
staré kontroversy, zdali ~rodlení, do kterého upadl jeden dlužník, 
škodí ostatním. Nauka a prakse Ihyly ochotny odpověděti záporně, ale 
narážely na slova »jeden za všechny a všichni 'za jednoho«. Když byly 
objeveny přípr,avné práce (srv. ,o f ne r, Urentwurf, II., str. 19, -§ 34), 
bylo arci zřej.mo,že oněmi slovy nemělo býti pověděno, že by soliQ.ár
ní závazek ~namenal vzájemné ·zaručení. Poznamenalť Z e i II e r vý
slovně k monitu vnitror,aJkouslkého apelačního 'soudu, že .slova, o která 
jde, j,sou jen nejznáměj 'ším termínem lk označení korreality, a impli
cite pověděl, 'že nem,ají vysloviti zásadu o Vlzájemném 'zaručení. Starou 
onu koniroversu nebylo nesnadno odkliditi připojením slov »nezaikládá 
takový 'Slib mimo zvláštní úmluvu vzájemného zaručení«. §§ 806 a 807 . 
j.sou místem, 'z něhož sluší vyčísti, 'zdali skutečnosti, které podle hlavy 
44. i jiných ustanovení ruší dluh, působí objektivně, t. j. ruší dluh 
proti všem dlužn]kům, či jen subjektivně, t. j. proti dlužníku někte
rélllu. Co do soluce a jejích surrogátů (jinwkých způsobů satisfakce) 
vyslovil 'se § 893 obč. 'Zák. v první polovici v .souvislosti s § 896 s do
statečnou j,asnolstí, 'že púsobí objektivně, co do jiných skutečností dluh 
rušÍcich ukazuje kolísající judikatura, že § 894 obč. :zák. není dosti 
jasný. Správná zásada je jistě ta, že skutečnost dluh rušící vzhledem 
k jednomu dlužníku, ale nedávající věřiteli uspokojení (na př. promi
nutí, nemožnost plnění), neprospěj e ostatním. I§ 894 obč. zák. tuto ~á
sadu při'j al, ale doslov dává podnět k pochybnostem p0rtud, že by mohl 
býti vztahován jen na skutečnosti, rušící dluh Vlzhledem k jednomu 
~pol1.Jdlužníku s vůlí věřitele, nikoli však na skutečnosti jiné, jako na 
př. na nemožnost ,splnění. Vyjasnění l'Ze dosáhnouti, když slova »er
halt« a »Nachsicht« v ,§ 894 obč. 'Zák. se v § 807 nahradí 'slovy »'svěd

čí« ,a »úlevy«, 'ježto obě tato slova nechovají ani stínu vztahu k osobě 
věřitele. Z -§ 896 obč. 'zák. nebyla do § 808 převzata slova »auch ohne 
geschehene Rechtsabtretung«. Materiální 'změny tento nový tetkst ne
znamená, ježto tak jako dříve, i hudoucně bude smysl ustanovení ten, 
že nehledíc k zvláštním poměrům právnim mezi stranami trv,a:jícím 
se může Isolidární dlužník, který uspokojil věřitele, hojiti na ostat
nídh spoludlužnících. Ale na 'mo'žnost ce se se ani neupozorňuj e, a to 
proto, 'že taková ce se nebude podle okolností míti právních následků. 
Uvažuje-li se totiž o ustanovení, která má obč. zákoník o postihu, lze 

seznati, že nejasnosti, které byly v té věci v původním tek'stu, byly' 
sice 'zčásti odklizeny novelovou 'změnou §§ 1358 a 1422 obč. zák., ale 
~e teks,tová revise nepostihla § 896 obč. zá:k. Navrženým škrtem vy_o 
stou pí ostřeji toto,zajisté důsledné spořádání: 
a) platí-li někdo cizí dluh, 'za ,který ručí osobně nebo určitými kusy' 

majetkovými (§ 1358 obč. zák., § 1171 osnovy), má místo postih. 
subrogační, to je plátce, zaplativ, vstoupí automaticky do práv 
věřitelových (cessio ex lege) . Ustanovení je spravedlivé. Kdo za
platí za jinou osobu, za kterou ručí, zasluhuje výhodného usta
novení o Ipostihu; 

b) platí-li někdO' cizí dluh, za který neručí (§ 1422 obč. zák., 1236· 
osnovy), má místo subrogačnÍ postih, jen když plátci pohledávka. 
byla postoupena, ale plátce má ípodle okolností právo, na věřiteli 
požado,Vati ,postup. V placení bude v těchto př'ípadech spatřovati 
nikoliv ,shlazení pohledávky, nýbrž její výkup, ;při čemž arci, se 
zřetelelll na § 1237 (§ 1423 obč. Izák.), bude plátce v některých 
'případech k vý'kupu oprávněn, v jiných nikoli; 

c) platí-li někdo vlastní dluh (§ 808), má sice v mezích tohoto usta-' 
novení Ipostih, ale nikoli ve formě su'brogace plátce na místo vě.-c 

řitele. Jinak by se mohlo státi, 'že by na dlužníku, který zústal 
naposl'ed, uvázlo břímě společného dluhu. Tím arci, že § 808 se' 
nezmiňuje o cesi, není nikterak řečeno, 'že by si plátce nemohl
dáti pohledávku ;postoupiti od uspokojeného věřitele. Zdali však 
takový postup bude míti právní následky, bude :záležeti na práv
ním poměru mezi spoludlužníky; srv. na př. když zaplatil hlavní 
dlužník v pří,padě § 1170 (§ 1357 obč. ~zák.). Již 'suhkomitét na
hradil ~slova »pokud není mezi .nimi jiného poměru« ,slovy »pokud 
... 'poměru právního«, jež byla položena tak, aby se vztahovala 
nejen k postihové ikvotě, nýbrž i k po-stihu vůbec. Je totiž dobře 
mO'žno nejen, že !podle právního poměru trvají-cího mezi spolu
dlužníky má postih místo jinakým poměrem než rovným dílem,. 
nýbrž i, 'že podle právního p0měru trvajícího 'mezi stranami plátce 
~roti o.statnÍ'm vůbec postihu nemá; srv. na př. § 1170 (§ 135T 
obč. zák.). Slova »neuhrazený podíl 'musí býti převzat« byla na
hrazena 'slovy »díl se rozdělí meú ostatní«, jež lépe než původnf 
tekst vyjadřují zásadu zamý'šlenou redaktory občanského zá;ko-· 
níka, že přechod podí.Iu na o'StatnÍ spoludlužníky se děj e auto
maticky, bez jejich součinnosti. Slova »byl-li některý ze spolu
dlužníků dluhu zproštěn«, jež se vy,skytují již v českém tekstu 
z roku 1872, nepodávají sice zcela přesně slov »die erhaltene Be-
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freiung«, jež se hodí vlastně jen na zproštění, které se stalo 's vůlí 
věřitelovou, jako prominutí a t. p., ale byla ponechána, vzhledem 

< k po'známkárrn lk § 807. 
Se ,zřetelem -k došlým připomínikám a k výsledkům debaty byly 

-pak na tekstech 'sublkomitétu učiněny některé 'změny. V § 804 'hyla: 
-první věta rozložena na dvě. Poslední věta »1 když byl podal 'žalobu, 
:má právo vol'hy«nahra'zena hyla větou »Vymáhal-li plnění od jednoho, 
nepozbývá práva proti ostatním ... « atd., a:by bylo pověděno zcela 
jasně, 'že v'Ůlnost přidližeti se jiného dlužníka nezaniká nejen podáním 
Útlo'hy, nýbrž ani roz'sudkem, pokud věřitel neobdržel úplného uspo
koj ení od odsouzeného. V připomínkách CP r á v nic k á f a k u 1 t a 
-v Brn ě a prof. Dr. Sed I á č e k) bylo nadhozeno, že není řešeno pro
.dlení věřitele .při a:ktivní 'solidaritě, ale ježto se tam poznamenává, že 
-otázku tuto řešiti není třeba, domnívá se i superrevisní komise, že 
-nebude v osnově 'Citelná mezera, když takové ustanovení dáno nehude. 
Právnické fakultě v Brně a prof. Dr. S .edl'áčkovi je dáti 

. :za pravdu, že jest jalkýsi nesouhlas mezi §§ 805 a 806, ale jde přece 
jen spíše o nesouhlas 'zdánlivý, ježto každý rl obou paragrafů se zabývá 
jinou stránkou věci. V § 805 dochází výrazu princip prevence, v § 80~ 
se klade důraz na zásadu »ne bis in idem«. V ,§ 808 bylo na !koncl 
cdruhé věty řečeno »rolzdělí se i jeho díl 'stejným způs'Ůbem«, aby bylo 
jasno, 'že d~l neuhrazený jedním ze spoludlužníků se rozvrhuje.~ezi 
~osta:tní spoludlužnílky podle rozvrhového klíče trvajícího mezi nImI, a 

. není-li tedy Iklí'če, rovným dílem. 
§-§ 810- 813 'Ůdpovidají §I§ 897- 900 obč. ,zák., je'ž právě tak. jako 

.osnova Isubkomitétu i superrevisní komise přijala bez věcné 'změny, 

.až na jedinou výj imku, že nemožná výminka rozvazovací se prohla
-šuje za nedoloženou (Isrv. na př. E hr e nz w e i g, 1., 1., 1925, § 98; 
Krč m á í~ , III., 1929, § 6, :písm. B., č. lIL). Ne'hyl přijat podnět, aby 
-se dala ustanovení .o zpětných následcích výminky a ustanovení 
() právních následcích jednání v době pendence výminky, jaká má 
na pí'. I§ 161 ohč. zák. pro Německou říši. 

T,aké § 901 obč. :zá'k. byl recipován jako § 814 osnovy bez věc-
ných -změn. Jako rubrika bylo, vzhledem k četným přáním, zvoleno 
zase sl'Ůvo »pohnutka« jako v původní,m tekstu (subkomitét mluvil 

'o »důvodu«). . 
§§ 815- 820 osnovy odpovídají §§ 902- 907 obč. zák. i pří-sluš-

ným ustanovením su'bkomitétu. 
V § 816 se mluví o neděli nebo dni svátečnim nebo-o památném 

dni 'zákonem uznaném, aby tu byla konformita se ,zákonem ze dne 
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3. dubna 1925, č. 65' Sb. z. a n. Nebyl přijat návrh, 2;by byla dána 
:zvláštní ustanovení o lhůtách čtvrtletních a půlletních nebo o lhůtách 
kombinovaných, určených ·měsíci a dny. V druhé a třet,í větě § 817 
je tekst, 'který jasně se vyslovuje 'pro řízení nesporné a vyhovuje 
:se tím připomínce ne j V Y:š Š í h o 's o li d u. V § 818, .odst. 1., mluví 'se 
nyní o . závazcích vzniklých při provozování výrobním nebo obchod
llín1, takže se kryje i provozování zemědělské a lesní, a nemluví se 
.() podnÍJku, nýbrž o 'závodu, jímž v souladu s ustanovenimi o meziná
rodní-m právu ,soukromém se míní jednotka technická, ni,koli komerč
ní, takže závazky vzniklé při provazování závodu odštěpného budou 
s platné v místě toh'Ůto závodu. Poslední věta druhého odstavce chce 
zachovati v ,paměti tési uvedenou ve zprávě jusUční komise panské 
sněmovny, jež nedošla výrazu v novelovém tekstu § 905. 

V § 819 byla dodána slova »v pochy'bnosti«, aby bylo zřej .mo, že 
j de 00 pravidlo vykládací. Vykonanou volbou míní se totéž, co praví 
původní slova »getroffene Wahl« a ni'koli ·snad skutečné plnění. Co 
d o § 820 se připomíná, že i původní tekst § 907 obč. Izák. měl na zře
teli jen případ, 'že volba přislušela jedné ze stran. Dávati ustanovení, 
co platí, kdy'ž věřitel, kterému přísluší volba, co do výkonu volby se 
octne v prodlení, jako učinil § 264, 'Ůdst . 2., obč. zák. pro Německou 
říši, nepo'kládala superrevisní komise za nutné. Poslední věta § 820 
byla formul'Ůvána tak, že odkazuje na ustanovení hlavy 40., ale zá
roveň šíře, takže Ikryje všechny případy, v kterých strana, která ne
měla volby, zmařila volhu stranY "k volbě oprávněné . 

§ 821 přejímá § 908 obč. ·zák., jak byl ,stylisován subkomitétem, 
b ez věcných změn. Nebyl zejména přijat návrh, ,aby se redigovala 
o závdavku podrobnější ustanovení, jaká mají §§ 336 a násl. .obč. zák. 
p ro Německou říši. 

§§ 822- 824 přejímají §§ 909, 911, 910 obč. zák., a učiněné změny 
j sou jen 'změnami stylistickými. 

§§ 912 a 913 obč. zák. ponechal subkomitét v osnově, 'vytknuy, 
'že náležejí mezi ony, o Ikterý,ch pNsný posuzovatel 'zákoníka jako sod
b oru norem snad řekne, že by je pro nedostatek normativního obsahu 
$lušelo vyloučiti. Poznamenal však, 'že přes to dlužno trvati na tom, 
.aby v zákoníku byly zachovány, vzhledem ok tomu, že právě tak jako 
1eckterá jiná ustanovení j sou výrazem nevědomé zákonodárné moudro
s ti tvůrců obč. :zákoníka z roku 1811. Byla paJk judikatuře a nauce 
.oporou při rozhodování otázek redaktorům snad nepovědomých. S ně

k terýJmi 'změnami povahy ,spí'še jen stylistické mohou býti uzpůso
b eny tak, aby _ pro spory, týkající se povinnosti úrokové, bylo dáno 
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v zákoníku jakési vodítko, a přece zase ne tuhá norma, která br tu 
neb onde bránila spravedlivému rozhodnutí. Aby nebyla dána norma 
příliš tuhá, nesáhl 'suhkomitét k ,§ 174 novely vypracované v červnu 
1909 subkomitétem justiční komise panské sněmovny (srv. Beschltis
'se des Subkomitees der jur. Kom. des H. H., Wien, 1909, str. 45). 

Co do navržený'ch změn poznamenal subkomitét, že mluvě o úro
cích ,smluvených 2. o úrocích z prodlení vyjadřuje se ,§ 912 obč. zák. 
příliš úzce, ježto obč. zák. zná i úroky, 'které nejsou ani úro:ky :smluve
nýnli, ani úroky z 1)rodlení, a přece náležej í mezi »vedlej ší přísluš
nosti«, o jakých mluví § 912. Výslovně se o takových úrocích zmiňuje· 

Š 514 obč. 'zák., implicite § 686 obč. 'zák. Mimoto ,se vyskytují i jiné 
ještě skutečnosti, kde úroková povinnost je na místě amúže hýti 
opřena o § 913 obč. zák. Moderní nauka (srv. Pe t I' a 'ž i c k i, Lehre 
von dem Einkommen, jehož se v podstatných kusech přidržuje 

S ch e y, O. V., 1., str. 578, přičiňuje důležité a zčásti odchylné po
střehy vlastní) rozeznává úroky úvěrové (kreditní) a náhradové, při 
čemž pak úroky úvěrovými mohou 'hýti nejen úroky. smluvené zapo
skytnutí úvěru, nýbrž i úroky dlužné za učiněný náklad (§ 514 obč. 
zák.) -i jiné, na př. § 7 ,ds. nař. Č. 275/1914 ř. z. Co do náhradových 
úroků Isrv. nyní § 291 zákona č. 76/1927 Sb. z. a n. Toto roztřídění 
bylo přijato do § 912 osnovy suhkomitétu za dvojím cílem, t. j. jednak 
aby tento paragraf hyl pružnou oporou při rozhodování otáz'ky, 'zdali 
úroková povinnost má místo čili nic, j edna:k aby bylo vysloveno, že,. 
nespadá-li úrok ani pod pojem úroku náhradního ,ani pod pojem úroku 
úvěrového, nejde o úrok v technickém smyslu, a že tedy o takových 
povinnostech neplatí ustanovení zařaděná pod rubrikou č. 7. Jde na. 
př'. o úroky, o /kterých ,mluví § 392 obč. zák., nebo o úro:ky, které vy
bral a neodvedl správce cizího jmění, nebo o úroky, o kterýeh mluví 
implicite § 235 obč. zák., resp. vůbec úroky, které správce cizího jmění 
zameš:kal vybrati. O takových úrocích jistě neplatí ustanovení o výši 
zákonných úroků a také otázkaanatocismu (úroků z úroků) se jeví. 
v jiném :světle. Tyto úvahy byly také důvodem, proč nehylo v § 912 
osnovy subkomitétu užito obvyklé terminologie »úroky smluvené nebo> 
zákonné«. úrokem záJkonným by bylo možno rozuměti každý úro'k,. 
o kterém 'se 'zmínil zákon, a tedy na pf. 1 úrok podle § 392 ohč. zák.,. 
a takové úroky měly právě doslovem § 912 osnovy subkmnitétu z ka-
tegorie úroků v technickém smyslu býti vyloučeny. Z p'Odobnýchdů
vodú, jako byl pozměněn § 912, byl doplněn § 913 obč. zák., a to , 
slovem »zejména«. § 913 obč. zák. jest arci ustanovení velmi pružné 
a jeho, lze řici, rafinovaně volená slova »aus den besonderen Arten. 
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und Bestimmungen der Vertrage« poskytují možnost přiznati právo 
na úrok, kde 'zákon nemá zvláštního ustanovení, jako na př. }ze o ně 
Qpříti úrokovou povinnost mandantovu, když jej mandatář byl za
ložil; srv. Ik tomu S -c h e y na ·'ll. m., str. 586. Ježto však zákon zná po
.do,bné povinnosti i mimo smluvní poměry (srv. několikráte jÍ'ž cito
vaný § 514 obč. zák.), bylo připojeno slovo »zejména«, aby výpočet 
byl úplnější. 

V došlých připomínkách vyskytl 'se sice návrh, š'krtnouti oba 
paragrafy, ale superrevisní komise je přece zachovala jako §§ 825, 
826 osnovy, přičinivši některé změny. Tak byla v obou paragrafech 
.škrtnuta 'zmínka o interesse a v § 826 se nevyskytuje již první věta 
§ 913 obč. zák., jsouc zbytečná. Druhá věta začíná slovem »Pohle
,~áv:ka«, aby byla konformita s rubrikou před § 776. 

§§ 827, 828 a 830 jsou recepcí ,podstatného obsahu zákona č. 
62/1868 ř. 'z. a Č. 77/1885 ř. z. Ustanovení podobná v občanském zá
koníku dřív~ byla (§§ 993 a násl.) a byla nahrazena předpisy cito
\'aných zákonů. Vzhledem pak k všeobecnému rázu ustanovení o po
vinnosti úrokové domníval se subkomitét, že je pro ně vhodnější místo 
ve všeobeené části obligačního práva (§§ 776 a násl.) než mezi usta
noveními pojednávajícími o. jedné smlouvě, t. j. o zápůjčce. ,§ 1335 
obč. zák . . byl zařaděn do této souvi,slosti jako § 829. Subkomitét se 
s nažil svým tekstem odstraniti některé pochybnosti plynoucí 'z dosa-. 
vadních tekstů, a to především pochybnost, co platí o splatnosti úroktl, 
~dyž kapitál je splatný později než za rok a dříve než za dvě léta. 
.Bylo možno hájiti, 'že úroky jsou splatné ,až s hlavním dluhe,m nebo 
jednak za rok, jednak s hlavním dluhem. Pochybnost hyla roztešena 
ve smyslu alternativy druhé. Byla vypuštěna poslední věta § 4 'zákona 
Č. 62/1868 ř. z. jednak jako zbytečná, jednak jako nesprávná. 

Došlé připomínky sehválily tekost subkomitétu i zařadění jím na
vržené, až .na to, že bylo navrženo, aby nebyla ustanovena v § 827 
pe;vná sazba úroková, nýbr.ž 'Sa'zba proměnlivá, na př. aby byla pro
hlasena 'za rozhodnou sazba cedulového ústavu pro lombard 'česko
slovenských státních 1)apírů nebo sazba, kterou vybírá stát z nedo
platků daní a dávek, nebo prúměrná úroková sazba ze 'zápůjček úvěr
ních ústavů veřejných. S'llperrevisní komi!se se rozhodla pro pevnou 
saz?u, navrženou subkomitétem, při-znávajíc sice, že v dobách výji
mecnych poměrů na trhu peněž,ním jsou pevné sa~by úrokové nepříliš 
vhodné, ale majíc 'za to, že v 'zákoně, 'který má platiti v dobách . pře
vávžn~ normálních, pevná s3JZiba úroková se dobře osvědčí a že by pro
m enhvou sa~bou ,se zaváděl do smluvních poměrů po vážlivý moment 
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nejistoty. Ostatně jest uvážiti, že ,sazba stanovená v § 827 platí je~ 
tehdy, když není určena smlouvou sazba jiná. Podnětu S I ~ v: n IS k:' 
k o m i s e, aby .smlouva, kterůu se vymiňují vyšší úroky nez :ak~nne, 
byla vá'zána na formu ,písemnou, bylo vyhověno tak, .že se zarazuJe ~o 
uvozovacích a prováděcích předpisů jako článek LIlI. tůt'Ů ustanovenI: 

Vláda 'může ustanoviti nařízení~, že 'v některých úze
mích k platnosti závazku platiti úrůky vyšší než 'Pět 'ze sta 
je potřebí, aby !slib dl~žnikův byl dán písemně. 

N a tek,~tech subk'Ůmitétu byly pak učiněny některé 'změny styli
stické. Věcná je změna, že v §§ 829, 830 se prohlašuje srovnale za 

rozhodné podání žaloby. o ' 

§§ 831- 833 odpovídají §§ 914-916 obč. zák. Oba :zpusolby v:-
kladu n~značené v § 914 ůbč. zák. byly v § 831 osnovy od se:be odde
leny, takže výklad ex bona fide n1á místo teprve tehd~, když se n~}ze' 
dopátrati úmyslu stran. § 832.nemluví již '0 smlouvách Jed:~lOstrannych 
a dvojst ranných, nýbrž o smlouvách bezplatných a 'záplatných'vJde tu 
O' dů<sledek změn, které byla již novela z roku- 1916 provedla skrtem 

§ 864 Ipůvůdníhů tekstu. . . 
Podnětu" aby 'za § 833 o.snůvy byl pod sam'Ůstatnou rubnkou za: 

řaděn § 1052 obč. ·zák., superrevisní komise nep?klád,ala za , v~od;ne 
vyhověti, j ežto nejde o ustanovení rázu všeobecneho. § 917 'Ůbc. zak; 
byl škrtnut. Suhkomitét navrl~oval jeho zachování : d?vodů, ktere 
pominuly, když do hlavy 30. o ·směnné sml'Ůuvě hyl z~u'aden § 9~1; v 

O -chůulostivých ,§§ 918- 921 ůbč. 'zák. se vyslovil subkom:te:, .ze 
o důvodech které vedly k jich redakci, se čte 'zevrubně ve zprave JU-' 
stiční komi~e panské sněmovny na str. 161, a že důvody ty lze p'Ůklá
dati za :platné i nyní. Nepokládal 'za n10žné provésti n~vrh, aby b!l 
odstraněn rozdíl ·mezi smlouvanli obyčejnými a fixnímI, a to tak, ze 
by pro všechny smlouvy bylo přijat'Ů dosavadní ustanovení o smlou
vách fixních. Co do samého tekstu oněch paragrafů připomenul sub
komitét 'že po jeho n1ínění je sluší pokládati za modernější, než ob
d'Ůbná ~stanovení v nověj ších kodifikacích jiných, jaků zej ména čL 
354 a násl. ohch. zák., §§ 325 a násl. ůbč. 'zák. pr'Ů Něnleckou říši, 
čl. 107 a násl. švýcarského obligačníhozák'Ůna a §§ 906 a násl. uher: 
ské ,osnovy, a ,že j}m sluší dáti přednost i proto, že leckteré. ~ážn: 
spory které se vyskytly na půdě aspoň některý-ch z těchto kodIfIkacI, 
řešíz~ůso:bem dosti šťastným. Než byly vysloveny i některé pochyb
nosti: Především, že cit'Ůvané paragrafy j SůU v občanském zákoníku 
vytrženy 'ze 'souvislosti, dO' které náležejí. Jednají, a to nejen per 
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parenthesim, jako na př. §§ 907, 908, 911 obč. zák., o následcích po-
r ušené povinnosti smluvní, ačkoliv je tO' látka, o které 'má vlastní a . 
r'Ůzhodná ustanovení teprve kapit'Ůla jednající o povinnosti k náhradě 
škody. Důvody však, které vedly k tůmu, že u.stanůvení o právních 
následcích porušení smluvní povinnosti při ·smlouvách záplatných 
byla 'zařaděna jako §§ 918 a násl. ůbč. zák., jsou dosti pádné a zařa
dění to v ničem nebrání, aby se paragrafy ty vykládaly jen v sou_o 
vislosti ,s ustanovení!mi o povinnosti k náhradě škody. Druhá půchyb
nost je ta, 'že není nikter.ak jisto, že §§ 918 a násl. zapadly 'zcela 
bezvadně do ůsnovy ostatníhO' občanského zákoníka. Co do těchto ' 
pochybností uvedl subkomitét toto: 

1. Pochylbnost vzbuzuje, zdali § 918 'činí dobře, když mluví nejen .. 
o případech, když smlouva nebyla splněna včas, nýbrž i O' případech" 
když nebyla ·splněna na náležitém místě, nebo tak, jak bylo ujednáno. 
Věc }ze formulovati tak, že do látky již dosti spletité byl vnesen nový' 
element, který ji činí ještě spletit~jší, a lze říci, nechá-li se stranou. 
poměr k §§ 871 a násl. obč. záJk. (nyní §§ 785 a násL), toto: 

a) zmínka o plnění na n'enáležitém místě ,konečně neškodí ačkoli 
snad je nadbytečná, protože plnění na nenáležitélll místě by bylo asi 
vždy možno pokládati za neplnění včas (plní-li někdo včas na nenále
žitém mí-stě, je jisto, že včas nemŮ'že plniti na místě nále:žitéIn), ale' 
O' plnění nenáležitým způsobem Jsou v ůbčanském 'zákoníku ustano
vení jinde, t. j. v ,§§ 922 a násl. (v ustanoveních o spráJvě). Původnf 
§ 919 měl arci podobné znění, jako novelový § 918, ale zpráva justiční 
komise panské sněmůvny na straně 163 se zřejmě mýlí, d'Ůmnívá-li se 
že stejná slova v původním § 919 měla stejný dosah a smysl jak~ 
v nove'loyém § 918. Těžiště původního §, 919 bylO' ve větě, že od hůtové" 
(perfektní) smlůuvy není zpravidla ,možno odstoupiti, a :pravilo-li se' 
»Wenn ein Teil den Vertrag entweder gar nicht; ůder nicht zu der
gehorigen Zeit; an dem gehorigen Orte; oder auf die ibedungene 'Veise' 
erftillet ;so ist der andere Teil, auslser den in dem Gesetze bestimm-
t:n Fal!en, oder einem ausdrticklichen Vorbehalte, nicht berechtiget, . 
dle Aufhebung, sondern nur die genaue Erftillung de.s Vertrages und' 
Ersatz ZlU fůrdern«, nepravilo s.e tu vlastně nic jiného, než že seod~ 
kazovalo k jiným zá~onným ustanovenín1, zejména pak k hlavě 30. 
~ru~~ho ?ílU. A ,mezi »die im Gesetze bestimmten Falle« bylo lm o žno-· 
r adItI nejen na př.starý § 1153 obč. zák, nýbrž na př. i ustanovení 
o redhiJbiei podle § 932 obč. zák V novelovém tekstumá § 918 samo
statný obsah, dávaje, když ,smlouva nebyla 'splněna vyJednaným způ- . 
sobem, právo k odstupu (třebas podmíněné nutnůstí dáti lhůtu k do-
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,datečnému plnění). Měla-li by v 'Případě, o který jde, místo redhrbice 
. podle § 932, byl by § 918 po té stránce celkem zbytečn~T, neměla-~i 

by místo redhibice, nýbrž sleva nebo náprava (§ 932), byla ,by tu anh
.nomie. Než 'sluší k tomu poznamenati dvojí: 

. § 918 noveiové verse, jednaje o plnění způsobem niko!i. vyjednv~
-ným, nezabírá celého pole púsobno~ti §§ 922, a hás~ .. ~IUVI J:n o p~~
_padě, když se neplní způ·sobem VYJ e dna n y m, nlkohv o v~ech p~~
padech když se plní způsobem ne II á lež i tým, a tedy ovsech Prl
padech: když se poskytuje pln,ění vadné, a plnění, které j,e ,si~e in obl~: 
gatione, ale nemá vymíněných vlastností. Neboť: Na:bIZI-h se ZbOZI ' 

' určené podle druhu, které nemá vlastností vy;míněných, má místo 
§ 918, protože ,se nenaJbízí plnění, jaké bylo v!jednán.o. yln~-li 'se 
.menší kvantita, než bylo vyjednáno, má § 918 ml-sto z tehoz duvodu, 
.při čemž by bylo poznamen~ti, že původní § 932 ,při'zná~al, přiv~~dách 
kvantitních velmi jasným 'způsobem jen žalobu o doplnenl a Clnl tak, 
ač méně ostře, i .§ 932 novelový (slova »oder den Nachtrag qes Fehlen
,den fordern«), dávaje arci na výběr žalobu o slevu. Plní-li Isevšak 
.srpecies, o které se smlouva stala, je-li tu však předmět stižený kro~
-obyčejnými vadami nebo předmět, který nemá vymíněných vlastno-sh, 
:nemá místo § 918, ježto nejde o plnění nikoliv ujednaným způsobem. 

Bylo by možno dále tvrditi,že § 918, mluvě o splnění 'způsobem 
D.ikoli vyjednaným, nepřináší nic nového, hledí-li se tu k §§ 1413, 
1415 obč. zák. Nabizí-li se plnění způsobu nikoli vyjednaného, spadá 
to pod § 1413,druhá věta, pokud se tam mluví o !způsobu plnění. N a
biZÍ-li se méně, než jest in obligatione, spadá to pod § 1415, ač je ,snad 
trochu odvážné konstruovati plnění, které vykazuj e manko, jako , . 

:splátku. Tu jest 'pak míti na zřeteli, že § 918 obsahuje proti §§ 1413 
a 1415 'značné plus ve velmi ostrém prostředku práva na odstoupení. 
Jenže platí nepochynbně: neodpovídá-li plnění úmluvě, může je věřitel 
zamítnouti (§§ 1413, 1415) a tím již bude zpravidla dáno právo na 
odstoupení podle § 918, ·hledíc ke slovům »nicht zur gehorigen Zeit«. 
Z toho by se pak podávalo, 'že § 918 po té stránce, :o kterou tu jde, 
není sice na sporu s ostatním obsahem zákoníka, ale je nadbytečný, 
poněvadž ustanovení o náležitém plnění je dáno souvislostí mezi § 918, 
pokud ustanovuje o prodlení, a §§ 1413, 1415. 

Jako výsledek těchto úvah by bylo možno vysouditi z dosavad
ního tekstu, 'z ustanovení o správě a z §§ 1413 a 1415: Správa má 
místo v ýh rad ně, když nejde o případy, které spadají také pod 
§ 918; správa má dále místo v případech utvářených tak, že by mohl 
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míti mí'sto prostředek naznačený v § 918, jakmile věřitel nabídnuté 
mU plnění (nedostatečné) byl přijal. 

b) Zpráva justiční komise panské sněmovny vidí ve slovech 
»nicht auf die bedungene Weise erftillt« důležitou oporu při rozhodo
vání o t. zv. positivních porušeních negativních povinností smlurvních 
(smlouva míří na opominutí a dlužník proti své povinnosti koná, co 
hy podle smlouvy měl opominouti). Ona slova činí prý zbytečným 
zvláštní ustanovení o těchto positivních porušeních, jaké se takřka 
ve všech zákonících pokládá nutným. Argumentaci této nel'ze upříti 
oprávněnosti, než k dosažení zmíněného účelu lépe by se hodilo za
chovati ze starého § 919 slova »entweder gar nicht«. Neboť, jedná-li 
někdo proti převzaté povinnosti smluvní (staví, kde stavěti nemá, pro
vozuje 'živnost, kde slíbil neprovozovati, atd.), nelze o něm říci, že 
smlouvu plní, ale nikoliv, jak bylo ujednáno. Pro oporu, kterou podle 
úmyslu redaktorů novely má býti § 918 rO'zhodnutím o positivním 'po
rušení, se naprosto nehodí slova »:SchadeneI'lsatz wegen der Ver-

. spatung«. Jedná-li někdo proti povinnosti jemu uloželIlé, nelze říci, že 
se IS plněním opO'zdil, resp. škoda, která tím vzniká, není škodou 
vzniklou opozděním. 

Výsledkem všeho toho jsou dvě změny, které navrhl subkomitét 
k § 918 obč. zák.: Převzal ze starého § 919 slova »entweder gal' nicht«. 
Nějaké pochybnosti o poměru k § 920 sotva mohou vzniknouti, ježto 
tento paragraf mluví zřejmě o plnění zmařeném. Dále se vyslovil 
§ 918 o 'právnkh následcích 'zpúsobem, který by vhodně dosahoval na 
případy positivních porušení povinností smluvních. Zato přes vyslo
vené pochybnosti byla ponechána slova »nikoli vyjednaným způso
beln«. Subkomitét byl ochoten spíše dopustiti konkl,lrenci předpisů než 
mezeru. 

2, Další pochybnosti vznikají, uvažuje-li se o podmínkách, za 
jakých mají místo právní následky ustanovené v § 918 obč. zák. Vy
kládá-li se § 918 v souvislosti s hlavou 30. druhého dílu občanského 
zákoníka, jak to je postulováno přípravnými pracemi, a to důvodně, 
sluší míti za to, 'že povinnost k náhradě škody vznikne jen za obec
ných podmínek ustanovených hlavou třicátou, a že také obsah a roz
sah povinnosti se řídí ustanoveními této hlavy. Ale je pochybné, 'zdali 
odstup od smlouvy má místo ·za podmínek stejných či jiných. Na tuto 
otázku nedává jasné odpovědi ani § 918, ani .§§ 919 a 920. N~boť, co 
se týká § 919, lze 'zajisté říci, ·že si každý mŮ'že vymíniti fixní plnění 
beze zřetele, zda!i včasné plnění bude možné čili nic, a že tedy odstup 
podle § 919 má místo beze zřetele k zavinění dlU'žníkovu. Podle jas-

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 15 
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ného doslovu § 920 má v případnostech tamtéž uvedenýeh odstup 
místo jen když je tu dlužníkova vina ne'bo náhoda, za kterou dlužník 
odpovídá,' nehledíc ani k tomu, že právní následky nahodilé nemož- • 
nosti jsou upraveny jinde, totiž v § 1447 obč. zák., jenž se zřejmě vzta
huje také ke ,smlouvám 'záplatný.m. Sluší tedy rozhodnouti o odstupu 
jmenovaném v § 918 podle dbdoby § 919 či podle obdoby '§ 920? Bez 
positivního ustanovení na tuto otázku nelze bezpečně odpověděti. Na 
otázku, jaké by to mělo býti ustanovení, lze vyčisti odpověď ze zpr~vy 
justiční k'Omise na str. 169 (passus není arci zcela jasný), že pravo 
odstoupiti mělo býti dáno v § 918 be'ze zřetele k zavinění dlužník'Ovu 
a k náhodě, za kterou dlužník odpovídá. Následkem toho je, 'že § 918 
ustanovuje o dvou právní0h následcích, které nastávají 'za různých 
podmínek, jenže tato různost podmínek se z § 918 nedá vyčísti. T~to 
rů'znost podmínek vzniku jednak práva na odstup, jednak pOVIn
nosti k náhradě škody, chtěl su'bkomitét výslovně konstatovati, ale 
učinil tak nikoliv změnou § 918, nýbrž § 921. . 

§ 920 obč. zák. mluví o 'zavinění dlužníkově nebo ? n.áh~~ě: za 
kterou dlužník odpovídá. Slova· ta nemohou znamenatI nIC Jlneho, 
než invokaci sedmidílné skupiny skutečností, 's kterými zákoník v 30. 
kapitole sp'Ojuje povinnost k náhradě škody, ale snadno by je někdo 
mohl vztahovati jen k §§ 1295 a násl. a k § 1311, ,kdežto na př. daleko 
významnější než § 1311 bude v souvislosti, o kterou jde, ,§ 1313 a) 
obč. zák. Aby takové pochybnosti vzniknouti nemohly, zvolil sub
komit ét širší rčení, jež jest ostatně převzato z uherské osnovy (§§ 
906, 907). 

,§ 921 obč. ,zák. byl přestylisován ve smyslu poznámek výše uve-
dených, a aby byl v s'Ouladu s § 920. , 

Z došlých připomínek nejzávažnější, totiž od br ně n s k e f a
ku 1 t y a prof. Dr. Sed 1 á č k a, dívá se na souvislost ustanovení ob
čanského zákoníka 'způsobem naveskrz stejným jako subkomitét, ale 
dospívá ok závěrům poněkud odchylným. Navrhla v § 918 škrtnouti 
slova »nelbo tak ja'k bylo vyjednáno« a 'za § 918 připojiti zvláštní , .' 

. ustanovení o právních následcích porušení positivních povinnostI 
smluvních. 

Srtperrevisní komise se rozhodla přijmouti jako §§ 834- 837 
osnovy ,§§ 918- 921 obč. zák., jak ;byly navrženy subkomitétem, z dů
vodů subkomitétem uvedených. Provedené změny j'Sou jen povahy 
stylistické až na to, že v § 834 je pověděno, že určiti dodatečnou lhůtu 
není třeba, když dlužník učinil již dříve projev, z kterého je patrno, 
že ,se splniti 'zdráhá. 
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Ustanovení o správě převzal subkomitét v podstatě z občan

ského zákoníka, přičiniv jen některé změny. Tak redigoval nové usta
novení o tak řečených lhůtách garančrtích a o 'zachování žalohních 
lhůt opově dí sporu. Ostatně omezuje se na změny menšíh'O dosahu, 
aby byly teksty osnovy při-z'působeny stavu nauky a judikatury. Su
perrevisní komise schválila tento postup, ale cíle zamýšleného sub
komitétem snažila se dojíti teksty jasnějšími a přesnějšÍlni. Usta
no,vení o správě jsou v osnově v §§ 838- 848. 

§ 838 'Osnovy odpovídá § 922 olbč. 'zák. až na to,že disjunktivní 
»nebo« jest nahrazeno konjunktivním »a«, jež jest zřejmě s'práv
nější. Slovy »za plat« se nemíní nikterak jen prestace peněžité. 

§ 839 osnovy odpovídá § 923 ' obč. zák. s některými 'zlněnami. 
Byla především vypuštěna ,slova »nichtmehr vorhandene (Sache) «. 
Je 'známo ode dávna, že slova ta j sou na sporu s § 878 obč. zák. 
(v osnově § 791), ježto slib věci neexistující je jistě slibem plnění 
nemožného. Spor ten byl řešen způsobem rozmanitým; srv. na př. 
Stupeeký, Právník, 1881, str. 329 a násl. Vzhledem k tomu, že 
§ 878 ve versi novelové a § 791 osnovy dosti podrobně ustanovují 
o právních následcích slibu plnění nemožného, s nimiž se nikterak 
nesnášejí právní následky ustanovené v §§ 846, 847 osnovy, bylo 
pokládáno nejúčelnějším v § 839 zmínku o zdzení věci neexistujíd 
škrtnouti. § 839 hyl formulován tak, aby hylo jasno, 'že j de o výpo
čet exemplifikativní (aby kvantitní vady náležely ke správě). Mimoto 
byl tekst upraven tak, aby z něho bylo jasně patrno, že povinnost 
ke správě 'zakládají již tvrzení opjektivně nesprávná. Proto slovo 
»zamlčí« bylo nahrazen'O slovy »neupO'zorní na« a slovo »falschlich« 
bylo vyjádřeno slovy »v odporu se skutečností« (subkomitét nedosti 
jasně mluvilo tvrzení proti prav,dě). Naproti tomu bylo pokládáno 
za zbytečné říci »nechťsi (sc. zcizitel) o vadách ví čili nic«. 

§ 840 odpovídá § 925 obč. 'zák. novelové verse. Superrevisní ko
Inise v souhlase se subkomitétem se domnívá, že postup zvolený při 
redakci novel byl vhodný. Přenechá-li se určení vad dobytka cestě 
nařizovací, snáze lze pNzpŮ'sobiti předpisy pokrokům zvěrolékařské 
vědy. Mluví se o vadách. V závorce jes~ uvedena nemoc jako druh 
vady. V ostfttních tekstech se mluví ji'ž jen o vadách a tím samo
zřejmě jsou míněny také nem'Oci. 

Do § 841 byly sloučeny §t§ 926 a 927 obč. zák., jež zřejmě obsa
hují jedinou myšlenku. Dosah věcných změn, které provedla super
revisní komise, není snad potře!bí vykládati. Bylo by snad jen upo
zorniti, že zmínka o protidůk'a:zu jako samO'zřej ,má byla vypuštěna . 

15* 
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§ 842 osnovy reprodukuje § 928 obč. zák. § 843 osn'Ůvy odpo
vídá § 929 ohč. zák. až na to, že bylo vynecháno slovo »výslovně«. 

§ 844 o.snovy reprodukuj e § 930 obč. zák. Změny v něm prove
dené vysvětlují se 'změnami v § 839 osnovy. 

Jako § 845 bylo, k připomínce brněnské fakul ty, za § 844 
zařaděno ustanovení o lhůtách garančních, jež subkomitét byl zařadil 
~a § 839 osnovy. Paragraf ten má na zřeteli doh'Ůdy, jako že zcizitel 
za správný chod stroje ručí rok, dvě léta, pět let a t. p. Tyto garanč
ní lhůty se namnoze su'bsun1ují pod ustanovení o lhůtách žalobních. 
Co se týká práva obch'Ůdního, srv. čl. 349, odst. 5., obch. zák. Ale jde 
o dvě věci, které sluší rozlišovati. Podle celého obsahu ustanovení 
o správě zakládají odpovědnost vady, které 'má věc v době .odevzdání 
(dodání) ; :srv. na př. §§ 840, 841 osnovy. S garanční lhůtou má se 
věc jinak. Zcizitel ujišťuje nejen, 'že věc je prosta vad (zde by zvlášt
ního. ' ujištění nebylo potřebí, ježto .odpovědnost plyne ze zákona), 
nýbrž i že věc bude prosta vad v budoucnosti, a t'Ů po celou dobu 
garančnÍ. Ust'anovení, že záruční prohlášení zcizitelov'Ů, má-li míti 
platnost, musí býti dáno písemně, má svou obdobu v § 1162, odst. 2., 

-osnovy (§ 1346 obč. 'zák.) , a vysvětluje se 'snahou zabrániti, aby 
bezvýznamného a v obchodě vůbec obvyklého vychvalování zboží ne
bylo využito zkušenými nabyvateli proti méně zkušeným zcizitelům. 
Superrevi'sní korni'se je přesvědčena, že tekst jí zvolený kryje i Pl'í
pady, kde doha garanč'ní není určena přímo, nýlbrž nepřímo, na př. 
výkonem automobilu. Proto také sl'Ůva »do určité doby«, který'ch užil 
su'bkomitét, byla nahrazena slovy »do určené dohy«. 

§ 846 obdržel novou rubriku »Opovědění sporu«, aby byla rub
rika ve shodě s obsahem ustanovení. V druhé větě v ' souhlase s pa
nující naukou nemluví se již o právu na n á hra d u š k od y, nýbrž 
o nároku na spr á v Ú. Na místo »námitek« je položen širší pojem 
»obranných prostředků«. 

§ 847 odpovídá § 932 obč. zák. Změnami, které byly proved~ny, 
chce se jen přesněji vyjádřiti jeho pravý obsah. Slovo »nepatrné« 
jest chápati relativně, t. j. se zřetelem k celkové hodnotě plnění. 

§ 932 a) obč. Izák. je vložen jako čl. LIV. do předpisů uvozovacích 
a prováděcích, ale vzhledem k právu na Slovensku a v P~dkarpat
ské Rusi ,byla škrtnuta slova »prozatímním opatřením«. 

§ 848 odpovídá § 933 obč. zák., v němž 'byly provedeny některé 
závažnější 'změny. Především superrevisní k'Ůmise, právě tak jako 
subkomitét, snažila se dikcí § 848 učiniti jasným, 'že nejde o lhůty 
promlčecí. Dále sluší vytknouti, 'že podle návrhu subkomitétu pro-
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dloužil2. na šest měsíců odpovědnost za vady dobytka, které nespa
dají pod § 840. Než superrevisní komise došly připomínky, aby ža
lobní lhůty i jinak byly prodlouženy, zejména jde-li o vady skryté. 
Komise, domnívajíc se, že prodloužením 'žalo'bníeh lhůt všechny vý
hody dosavadní úpravy žalob 'ze správy by byly zmařeny neb'Ů aspoň 
oslwbeny, nemohla se rozhodnouti, alby těmto připomínkám vyhověla. 
VYhověno bylo připomínce ne j vy Š š í h o s o u d u, aby se lhůta po
čítala nikoli dnem odevzdání, nýbrž dnem po odevzdání. 

Třetí odstavec ,§ 848 připojil ji'ž subkomitét, aby se čelilo ztrátě 
nár'Ůku ze správy, když věc stižená vadou přešla několikrát. Sub
komitét hleděl Ike vzoru, jímž může býti § 478 obč. zák. pro Němec
kou říši. A všaJk vzhledem k různé skladbě, kterou má stran ustano
vení o správě jednak tento zákonfk, jednak osnova, bylo ustanovení 
stylis'Ůvati poněkud odchylně. Zmínka o doporučeném dopise nechce 
nikterak vylučovati prostředky, které ještě bezpečn~ji než doporu
čený' dopis dojdou adresáta. 

Suibkomitét zachoval ustanovení o 'zkrácení přes polovici hodn'Ů
ty, obsa:žená v §§ 934 a 935 obč. zák., a to vedle § 879, odst. 2., Č. 4., 
přes to, 'že v samém ,subkomitétu byl učiněn návrh (Dr. K I i n e b e r
g e r), a:by .obojí ustanovení byla škrtnuta a nahra:zena předpisem, 
který iby pružněji než dosud rozhodl o případnoS'tech, v kterÝ'ch je 
hrubý (nápadný) nepoměr mezi hodnotami vzájemných plnění při 
smlouvách záplatných. Rozhodnutí bylo výslovně vyhra:zeno super~ 
revisní komisi. 

Superrevisní komise se rozhodla obojí ustanovení zachovati 2. ze
síliti jejich příbuznost tím, že budou položena vedle sebe, a to §§ 934 
2. 935 obč. 'zák jako §§ 849 a 850, a § 879, odst. 2., č . 4., obč. zák. 
jako .§ 851 pod rubrikou »Lichva«. Vodítkem tu byla úvaha, že jde 
o skutkové podstaty různé, takže různá úprava právních následků 
dobře vedle sebe obstojí. Bylo sice v superrevisní komisi vysloveno 
mínění, že skutková podstata § 851 osnovy je kryta § 792 osnovy, 
ale z týchž důvodů, jako ustanovení o lichvě bylo pojato do třetí čá
stečné novely, bylo pojato i do nové osnovy. 

§ 849 odpovídá § 934 obč. zák., ale žádá, aby strana nezkrácená 
nahradila, »čeh'Ů se do obecné hodnoty nedostává« (nestačí tedy 

, ochota, s kterou se spokojuje § 934 obč. zák. a tekst su'bkomitétu). 
§ 850 je zkrácenou versí § 935 obč. zák., ale věcně nový tekst 

nic na tekstu původním nechtěl změniti. 
Superrevisní komise škrtla paragraf, který byl zařaděn v osno

vě subk'Ůmi'tétu za § 934 obč. zák. a podle kterého ustanovení o la8sio 
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enormis ;rospívají zkrácenému, i když smlouva jest obchodem, ale 
není obdhodem na straně jeho. O věci nechť se rozhodne v novém 
zákoníku obchodním. 

V§ 851 byla zase škrtnuta zmínka o nedostatečném vzdělání, 
kterou tam byl zařadil sUJbkomitét, jaJko zjbytečná. 

Subkomitét navrhl zachovati § 936 obč. zák. celkem beze změny 
(otisk osnovy subkomitétu je vadný). Z došlých připomínek domá
haly se některé jeho odstranění, zejména proto, že clausula rebus sic 
stantibus již je lépe (a všeobecněji) vyjádřena v , § 914 obč. zák. 
(§ 831 osnovy) a 'že § 936 se dobře nehodí na ,smlouvu o otevření 
úvěru. 8uperrevisní komise se rozhodla § 936 obč. zák. zachovati. 
Především proto, že ustanovení o podmínkách platností pacti de con
trahendo, jak j sou ustanoveny v § 936 obč. zák., je vhodné, a že 
tedy jeho škrt by závaznost takové dohody příliš stupňoval. Clausula 
r~bus sic stanti1bus, jakou lze vyčísti z § 831 osnovy, je pak přece 

' jen něco jiného, než konkrétně formulovaná klausUlle § 936 obč. zák. 
Smlouvu o otevření úvěru k'Ůnečně sotva bude pokládati za úmluvu 
podle § 936 obč. zák.; srv. S che y, Obligationsverhaltnisse, 1., str. 
177. Superrevisní komise zachovala tedy § 936 OIbč. zák. jaJko § 852 
osnovy. Ustanovení je rozdělen'Ů na dva odstavce. První ustanovil 
o podmínkách platnosti pacti de contrahendo srovnale jako § 936 
,obč. zák., vytýkaje však, 'že pactum de contrahendo je jen dohoda 
o tom, že v budoucnosti bude uzavřena smlouva obligační. Odstavec 
druhý mluví o tom, jak 'závazek plynoucí z pacta de contrahendo za
nlk:á, a to 'způsobem sice p'Ůdobným jako § 936 obč. zák., ale přece 
jen odchylně. Mluví se o ne pře d v í d a n é změně poměrů a slova »že 
by byl 'zmařen účel výslovně ur'čený nebo z poměrů se podávající« byla 
nahra:zena slovy »'že by se strany, kdyby změnu byly měly na mysli, 
nébyly dohodly«. Zmínka o ztrátě důvěry, ač uvedeným právě úslovím 
je snad kryta, byla ponechána z opatrnosti. Tekst jasně vytýká, že 
jde o lhůtu promlčecí. O formě pacti de contrah~ndo ustanovení do 
osnovy přijato nebylo, a to proto, že ustanovení takové by mohlo 
býti ustanovením jen velmi pružným, rozhodujíc, že otázku, zdali 
pactum de contrahendo formy vyžaduje čili nic a zdali zejména o něm 
co do formy platí totéž, co 'O formě ustanovené pro smlouvu hlavní, 
jest vyřešiti podle dův'Ůdů, které zákonodárce vedly k ustanovení for
my pro ten či onen typ smluvní. 

§ 853 odpovídá § 937 obč. zák. 
Za § 853 byl jako § 854 zařaděn § 876 obč. zák. novelové verse 

pod samostatnou rubrikou »Jednostranné projevy vůle«. Stalo se tak 
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proto, že by z dosavadního uspořádání mohl někdo usouditi, že jiných 
předpisů než právě §§ 870-875 Olbč. zák (§§ 784-789 osnovy) na 
jednostranné projevy užíti nesluší. Takový výklad jistě nesprávný 
bude novým zařaděním 'učiněn nemožným. Ježto se ukládá povinnost 
ustanovení o smlouvách užíti jen přiměřeně, jistě umístění § 854 ne
bude činiti obtíží, ačk'Ůliv leckteré 'z předcházejících ustanovení se na 
jednostranné projevy nehodí. 

K hlavě 25 (§§ 855-871). 

V tekstu subkomitétu měl 'paragraf, odpovídající § 938 obč. zák., 
rá'z definice R tím byla superrevisní komise přivedena k úvaze, ne
bylo-li by vhodné nahraditi navržený paragraf ustanovením obsahu
jícím definici přesnější, jakož také byl učiněn návrh, aby se sáhlo 
k definici darování, kteroumá§ 1200 osnovy uherské. Superrevisní 
komise věrna zásadě, co možná definicím se vyhnouti, formulovala 
§ 855 osnovy tak, aby s něho byl setřen ráz definice. Svou stručností 
a názorností takové ustanovení poučí lépe, než jakákoli sebe přes
něj ší definice. 

§§ 856- 859 odpovídají §§ 939- 942 obč. 'zák. ,§ 858 vedle § 857 
jistě není nutný, ale byl přece zachován. Při § 859 bylo uvažováno, 
'zdali by nemělo býti do zákoníka pojato ustanovení o darování sub 
modo, jaké má § 1210 uherské osnovy podle vzoru § 525 obč. zák. 
pro Německou říši. Ježto praxis s darováním sub modo dosud val
ných obUží neměla a je'žto by nebylo snadné dáti ustanovení vyčer
pávající, bylo od redakce takového ustanovení upuštěno, právě tak 
jako v hlavě dvacáté od ustanovení o instituci sub modo. 

§ 860 'osnovy dává ustanovení o formě v souhlase s § 943 'Ůbč. 
zák. a se zákonem Č. 76/1871 ř. 'z. Spory o toto ustanovení snažil se 

-subkomitét rozřešiti tím způsobem, že rozložil ustanovení do dvou 
vět, z nichž první je všeobecná, a mluvíc o darech bez odevzdání, 
opírá se o tekst svých předloh; druhá se týká věcí zapsaných do 
veřej ných knih a' žádá při darování takových věcí notářský spis 
vždycky. Po debatě velmi podrobné sl6učila superrevisní komise obě 
věty do věty jediné, arci dosti hutné, její'ž smysl je ten: Formy no
tářského spisu je potřelbí: 

1. při darovací smlouvě obligační čili při 'přij atém slibu darova
cím, jde-li o věci movité, ježto tu vlastnictví se převádí odevzdáním 
(srv. hlavu desátou) ; 

2. při darování věci zapsané do veřejných knih, a to i tehdy, 
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když byla . převedena držba (neboť, vzhledem k ustanovením o pře
vodu práva vlastnického k objektům tabulárním, převádí se vlast
nictví k takovým objektům intabulací, a daruje·-li se tedy objekt 
tabulární, nehude před intabulací převedeno vlastnictví) ; 

3. při darování objektů, při kterém se vlastnictví nepřevádí, jako 
na př'. při cessio pro donato nebo při prominutí pro donato. 

Starý spor, zdali stačí, když notářský spis je zřízen o darovacím 
sl1bu, či je potřebí, aby obsahoval i přijetí slibu, je tekstem § 860 
vyřešen ve smyslu alternativy druhé, zřejmě v souhlase s notářskou 
praksí. 

• § 861 osnovy zachovává z § 944 obč. zák. jen jeho druhou větu, 
ježto první obsahuje typickou permissivní normu a je tedy .zbytečná. 

Forma podmíněné věty byla zachována, ježto dobře naznačuje, že 
případy, jaké nlá ona věta na zřeteli, lze pokládati 'za výjimečné. 

§ 862 osnovy reprodukuje § 945 obč. zák. a připojuje větu, roz
hodující spor, jak jest hleděti ke škodě, která vznikla obdarovanému 
z darování věci vadné. Spor ten je rozhodnut způsobem, kt,erý odpo
vídá mínění redaktorů občanského zákoníka (O f ne r, II., str. 185). 
Formulace odchylná od formulace suhkomitétu se vysvětluje snahou 
dosáhnouti, aby druhá věta měla naproti první zcela samostatný ráz, 
vzhledem k tomu, ,že každá z nich má na zřeteli jiný skutkový základ. 

§ 946 obč. zák. byl škrtnut, ježto jde o ustanovení zbytečné, jež 
se v občanském zákoníku dá vysvětliti jen historicky. 

§I§ 863- 869 osnovy, jež odpovídají §§ 947- 954 obč.zák., mají 
starou rubriku »Odvolání daru«, ačkoliv je superrevisní komisi jas
no, 'že nejde naveskrz o odvolání v pravénl smyslu. Paragrafy občan
ského ,zákoníka byly jinak seřaděny, aby věci k sobě náležité byly 
přiřaděny k sobě, a byly také přestylisovány, se zřetelem k tomu, že 
původní tekst budil pochybnosti, zdali neobsahuje opakování. §§ 863 
a 864 odpovídají §§ 947, 950, 954; § 865 odpovídá '§ 951, odst. 1. a 
2. ;§'§ 866, 867 odpovídají §I§ 948, 949; § 868 odpovídá § 947, posl. 
věta, § 950, posl. věta, ' a :§ 951, odst. 3., ale je redigován jako usta
novení vztahující se zároveň ke všem 'způsobům odvolání, právě tak 
jako § 869, jenž odpovídá § 952. Proto jsou obě ustanovení pod 'spo
lečnou rubrikou: »4. Všeobecná ustanovení«. 

§ 863 osnovy na rozdíl od '§ 947 obč. zák. jmenuje v Ý s lov ně 
osoby, které dárce je povinen po zákonu živiti. Tím je'st arci rozuměti 
i děti později narozené, na které pomýšlel § 954 obč. zák., takže mohl 
býti vypuštěn tento paragraf, pokud mluví o dárci. § 864 dává pak 
samostatné právo odvolati dar osobám, o jichž výživu je dárce po 
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zákonu povinen pečovati. Tím jsou kryty jak práva a osoby, které, 
měl na 'zřeteli § 950 obč.zák., tak práva a osoby uvedené v § 954 
obč. zák. Slov »po zákonu« užívá se zde v stejném smyslu, jako když, 
se mluví o zákonné posloupnosti a pod. 

Právě tak jako subkomitétpřidržela se i superrevisní komise' 
vzoru, který je v § 528 obč. zák. pro Německou říši i v § 1208 uherské 
osnovy, takže se ukládá povinnost vrátiti dar nebo jeho hodnotu, 
a nikoliv jen povinnost platiti zákonné úroky. Zároveň však je při
pojeno ustanovení podle vzoru § 529 něm. obč. zák. a § 1209 uh. 
osnovy. Slovy »že se dárci poskytuje, čeho je potřebí k oné výživě« 
se míní prestace opakovaná. Obdarovanému se ukládá povinnost vy_o 
dati dar ne b o jeho hodnotu. Případ spadá tedy pod § 819 osnovy' 
a nebylo pokládáno nutnýnl ustanoviti, 'že jest obdarovaný povinen 
vrátiti věc, a nemá-li ji, její hodnotu. Obdarovanému se ukládá povin-· 
no st vydati dar nebo jeho hodnotu, p o k u d j es t j e š t ě o b o ha cen. , 
Nemíní se tím nic jiného, než co pravila , dosavadní slova »pokud da-· 
rovaná věc nebo její hodnota tu ještě jest«, a nový tekst byl zvolen. 
jen z důvodů stylistických. Podmínka obohacení se vztahuje sou
časně k povinnosti vydati věc i k povinnosti vydati její hodnotu. Aby 
nebylo pochybností, byla připojena slova »ale jen«. Obohacení je tu. 
i v případě paragrafu 869. Nebyl přijat podnět, aby mezi osoby za-o 
hrnuté pod §§ 863, 864 náležely i osoby, které mají alimentační po-o 
hledávání ze smlouvy nebo de facto. § 863 má tak jako § 954 obč .. 
zák. na zřeteli í dědice obdarovaného. 

První a druhý odstavec § 951 obč. zák. jsou beze změny převzaty' 

do § 865 osnovy až na to, Že vzhledem ke změnám nastalým v § 69,1 
(§ 785 obč. zák.) bylo k odstavci druhému připojeno ustanovení, že 
na nepominutelném dědici nemůže býti vymáháno doplnění nebo vý
plata povinného dílu z daru, který se stal dříve, než tři léta před 
smrtí zůstavitelovou. Třetí odstavec § 951 obč. zák. je, jak již bylo, 
pověděno, jako všeobecné ustanovení v § 868. 

Při redakci §§ 866, 867, odpovídajicích ' §§ 948, 949 obč . . zák.,. 
stála superrevisní komise před připomínkou, aby byla provedena kon
formita co do odvolání daru pro nevděk a co do nehodno sti dědické· 
(§ 540 obč. zák.; § 507 osnovy). Superrevisní komise právě tak jako 
subkOlnitét nedospěla k přesvědčení, že by taková konformita byla 
nutná. Jde-li ' o nehodnost dědiC'kou, odvolala smrt hlavního svědka 
proti dědici, a je tedy důvodno spojiti nehodnost dědickou jen s ta
kovým pochybením dědice proti zůstaviteli, o kterém lze důvodně· 
míti za to, že je zůstavitel pokládal za vážné ublížení. Jde-li o odvo--
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.lání daru pro nevděk, lze říci,že v nej četněj ších případech dárce sám 
bude soudcem, zdali j de o vážné ublí'žení čili nic. Smí tedy § 866 býti 

.přísnější proti obdarovanému než § 507 proti dědici. Superrevisní ko
lnise jinak nežsubkomitét neuvádí již ublížení reprobovaná trestním 
právem. Tím je také dáno, že nebude rozhodné, mezi které delikty 
-v právu trestním ten či onen čin se počítá, a nebude tedy na př. pře
kážky, aby cizoložství bylo p'o'kládáno za čin, kterým se dárci ubli-
žuje na cti. Superrevisní komise, hledíc k došlým připomínkám, roz
šířila ustanovení § 866 i na činy, namířené proti osobám dárci blízkým 

-tam vyjmenovaným, a zvolila tekst, v němž by došla výrazu myšlen
.ka rovně'ž v připomínkách naznačená, že vždy musí jíti o čin, kterým 
,se ubližuje dárci. Demonstrativní výpočet oněch osob 'přijat nebyl, 
ježto hy hrozilo nebezpečenství četných sporů. Připojeno bylo také 
·.ustanovení o významu prominutí, jak ,žádaly některé připomínky. 
\7 § 867 nebyla z § 949 obč. zák. přijata slova týkající se dědiců 

. obdarovaného. 

§ 868 niá všeobecné ustanovení o několika obdarovaných osobách, 
. a to ve versi, kterou má § 951, odst. 3., obč. zák. novelové verse. 

V § 869 j sou slova § 952 obč. zák. »als er sie unredlicher Weise 
aus dem Besitze gelassen hat« nahrazena slovy »pokug se jí zbavil, 
. aby zmařil vrácení«. Tím mínila superrevisní komise postihnouti jak 
případ, kdy vrácení daru bylo zmařeno in eventum, že by byl dar 

-odvolán, tak případ, že se zmaří vrácení daru již odvolaného. 
§ ·953 obč. zák. byl vypuštěn jako ustanovení obsoletní a nebyla 

. ·na tomto místě učiněna ani všeobecná zmínka o právu odpůrčím, pro
·tože právo odpůrčí nechrání věřitele jen proti darům, které byl učinil 
jejich dlužník, nýbrž proti nejrozmanitějším úkonům. 

Nebyl přijat podnět, aby bylo do osnovy 'pojato ustanovení odpo
vídající článku 240 švýc. obl. práva (srv. i § 1213 uh. osnovy), podle 
..něhož lze, byl-li dárce zbaven svéprávnosti pro marnotratnictví a 
bylo-li řízení o zbavení svéprávnosti proti němu zahájeno do roka po 

. darování, prohlásiti na žalobu poručenského úřadu darování za ne
platné. Důvodem bylo, že j de o zvrácení jednání, které bylo platné a 

.:svého času správné. V podobných případech je nutno 'zachovati opa
trnost a možnosti takové není vhodno rozšiřovati. 

§ 870 se srovnává s § 955 obč. 'zák. Rubrika jeho je »Darování 
.podpory«, aby již v ní bylo naznačeno,že renty (důchody), které ne
mají povahy podpor, pod § 870 nespadají. 

§ 871 přejímá § 956 obč. zák. se změnami navrženými subkomi
tétem, až na to, 'že se první věta vůbec vynechává, ježto superrevisní 
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komise vložila již za § 579 (§ 647 obč. zák.) ustanovení, kdy jest 
darování pro případ smrti pokládati za odkaz. Změny provedené sub
komitétem vysvětlují se tím, že bylo ode dávna vytýkáno (srv. již 
U n g e r, Erbrecht, str. 322 a násl. a pozn. 22 na str. 322), že § 956 
obč. zák. chy.bně určil okruh jednání, která náležejí pod pojem da
rování pro případ smrti, t. j. oněch, která proti jiným darováním vy
kazují znak hodný pozornosti. Podle názoru v nauce ustáleného bylo 
stylisováno,. 'že darováním pro případ smrti je darování závislé na 
výmince, !že obdarovaný dárce přežije. Spor o významu formy usta
novené v § 956 obč. zák. (srv. U n g e r, na u. m.,str. 332, pozn. 23; 
Fr a n k 1, Formerfordernisse der Schenkung, str. 155; S tup e c k ý, 
Právník, 1884, str. 427) hyl vyřešen tak, že zřeknutí práva odvola
cího se musí státi ve formě písemné. Pokud však j de o darování, při 
kterém k platnosti je potřebí formy notářského spisu, je potřebí, aby 
dárcovo 'zřeknutí práva odvolacího :se ;stalo v notářském .spise samém . 

K hlavě 26 (§§ 872-883) . 

§ 872 osnovy, jenž odpovídá § 957 obč. zák., byl upraven tak, 
alby s něho byl setřen ráz definice (srv. poznámky k § 855 osnovy) . 
Superrevisní komise setrvala na škrtu provedeném subkomitétem, 'že 
se v § 872 již nevyskytuje zmínka o c i z í věci. Depositum suae rei, 
pokud se jím rozumí smlouva, kterou vlastník, věda o svém právu, 
béře do úschovy vlastní věc, která z toho či onoho důvodu (na př . 
jako zástava) je 'v cizí detenci, nelze zajisté pokládati neplatným, 
ač se asi často nevyskytne (srv. S che y, Obligationsverhiiltnisse, 
1., str. 286) . Je sice pravda, 'že slovo »cizí« se objevilo, se zřetelem 
k definici § 971 obč. zák. a k ustanovení § 1093 obč. zák. užitečným, 
když se argumentovalo, že smlouva je neplatná, když vlastník nevěda 
o svém vlastnictví vezme vlastní věc do úschovy, a že není tu přípust
no užíti obdobně . § 1109 obč. zák. (srv. S che y na u. m., str. 287 
a pozn. 34). Než stejný výsledek se podává z jiných důvodů, zejména 
historických. Druhá věta § 9'57 obč. 'zák. byla škrtnuta, vzhledem 
k některým podnětům, jako zej ména 81 o ven s k é k o m i s e. 

§ 958 obč. zák. škrtá superrevisní komise právě tak jako sub
komitét. Je to ustanovení dosti primitivní, je'žto stěží by dnes někomu 
mohlo přijíti na mysl, že při smlouvě schovací (pravidelné) /by se 
schovatel stal vlastníkem věci do úschovy dané. Že neZÍská práva 
užívacího, je pověděno zřetelně v § 876 osnovy. 8 druhé strany jesť 
míti na zřeteli, 'že není to správné, praví-li 'zákon,že schovatel se ne-
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stane ani vlastníkem ani držitelem, ani neZÍská práva užívacího, jde-li 
o nepravidelnou smlouvu schovací, o níž je pověděno více při rozboru 
§ 959 obč. zák. Jediný zisk plynoucí z § 958 byl ten, že se tam přisu
zuje schovateli detence, z čehož lze vysouditi, že smlouva, kterou se 
svěřuje péče o věc, není smlouvou schovací, nezakládá-li se jí detence 
schovatelova (na př'. smlouva, kterou se ustanovuje polní hlídač) . Než 
to jej asno z tekstu § 872, jenž mluví o při jet í věci do opatrování. 

§ 959 obč. zák. škrtá superrevisní komise, právě tak jako sub
komitét, rovněž. Je to ustanovení, jehož význam již po dlouhou dobu 
nespočívá v ničem jiném než v tom, 'že nauka na něm zkoumá důvtip 
v tom směru, aby prokázala, že na ty skutkové podstaty, · na které 
podle své historie míří, nedopadá. Depositum irregulare, jež § 959 
obč. zák. prohlašuje chybně za zápůjčku, vybojovalo si přes § 959 obč. 

zák. své místO' mezi institucemi občanského práva (8 che y na u. m. ~ 

str. 351 a násl.; ,8 e dl á 'č e k, O smlouvě schovací, str. 57 a násl.) a 
některé důležité druhy upravil zákon č. 241/1924 Sb. z, a n. S druhé 
strany se arci vyskytl podnět, aby byla ustanovení o nepravidelném 
depositu přijata do osnovy. Než především jsou formy nepravidel
ného deposita dosti rozmanité a rozvoj bankovnictví opravňuje k ná
zoru, že se mohou vyskytnouti formy nové. U stanovení, které by bylo 
lnožno přijmouti do O'snovy, sotva by mohlo pověděti více, než že se 
vyskytuje i depositum nepravidelné. Proto se superrevísní komise~ 

právě tak jako subkomitét, postavila na stanovisko, že, dovedly-li na
uka i judikatura nalézti správné hranice mezi zápůjčkou a nepravi~ 
delnou smlouvou schovací i přes § 959 obč. zák., je to 'zárukou,že je 
najdou i v budoucnosti bez § 959, resp. nějakých ustanovení jej na
hrazujících. § 959 obč. zák. vymezuje arci také hranice mezi smlouvou 
schovací a půjčkou. Ale jednak jsou to asi případnosti máio význam
né, jednak není ono rozhraničení provedeno úplně (na př. je půjčkou 
také smlouva, kterou jedna strana přenechá druhé rb e z p I a t ně kus 
pozemku na skládku stavebních hmot, a o takové půjčce, ač je smlouvě 
schovací blízká, se § 959 nezmínil). Mimoto je § 959 kusý i potud, že 
nemá ustanovení, které by odlišovalo smlouvu schovací od jiných 
smluv, zejména od smlouvy nájemní (na př. od smlouvy, kterou 
j eden druhému přenechá onen kus pozemku na skládku 'z a p I a t,. 
srv. § 879 osnovy). Konečně vše to, co }ze vyčísti z § 959 o hranicích 
mezi půj čkou a smlouvou schovací, lze vyčisti i z §§ 872, 884 osnovy. 

Superrevisní komise škrtla i § 960 obč. zák. zachovaný subkomi
tétem, třebas jen s výhradou. škrt souvisí zejména se změnami, které 
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provedla superrevisní komise v hlavě 29 (hlava 22. druhého dílu 
obč. 'zák.). 

§ 873 odpovídá § 961 obč. 'zák., ale obsahuje dvě změny navržené 
su'bkomitétem. PO'třebu possessorní ochrany depositáře vůči třetím 
.osobám uznala i superrevisní komise, ač ovšem je zřejmé, 'že se ochra
na ta nehodí do rám'ce possessorní ochrany osnovy, jež, právě tak 
jako possessorní ochrana občanského zákoníka, je vybudována na 
zá;sa;dě odhr.any držby práva. Lépe jistě než subkomitét mluví super
revisní komise o ochraně proti třetím osobám, kdežto verse zvolená 
suhkomitétem mohla by hýti snadno důvodem k pochybnostem v pos
sessorním sporu. Také co do povinnosti schovatele věc pojistiti při
držela se superrevisní komise návrhu subkomitétu, třebaže ve formě 
stylisticky ,zkrácené. 

§ 874 má naproti § 962 ,obč . zák. jen tu změnu, že se nemluví 
»t o I i k 0« o náhradě škody. Zmíniti se v § 874 o povinnosti nahraditi 
náklad učiněný na věc, nezdálo se vzhledem k § 877 nutné, ale slovo 
»toliko« je mýlivé. 

§ 875 jest nezměněný § 963 obč. zák., ale bylo škrtnuto, jako 
jinde, slovo »výslovně«. 

§ 876 vznikl sloučením §§ 964 a 965 obč. zák. Z § 964 je zacho
vána jen zmínka o náhodě a bylo škrtnuto ustanovení o tom, že se 
neporušuje povinnost uložená v § 873, když depositář neobětuje 

vlastní věci, třebas méně cenné, aby zachránil věc schovanou. Mnohdy 
nebude ani snadno rozhodnouti, zda jde o případ § 964 obč.zák. či 

.o porušení povinnosti učiniti náklad podle § 873. Naproti tekstu 
§ 965 'Obč. 'zák. vykazuje druhá věta § 876 některé změny. Slovo 
)und« spojující slova »Not« a »Erlaubnis« bylo nahrazeno slovem 
)nebo«, poněvadž má zřejmě význam disjunktivní. Přísná odpověd
nost ustanovená v § 876 nemá :zřejmě místa ani tehdy, když je tu 
nutná potřeba, ani tehdy, když deponent k subdeposici svolil. Tekst 
nový, právě tak jako tekst původní, mluví vlastně jen o subdepositu, 
ale dosahuje jistě i na pomocníky depositářovy a není tedy snad po
třebí dávati O' nich ustanovení zvláštnÍ. Zdali bylo dáno dovolení k sub
depositu nebo k užití pomocníků, hude samozřejmě rozhodnouti podle 
pravidla daného v § 831 osnovy. Tak, jak je § 965 'obč. zák. styliso
ván, zavdává podnět k pochybnostem, kdy vlastně má místo přísná 
odpovědnost schovatelova. Nejde jistě o ustanovení rázu trestního, 
jak ,měl na př. D. 16, 3, 1 1§ 15, nýbrž pravý smysl je ten: Jestliže 
schovatel užíval věci nebo bez dovolení nebo bez nutné potřeby jinému 
ji svěřil, odpovídá za každou (i nahodilou) škodu, která věc při 



238 

tom stihla, tedy ne také za nahodilou škodu, která věc postihla, když 
věci užívati přestal nebo ji zase řádně vzal do úschovy. Je-li depositář 
v prodlení co do vrácení věci, odpovídá za každou (i nahodilou) škodu~ 
která by věc u ukladatele nebyla postihla. Těmto myšlénkám snažil 
se již subkomitét dáti výraz přesněj 'ší než § 965 obč. zák. 8uperrevisní 
komise zbavila nadto ustanovení povahy předpisu průvodního . Vy
tknouti , zvláště,že se míní v § 8/6 jen užití protiprávní, nepokládalo 
se . 'za nutné, ježto leckdy p o v i n n o s t věci určitým způsobem uží
vati plyne z § 873. 

§ 966 'Obč. zák. škrtl ji'ž subkomitét jako ustanovení, o kterém 
se lze domnívati, ·že jest o'hsoletní od vydání civilního řádu soudního 
z roku 1895. Není-li zčásti ohsoletní (srv. T i I s c h, Einfluss, str. 231 
a násL), nejsou domněnky fonTIulované v § 966 té důle'žitosti, aby 
byly zachovány a aby předpis za tím účelem byl nově redigován. 

Co do povinnosti ukladatelovy. nahraditi náklady, které na věc: 
učinil ·schovatel, jest rozlišovati ony, které učinil ' schovatel, aby vy-
hověl převzaté povinnosti smluvní, a náklady jinaké. Ony musí býti 
hrazeny beze zřetele k tomu, zdali jde o náklady nutné k 'zachování 
věci, či o náklady užitečné; vlastní výraz chce tomu dáti konec první 
věty § 877 (zdali tyto náklady nejsou hrazeny mzdou, jakou je pla
titi podle § 879 osnovy, jest posouditi podle obecných pravidel vykl a
dacích). Co se týká jinakých nákladů, nebylo vlastně nikdy pochyb
ností, že platí při smlouvě schovací ustanovení obecná, a že 'zejména,. 
co se týká nákladů užitečných, nemínil § 967 obč. ,zák., proti zásadé: 
ustanovené o nepřikázaném jednatelství, povolati schovatele ' za roz
množovatele užitků věci do úschovy dané a ustanoviti tedy povinnost 
k náhradě takových nákladfl, kterých by jednatel bez příkazu pohle
dávati nemohl. Této věci chce dáti jasný výraz druhá věta § 877 .. 
Speciální ustanovení o obětování věci vlastní k záchraně věci scho-· 
vané bylo všakzach'Ováno. Z poslední věty § 967 obč. zák. bylo utvo
řeno ustanovení zvláštnÍ. Je to § 878, jenž obdržel samostatnou rub-o 
riku a jest zcela konformní s § 894. V souhlasu s tímto paragrafem, 
jemU'ž odpovídá § 982 obč. zák., bylo zvoleno tekstování, že jde o lhůty 
ohlašovací. účel řečených ustanovení je v tom, že obchod nemá trpěti 
poměry nerozhodnutými. Nepovažuje-li strana jedna, když věc byla. 
navrácena a přijata, poměr ·za vyřízený a 'Odbytý, ať vbrzce ohlásí,. 
čeho ještě žádá. Druhá strana dlouho v nejistotě zůstati nemá (8 t u
pec k ý, Právník, 1894, str. 689). Nároky se míní všechny vzájemné' 
nároky z poměru schovacího. Naproti subkomitétu, jenž měl srovnale 
s -§ 967 obč. zák. lhůtu třicetidenní, rozhodla ·se superrevisní komise 

pro lhůtu tříměsíční. Co do promlčení ohlášených nároků srv. § 1300 · 
osnovy. 

§ 968 obč. ·zák. škrtl již subkomitét. Paragraf ten děkuje svoje ' 
místo ,zřejmě ještě praetorskén1u ediktu a zdá se dnes zbytečný .. 
Neboť bud' se »sekvestrem« byla uzavřena smlouva a pak jde o smlou- · 
vu schovací v pravém smyslu nebo o ,smlouvu jinou; srv. k tomu. 
S che y, na u. m., str. 341 a násl. V nejčastějších případech však 
»úschova« věci u sekvestra se neděje smlouvou. 

§ 879 na rozdíl od subkomitétu zná dvě skupiny případů, . kdy 
depositum je 'záplatné. Bud' podle úmluvy, při čemž arci platí § 779,
odst. 1. Vedle toho přísluší mzda i tehdy, když o vyjednání jejím 
nelze mluviti, jestliže právo na mzdu odpovídá povolání schovatelovu. 
nebo zvyklostem. Námět, aby § 969 obč. zák. byl vypuštěn, přijat . 

nebyl, aby, co se týká mzdy, byla důrazná antithesa k smlouvě o dílo. 
Co do §§ 880- 883, seřaděných pod rubrikou »Přijetí hosta«, 

byla si superrevisní komise dobře vědoma, že zařadění těchto předpisŮ': 

do hlavy pojednávající o smlouvě schovací není zcela bezvadné, ježto
nej de tu nikterak o takovou smlouvu. Ale § 880 právě tak jako § 970· 
obč. zák. ukládá hostinským odpovědnost jako schovatelům. 

Superrevisní komise se domnívá, Že základní myšlenka, která: 
byla důvodem novelového tekstu ,§ 970, platí i u nás. Myšlenka totiž,_ 
že, vzhledem k ruchu cizineckému v horských krajinách, kde se pře-· 
vá'žně vyskytují domy malé, nelze ukládati hostinským odpovědnost 
za jakoukoliv náhodu, nýbrž jen risiko, ,které znamená pro hosty' 
»otevřený dům«. Co platilo o Rakousku, zejména o zemích alpských,
platí u nás zejména o pohraničních horách a o Slovensku. Komise se 
.také domnívá, že pochybnosti, které měl Ran d a (Zum Gesetzent--· 
wurf betreffend die Aenderung und Erganzung des a. b. G. B., Wien,. 
1910, str. 21) byly vývody zprávy justiční kómise panské sněmovny' 

rozptýleny. Ran d a vyslovil požadavek, aby hostinský odpovídal za
škodu způsobenou zloději, kteří se vloudí, a tedy nikoliv zloději, kteří' 
se vloupají. Zpráva justiční komise na str. 178 hájí názor, ·že roz
hodnutí postulované Ran d o u lze vyčísti ze slov »fremde, in den1> 
Hause aus- und eingehende Personen«. Nechť si je tomu tak, či by vy
kladač neznalý' vývodů zprávy justiční komise spíše soudil, 'že se ono
ustanovení vztahuje jen na osoby, které dům frekventují, to jest 
častěji navštěvují, jako na př. zřízenci dodavatelů, jisto je dvojí: 
Překlad novely, jenž se doslovně přidržel tekstu německého, je málo· 
jasný a spíše nemá ani dobrého smyslu; stěží pak vyjadřuje to, co
vypovídá původní tekst francouzský (čl. 1953 C. c.: »des étrangers; 



:240 

.allant et venant dans l'hotellerie«), a konečně, více snad ještě než 
německý tekst, vzbuzuje představu osob navštěvujídch hostinec čas
těji. Code civil, jehož čl. 1953 skutečně chtěl slovy právě citovanými 
,postihnouti i zloděj e, který se vplížil, pokládal nutným dáti další 
'ustanovení v čl. 1954, jenž ustanovil »que les aubergistes et hoteliers 
ne sont pas responsables d~s vols faits avec force armée ou autre 
Jorce majeure«. Z tohoto článku lze pak vhodně argumentovati a con
trario, co se týká smyslu článků předcházejících. Vzhledem k tekstu 
:§ 970 obč. zák. bylo jen ještě uvážiti (a učinila tak znovu superrevis
ní komise se zřetelem k došlým připomínkám), zdali by se ne'doporu

,čovalo omeziti odpovědnost hostinského na škody způsobené osobami, 
které dům občas navštěvují, jako hosty, zřízenci dodavatelů a t. p., 
.Než myšlenku tu slušelo zamítnouti. Lze říei naopak, že více tíží a 
. méně jest o.důvodněna odpovědnost za 'škody, způsobené osobami, kte
.rým nelze přístup o.depříti, než za škody způsobené osobami, které 
v ho.stinci nemají co činiti a proti nimž se lze spíše brániti vhodnými 
bezpečnostními opatřeními. V předloženém tekstu ,stal se pokus vy
,Stihnouti myšlenku, že hostinský nese risiko, jím'ž jest otevřený dům, 
.slovy, která by myšlenku tu lépe vystihovala než tekst dosavadní. 
Aby však nebylo ' pochybností, budiž zde konstatováno, že zvolený 
tekst nikterak nedopouští takového výkladu, jako by se hostinskému 
'ukládala odpovědilOst jen za škody, vzniklé v místnostech obecně pří
stupných. Nemluví se totiž o škodách vznikajících tím, že ta ne b 
·0 n a mís t n o s t jest obecně přístupná,nýbrž o škodách vznikajících 
-tím, že obecně přístupný je dům. 

V ostatním zanechal subkomitét tekst třetí částečné novely tak
'řka beze změny, :až na to., že druhou větu § 970, odst. 2., obč. zák. 
,slo.učil do jednoho odstavce s odstavcem 3. a že v obou případech 
,mluví o podnikatelích, odstraňuje tím jednak nevítanou terminolo
gickou pestrost, jež nemá věcných důvodů, jednak užívaje slova, jež 
~SVo.u jur~stickou bezbarvostí se nejlépe hodí k tomu, aby bylo vysti
ženo, že nezáleží na tom, 'zd;;tli jde o vlastníka, pachtýře a pod. Mimo
-to. v § 881 n,ahradil sumu 1.006 Kč sumou 5.000 Kč. 

Superrevisní komise přičinila zlněny hojnější. § 880 je především 
'formulován jako ustanovení materiálně právní a nikoli jako. ustano
vení průvodní. V prvním o.dstavci se mluví o hostech a nikoliv o ci
'zincích, aby do.sahoval lépe na tuzemee (cO'ž snad nebylo by pochyb-
no) a na o.soby, které , nepřicesto.valy o.djinud. Mluví se o. ho.stech ' 
přijatých, niko.liv o hostech ubytovaných, a spadají tudíž po.d toto 
'ustanovení i osoby přijaté na př. ho.telovým zřízencem na nádraží tak, 
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že od nich převezme zavazadla, i když se pak na ~ě nedostalo bytu. 
Dále ;se mluví o jiných osobách a nikoliv o cizích osobách. Tím Ibudou 
lépe po.stiženy osoby, o který'ch nelze dobře říci, že j So.u cizí, jako na 
př. zřízenci dodavatelů a pod. Mluví se dále nejen o věcech vnese
ných od hostí, nýbrž i o věcech vnesených pro ně (na př. dodávky 
do.šlé do hotelu). Nebyl přijat podnět, aby po.slední věta prvního. od
stavce byla přizpůso.bena § 1120 (§ 1304 obč. zák.). Jde tu především 
o. dvě situace zcela ro.zdílné (hostinského na př. a jeho lidi nestihá 
žádná vina), vedle toho také soudce ustanovením, jak je stylisováno, 
bude veden k to.mu, aby podrobně zkoumal, zdali po.škozený tím, že 
zanedbal opatrno.st žádanou hotelierem (třebas jen vývěskou atp.), 

, sám ,svou škodu nezavinil, a hude pa;k mo.žno vo.dle okolností hoteliera 
zpro.stiti odpovědnosti . 

V o.dst. 3. § 880 mluví se jako v návrhu subKomitétu jednostej
ně o podnikatelích. Pamato.vati zvláště na odpo.vědno.st spo.lečností 

spacích vagonů, jak bylo. navrhováno, není jistě nutné. Ustanovení 
§§ 880 ,a násl. bude mo.žno užíti obdobně, pokud platí soud, že jde 
o zařízení příbuzné »o.tevřenému domu« . 

V § 882 tím, že jsou uv.edeni po.dnikatelé (v závorce), je po.vě-
. děno, že 'se vztahuje nejen na osoby, o kterých mluví '§ 880, odst. 1., 

nýbrž i na osoby, o. kterých mluví o.dst. 3. Slova »bez prodlení«, jichž 
užil sublmmitét, byla nahrazena slovy »bez 'zbytečného. odkladu«, -aby 
byla konformita s §§ 777, 778, 817 a j. 

K hlavě 27 (§§ 884-894). 

Hlavní otázka, ktero.u tu bylo. vyřešiti, bylo, zdali a jakým způ
sobem by bylo zacho.vati instituci výprosy (prekaria). Občanský zá
koník rozeznává: 

a) půjčku, při které doba propůjčeného užívání byla určena 
pří m o, tedy na př. na týden, na měsíc atp. ,Do této skupiny náleží 
zajisté také, když doba byla určena jen přibližně, na př. asi na týden 
a t . p.; 

b) půj čku, při které doba propůjčeného užívání byla určena ne
přímo, t. j. tím, že bylo vyjednáno, k jakému účelu se má věci užíti 
(na př. vozu ke svezení úrody, pluhu ke zo.rání pole, knihy k pře
čtení atp.) ; 

c) případ, kdy nebyla ani určena doba propůjčeného užívání, ani 
vyjednán účel. Zákoník se o to.mto. případě 'zmiňuje v § 974 a vytýká, 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 16 
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že tu není pravé slnlouvy, nýbrž jen nezávazná výprosa, a že půjči
tel může věc půjčenou požadovati zpět podle libosti. 

Ú výklad § 974 je spor. Jedni (srv. Ran d a, Besitz, str. 302 a 
násl., 675 a násl.; S tup e c k ý, Právník, 1894, str. 869 a násl.) je 
vykládají tak, že výprosa, 'O které se zmiňuje § 974, je smlouvou, jež 
se liší od půjčky tím, že koncedent neslibuje věc ponechati po takovou 
či .onakou dobu, nýbrž .odevzdává věc s výhradou odvolání nebú bez 
takové výhrady, ale tak, 'že doba užívací není určena ani přímo ani 
nepřímo, kdež pak užívání je povoleno dú odvolání. Vzhledem k § 975 
se pak dovozuj e, že žaldba z půj čky a výprosy se jeví jako jedno a 
totéž genus actionum, a že obě smlouvy tvúří jednotný útvar obli
gační. Podle toho se pak vztahují k výprose všechna ustanovení daná 
o půjčce, pokud nesouvisejí s povinností půjčitel.ovou, věc ponechati 
vypůjčiteli, tedy zejména §§ 978, 979, 981, 982 a také § 980, jenž má 
zřejmě význam sahající přes meze půjčky, a připisuje se prekaristovi 
právě tak jako vypůjčiteli držení práva a tedy ochrana possessorní. 
Praktický rozdílme'zi půj čkou a výprosou se přij ímá potud, že ,se 
k výprose podle ,§ 974 vztahují ,§§ 345 a 346 obč. zák., a že se tedy 
koncedentovi proti prekaristovi přiznává .ochrana possessorní. C.o se 
týká výroku, že tu není pravé smlouvy, vykládá se, že je míněn tak, 
že plnění koncedentovo 'závisí zcela na jeho vůli a že tedy není vázán. 
Výklad tem se opírá '0 důvody historické, zejména pak o to,že v starší 
doktrině podobná slova neměla jiného významu a 'že v západohalič
ském 'zákoníku byla položena výprosa proti smlouvě .o sch.ování, při 
které čas nebyl určen a kterou tedy schovatel může vypověděti podle 
libosti, 'ačkoli tu jistě nikdo nep.ochybuje, že jde 'O ,smlouvu. 

Naproti tomu vykládá S che y, ObEgationsverhaltnisse, 1., Istr. 
260 a násl., že § 974 sluší táhnouti k případnostem, v kterých se d.o
pouští užívání bez úmyslu zříditi jakékoliv, byť i jen dočasné a odvo- -
latelné, užívací právú (usus ex jure permissionis .seu familiaritatis), 
a přijhná, že v takových případech nullum negotium geritur, takže 
koncedent, po'žaduje věci nazpět, nemůže vedle žaloby vlastnické a ža
loby podle '§t§ 345, 346 obč. 'zák. užíti ·žal'O'hy z kontraktu, nýbrž jen 
kondikce. Proti těmto případnostem se. kladúu .ony, v kterých úmysl 
zříditi právo ' užívací byl, a případn.osti ty se počítají k půjčce bez 
rozdílu, zdali užívací doba byla určena přímo nebo nepřímo čili nic, 
anebo zdali odv.olání bylo vyhrazeno čili nic. V těchto případech se 
však vesměs poskytateli užívání odpírá proti uživateli ochrana pos
sessorní. 

Občanskému zák'Oníku odpovídá zřejmě výklad první. Ne-li jinaké 
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důvody, tož sama skutečnost, že se bez jakýchkúliv komentářů mluví 
ovýprose (prekariu), ukazuje, že redaktoři občanského zákoníka mí
nÚi recipovati římské precarium. Než při pracích kodifikačních jistě 
nerozh'Oduje tato ,skutečnost, nýbrž otázka, zdali spořádání, jaké má 
občanský ·zákoník, jest účelné čili nic. 

Jak je patrno z toho, co bylo pověděno, shodují se obě mínění, 
'O kterých se stala zmínka, co se týká 'Otázky, jak nakládati se smlou
vou, kterou bylo propůjčeno bezplatné užívání, ale tak, že užívací 
doba nebyla určena ani přímo ani nepřímo . .Rozdíl vězí jen v poměru 
k §§ 345, 346. První mínění propůjčuje koncedentovi proti uživateli 
p.ossessorní ochranu, druhé mínění mu tuto ochranu odpírá. A tu lze . 
říci, že se soudobému právnickému citu jeví něčí possessorní ochrana 
proti osobě, které sám byl detenci pustil, anomalií. Důvody, které 
přiměly praetora, aby přiznal koncedentovl proti prekaristúvi ochranu 
possessorní (srv. o nich Mo mm s e .ll, Romische Geschichte, 1., str. 
805 a násl., II., st~. 805 a násL, IIL, str. 497 a násl.; pak S che y na 
u. m., str. 276 a násL), nedopadají již dobře na soudobé poměry so
ciální. 

S druhé str,any jest uznati, že i u nás se vyskytují, a t.o dosti 
zhusta, poměry, které lze nazvati soudobým prekariem a na j a'lcé se 
hodí possessorní ochrana podle §§ 345, 346 obč. zák. (srv. §'§ 257, 272 
osnovy), resp. podle § 339 obč. zák. (§. 267 osnovy). Sluší vzpome
nouti různých těch tabulek povolujících průchod, cestu atp. do odvo
lání. Zde se jistě hodí possess.orní ochrana proti uživateli, který to, 
co se mu dovoluje z ochoty, bez úmyslu zříditi povinnost, hledí pře
měniti v trvalé právo. A zde . také vskutku v nejčetnějších případech 
nepůj de 'O ,smlouvu. 

Výsledkem těchto úvah jest snaha, dosáhn.outi tekstem navrže
ných paragrafů, aby s m I o u v y, kterými bylo bezplatně pr'Opůjčeno 
užívání věci, mohly býti počítá~y ves111ěs k půjčkám, bez rozdílu, zdali 
užívací doba byla určena přímo nebo nepřímo, čili nic. Tím pak, že 
smlouva, při které užívací dúba nebyla určena ani přím.o ani nepřímo, 
se neurčuje jako prekarium, 'Odpadne vztah této smlouvy k § 257 
osnovy. Dáti nějaká zvláštní ustanovení O' instituci, která byla výše 
nazvána ,soudobýlll prekariem, není potřebí. Tekstové změny, které 
j sou důsledkem těcht.o úvah, jsou vyloženy při jednotlivých para
grafech. 

§ 884 odpovídá § 971 obč. zák. Slovo »odeV'zdati« bylo nahrazeno 
slovem »přenechati« zejména pr.oto, aby jím byly postiženy případ
nosti, v kterých vypůjčitel nevejde do detence půjčené věci, jak tomu 

lG :' 
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bývá zhusta při nemovitých věcech. § 884 jíž nemluví jako § 971 
obč. zák. o věcech nespotřebitelných, ježto je jisto, že i věci spotře
bitelné lze půjčiti, jen když se přenechávají k takovému užívání, po 
němž m'Ůhou býti vráceny neporušeny (vybrané ovoce k výzdobě ta
bule) . Slova »na určitou dobu« se nahrazují slovy »po čase« . Původ

ní tekst nebyl vlastně nikdy přiléhavý, ježto, když se věc přenechává 
do užívání tak, že byl jen vyjednán účel, ke kterému se věc propůj
čuje, nelze říci, že se přenechává užívání na určitou dobu. Tím méně 
lze zachovati pův'Odní tekst, když se nyní navrhuje, 'aby k půjčkám 
byly počítány i sml'Ůuvy, v kterých doba užívání nebyla určena ani 
přímo ani nepřímo. Slovo »jen« bylo vynecháno. Přípravné práce 
ok 'Občanskému zákoníku ukazují zřejmě, 'že bylo položeno protiv'Ůu 
k přenechání věci ~samé v §I§ 938, 983 obč. 'zák., a nik'Ůli protivou 
k povolenému f,rui, a nepochybovalo se vlastně nikdy, že pújčka je 
tu také tenkráte, když bylo propůjčen'Ů bezplatné frui. Zd9-li pak 
v konkrétním případě bylo propůjčeno pouhé uti či také frui, jest po
souditi podle okolností. § 971 'Obč. 'zák., mluvě 'O pouhém užívání, ,měl 

vlastně funkci pravidla vykládacího, podle něho'ž slušelo se v pochyb
n'Ostech rO'zhodn'Ůuti pro pouhé uti. Vedle § 831 osnovy je takové 
speciální pravidlo vykládací 'Zbytečné 'a snad i škodlivé, protože by 
s ,§ 831 nemusilo býti vždy ve shodě. Nebyl učiněn pokus řešiti otáz
ku, zdali a jak dalece mohou býti půjčeny res extra commercium 
(srv. S che y, na u. m., str. 193 a násl.) a práva (S che y, str. 199 
a násL). Jde tu 'O otázky subtilní, nesnadno posti'žitelné slovem zá
kona, 2. je jisto, že nauka i praxi s dovedou jíti správnou cestou jako 
dosud. Superrevisní komise nepřijala do § 884 druhou větu § 971 ohč. 
'Zák., právě tak jak'O do ,§ 872 nebyla přijata druhá věta § 957 'Ůbč. 'zák. . 

s§ 885 ,a 886 odpovídají §§ 972, 973 obč. zák., ale tak, 'že druhá 
věta § 972 byla vložena až do § 886, kam náleží podle rubriky. 

V § 887 se již nevyskytuje zmínka o prekariu. Tím má býti po
věděno tolik, že smlouva, kterou byl'Ů povoleno bezplatné užívání věci 
in specie, . v které však nebyla vyjednána doba užívací ani přímo ani 
nepřímo, je půj čkou, a nesluší k ní vztahovati § 257 'Osnovy, takže 
kommod3Jnt, který. přenechal užívání do 'Odvolání, nemá proti kommo
datáři, který se zdráhá věc vrátiti, ochrap.y possessorní. Naproti tomu 
§ 887 nevypovídá nic o zj evu nazvaném soudobým prekariem. Jestliže 
by tedy někdo, komu bylů dáno takové dovolení věci užívati, zdráhal 
se užívání 'zanechati, platí 'O něm§ 257 osnovy a má proti němu místo 
possessorní ochrana. 

§ 975 obč. zák. byl vypuštěn ji'ž subkomitétem a superrevisní 
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komise vypuštění schválila, ježto j de o. nepotřebné pravidlo vykládací. 
§§ 888, 889 odpovídají přesně §§ 976, 977 obč. zák. Námět, aby 

§ 888 byl vypuštěn, přijat nebyl, ježto jde 'O vhodnou protivu k § 874 
osnovy. 

Do § 890 vložena byla sl'Ůva týkající ·se užívání řád n é h 'O. Vy
půjčitel se prohřešuje proti převzatým povinnostem nejen, když užívá 
věci jinak, než bylo vyjednáno, nýbrž i, když užívá věci tak, že se jeho 
počínání příčí zásadám poctivého styku. 

§ 891 byl přizpůsoben tekstu, jaký přijala komise pr'Ů ,§ .876, a 
ke konci se praví stručně, že vypůjčitel je povinen nahraditi také 
škodu rnahodilou. Citace § 876 ukazuje, jaká nahodilá škoda se lníní. 

V § 892 již su'bkomitét navrhl mluviti o »náhradě« a nikoliv 
o »h'Odn'Otě«. Superrevisní komise, vyhovujíc připomínce S loven s k é 
k o m i s e a S vaz u s o u d c ů, nahradila slovo »Zaplatil-li« slovem 
»Dá-li«, ježto je správné, že lze dáti náhradu i jinak, než peně'zi. 
Námět, aby § 892 byl přizpůsoben § 849 (zde »rnahradí«, v '§ 892 
»hotov vrátiti náhradu«), nebyl přijqt, ježto jde o skutkové p'Odstaty ' 
různě formul'Ované. Z § 981 'Obč. 'Zák. byla do § 893 přij ata prVlllí věta 
beze 'změny, druhá byla rozložena na dvě, z nichž první (v celém kon
t ekstu druhá) odpovídá zásadě § 981, kdežto co do náhrady »mimo
řádného ná'kladu« je vypůjčitel postaven na roveň každému jinému 
nezmocněnému jednateli. Na ro'Zdíl od subkomitétu řekla to super
revisní komise výsl'Ůvně, vyhovujíc připomínce n é j vy Š š í h o 
s o udu. 

... Stejně jako v § 878 byla ohlašovací lhůta prodloužěna i v § 894 
na tři měsÍ'Ce. Nároky se nlÍní všeliké nár'Oky, které vrniknou z po
měru mezi půjčitelem a vypůjčitelem, a tedy i nárok na náhradu mi
m'Ůřádného nákladu, který vznikl podle § 893. 

K hlavě 28 (§§ 895-905). 

§ 983 obč. zák. byl nahrazen § 895 osnovy, jenž poněkud odchylně 
určuje znaky zápůjčky. Slovo »odevzdati« bylo nahrazeno slovem 
»pfenechati«, a to proto, aby byly lépe p'Ůstiženy případy, kdy se dává 
valuta nepřímo, na př. kdy někdo třetí poskytne valutu 'Za zapůj
atele; kdy Se valuta poskytne osobě třetí na účet vypůjčitelův; kdy 
zapůjčitel odevzdá věci s tím, že nemají býti zapůjčeny tyto věci, 
nýbrž dosažený výtě'žek; nebo konečně, kdy to, co je někdo dlužen 
z jiného důvodu, se mu ponechá jako zápůjčka. Slovo »spotřebitelné« 
bylo nahrazen'O slovem »zastupitelné«. Je dávno známo (srv. na př. 
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lTIi gel', 1., str. 406 a násL), že nikoli spotřebitelnost, nýbrž zastu
pitelnost věcí je dúvodem, proč mÚ'že býti vráceno idem genus. Věc 
sice zuživatelná, ale nezastupitelná nemúže býti předmětem zápújčky. 
Věc zuživatelná, ale nezastupitelná nemúže býti ani zapújčena ani 
půjčena, ledaže by byla pújčena k takovému užívání, při kterén1 se 
podstata neporuší. SI'OVO »tolikéž« bylo škrtnouti; vzhledem k tomu, 
že slulouva zůstane zápúj čkou, i když si zapůj čitel vymíní, aby se 
mu vrátHa. větší kvantita, než jakou byl dal. Přebytek je pak vypúj
čitel dlužen z titulu povinnosti úrokové. Z týchž důvodů byla škrtnuta 
slova »stejné jakosti«. Smlouva zůstane rovněž zápůjčk'Ou, když si byl 
vypůjčitel vymínil, aby se mu vrátila lepší jakost, než jakou hyl dal, 
a 'zajisté by nebylo závady, aby se vyjednalo, že zapujčitel se musí 
spokojiti, když se mu vrátí jakost horší. škrtnuto bylo SI'OVO »ge
wi.3se« (se. Zeit). Slovo t o neznamená a nemá znamenati tolik, jako 
»určitý<~ čas. V češtině stačí pouhé substantivum »č'as«. Slova »že si 
múže s nimi pudle libosti nakládati« byla vyjádřena slovy, »aby jich 
užit podle libosti«. Causa zápújčky jest utendum dare a tím se zá
pújčka liší od nepravidelného deposita a 'Od kauce v hotových. Slovo 
»užíb«, jež zde znamená arci tolik jako »spotřebovati k svým úče
lúm<~, nebude snad příčinou pochybností, ježto jednak bylo užito jed
nodobé f'Ormy slovesné, jednak hned 'z následují-cích slov je :patrno, 
v čenl užití spočívá, když se má vrátiti idem ' genus a nikoliv eadem 
species. Ponechán hyl passus, že :se luají vrátiti věci stejného druhu. ' 
Není arci zcela přesné, že by vrácení věcí stejného druhu · náleželo 
k podstatě zápújčky, jak vychází zejména z § 902, ale jednak obsa
huje nuh~ou korrekturu citovaný paragraf, jednak lze konstatovati, 
že při většině zápújček má vypůjčitel povinnost vrátiti věci stejného 
druhu, jaké byl obdržel, takže § 895 podá obraz p I' a v i de I n é zá
pújčky. 

Do druhého odstavce § 895 bylo převzato ustanovení zákona č. 
76/l871 ř. z. 'O zápůjčkách mezi manžely. Bylo sice ukázáÍlO (srv. 
S che y, na u. m., str. 87 a násL), že nejde o ustanovení příliš vý
znamné. Než zcela bez ceny snad přece není 'a má · význam aspoň 
potud, že brání fingovati dodatečně zápůjčky, které by .se vymkly ze 
lhůt ustanovených právem odpůrčím. Forma je předepsána pro smlou
vu o 'zápůjčku, a tedy jak pro konses, tak pro výplatu valuty. 

§ 896 je složen 'z ,§§ 984- 986 obč. zák. a určuje nyní přesně 
pojem zápůjčky peněžité, vytýkaje, že je to zápůjčka, při které jsou 
dluhem peníze, a v souhlasu s § 985 obč.zák. ustanovuje předměty, 
v kterých lze dáti valutu. 
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§§ 897- 901 jsou náhradou za §I§ 987- 989 obč. zák. a ustanovují 
o splacení zápůjček peněžitých. Po té stránce lze konstatovati, že su
perrevisní k'Omise, právě tak jako většina připomínek, schválila zá
sady 'zprávy subkomitétu (srv. druhé vydání, str. 181 a násl.) a že 
vzala za 'základ teksty navržené subkomitétem. Teksty ty byly však 
jinak seřaděny a v jednotlivostech pozměněny. 

§ 897 [subkomitét § b)] vyslovuje zásadu volnosti úmluvy co 
do splacení zápůjčky. S-uperrevisní komise dávajíc výraz svérnu pře
svědčení, .že při redakci obč. zákoníka nesluší hleděti k zj evům pře
chodným, nedovolává se již jak'O subkomitét dočasných a výjimeč
ných předpisů bránících obchodu s platidly nebo jej omezujících. 

,§ 898 odpovídá § a) subkomitétu. 
§ 899, právě tak jako § c) subkomitétu, nezabývá se již otázkou, 

j akým druhem peněz je 'zápůjčku splatiti, nýbrž vytýká, jaké kvan
t um dlužných peněz (které peníze t'O jsou, je řečeno v §§ 897, 898) je 
zaplatiti. Naproti tekstu subkomitétu byly učiněny jen změny- styli
stické. § 899 mluví o přepočtení a půjde tu (srv. i §I§ 900 a 901) o pře
počítávání podle kursu, ale 'Odkaz na kurs nebyl do tek'stu přijat, 

j ežto se mohou vyskytnouti případy, kdy nehude možn'O přepočítávati 
podle kursu. 

§ d) subkomitétu se nepřijímá. Právě tak j~ko su'bkomitét po
kládala jej i ,superrevisní komise za ustanovení, které by náleželo do 
zákona uvozovacího, ale takového ustanovení není vedle článku 

LXXIII. uvozovacích 2. prováděcích předpisů zřejmě zapotřebí. 

§ 900 odpovídá ~§ e) :subkomitétu. Množným číslem »měnové zá
kony« mělo býti vyj ádřeno, že se míní i cizí 'zákony měnové, a že tedy 
j sou rozhodné i CÍ<zí :přepočítací sa:zby. 

§ 901 nahradil zastaralou formuli § 989 obč. zák., ji'ž byl převzal 
i su'bkomitét v § f), formulí příbuznou § 245 obč. zák. prO' Německou 
říši. 

Právě tak jako subkomitét, uva'žovala i ,superrevisní komise, zdali 
mají thýti 'zach'Ovány §§ 990, 9'91 obč. zák. Právě tak jako subkomitét, 
ro~hodla se i superrevisní komise ponechati oba paragrafy, slouČené 
v jediný paragraf a s některými změnami. Důvodem byl'O jednostejně, 
že jednání, která ony paragrafy reprobují, jsou typická úvěrní jed
nání lichvářská, aže tedy nebude na závadu, když o nich bude dáno 
ustan'Ovení zvláštní vedle všeobecných ustanovení lichevních Taková 
zvláštní ustanovení učiní pak leckdy zbytečným, aby soudce v jednot
livém případě namáhavě zkoumal, zdali jsou dány znaky, kterými ope
r ují ona ustanovení obecná. Co dO' tekstu § 902 osnovy jest pozname-
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nati: Slova »veřejné dluhúpisy« byla nahrazena slúvy »cenné papíry 
svědčící majiteli, které mají cenu tržní n~bú bursúvní«. § 990 úbč . 
zák. mluví jen O' veřejných dluhúpisech, a tú zřejmě prO'tú, že v dúbě, 
kdy úbčanský' zákúník hyl redigován, byly v Rakúusku veřejné dluhú
pisy (státní úbligace) asi jedinými representanty cenných papírů au 
púrteur úbíhajícíoh v určitém kursu. PrO'tože pak důvúdem celéhO' 
ustanúvení jest, aby k zamezení lichvy se múhla :peněžitá zápůjčka, 

když se dává v cenných papírech, dáti jen v takúvých papírech, které 
bez dbtiží ihned a za cenu obecně 'známúu m'Ohúu býti 'zpeněženy, byl 
§ 902 tekstúván tak, aby pústihl všechny cenné papíry, O' kterých t ú 
platí. Nauka ostatně již nyní § 990 obč. zák. tak vykládá; srv. S che y, 
na u. m., .str. 63 a násl. Cena tržní vedle bursúvní je jmenúvána úmysl
ně, prútO'že se vyskytují leckteré papíry, na které zmíněná právě ratio 
legis dúpadá a u kterých nelze mluviti o ceně bursúvní. že, jak ;praví 
§ 990 úbč. ·zák., 'zápůjčka daná v cenných papírech múže býti spla-
cena v cenných papírech stejnéhO' druhu, je sice pravda, ale nejde tu 
o zápůjčku peněžitúu, a náleží tedy tentO' případ k § 904 úsnO'vy a ni
kúli k § 902. Prútú byl příslušný passus vynechán. Zdali pak, když 
se dává zápůjčka v cenných papírech, je míněna zápůjčka peněžitá 
púdle § 902, 'či nepeněžitá podle ,§ 904, není možno rúzhúdnúuti O'bec
ným ustanúvením, nýbrž jen púdle ókúlno.stí jednútlivéhú případu . 
Nebude-li O' splacení ' takúvý-ch z~půj ček nic vyj ednánú, 'bude se pa
trně rozhO'dnO'uti prO' zápůjčku púdle I§ '904. Tú naznačuje tekst na
vrženéhO' paragrafu, jenž praví: »Peněžité zápůjčky múhúu býti 'Sjed
nány tak«, atd., čímž je púvěděnú, že bez ,zvláštní dúhúdy .stran ne
bude zápůjčku danou v cennýcJh papírech púkládati za 'zápůjčku peně

žitúu. V druhé větě prvníhO' údstavce bylO' vyznačeno jasněji než 
v '§ 991 úbč. zák., cO' platí O' peněžité zápůjčce dané v cenných papí
rech,když první větě nevyhúvuje. Jinak než subkúmitét rozhúdla se 
superrevisní komise prO' alternativu, 'že celá smlouva je neplatná, arg. 
slO'vo »smlúuvy«, kdežtO' subkúmitét mluvilO' »úmluvách«. První věta 
§902 neříká, 'že by směla jakO' suma dluhu býti 'Sjednána jen cena 
papírů v místě, kde byla zápůj čka dána. Nebude tedy nepřípustné, aby 
byla na ,p-ř. pr'Ohlášena 'za rozhúdnúu cena úněch papírů v místě plateb
ním. NebylO' dúbře múžnú dáti ustanúvení tak přísné, vzhledem k tú
mu, že -cenné papíry nej SúU tak oběživé jako peníze. ,§ 899 má arci 
ustanúvení hledící k lnístu, kde ,zápůjčka byla dána, ale nesluší 'zapú
mínati, 'že paragraf ten platí, jen když nebylO' nic jinéhO' vyjednánO'; 
kdežt'O paragraf 902 púnechává úmluvám stran vúlnúst jen v mezích 
velmi úzkých. Nazákúnná privilegia emisních ústavů úvěrních je pa-

matúvánú v článku LV. uvozovacích a prúváděcích předp,isů. O práv
ních následcích neplatnústi nebyla tu dána ustanúvení zvláštní, ježtO', 
stačí všeúbecná ustanovení O' právních prústředcích, které se prúpúu-
štějí, když bylO' plněno púdle neplatné smlouvy. 

K § 903: Právě tak jaIt:O' subkúmitét, púkládala i superrevisní kú-
mise 'za nutné, dáti púdpůrné ustan'Ovení O' době splatnústi zápůj ček, 
čili O' výpúvědní dO'bě. Všeúbecné ustanúvení § 817 zde patrně nevy-
húvuje, když přece při zápůjčkách se prúpůjčuje užívání na čas. Jinak 
však, než subkúmitét, rozhO'dla se superrevisní kúmise dáti jednútnúu
dúbu výpúvědní prO' všechny 'zápůjčky bez rozdílu jejich výše. 

K '§ 904: Je samozřejmé, že při ne,peněžitých 'zápůjčkách se ne-
múže vyskytnúuti,že by se věci jinéhO' druhu daly a jiné vracely. 'Zde 
platí plně § 895, že k pújmu zápůjčky se žádá, aby bylO' vymíněno· 

vrácení věcí stejnéhO' druhu, jaké byly dány. O důvúdech srv . .s -c h e y,
na u. m., str. 60. 

§§ 993-998 O'bč. zák. jsúu nahrazeny všeúbecnými ustanoveními,.. 
která se čtúu v §§ 827-830 úsnúvy, a múhly tedy údpadnO'uti. 

§ 905 ve svém prvním údstavci, jenž se týká jen zápůjček peně-

žitých, údpúvídá '§ 999 úbč . zák. Druhý údstavec, jenž se týká zápůj - · 

ček vůbec, pochází 'z dvúrskéhú dekretu 'ze dne 24. prO'since 1816, Č.-

1305 .sb. zák. súud., jenže byla prúhlášena za neplatnO'u i úmluva,
kterúu :se jakO' plat za prúpůjčené užívání kapitálu .slibují slU'žby a., 
práce. Jde právě tak jakO' v '§ 902 O' typické jednání lichvářské, takže
zachúvati § 905 vedle § 851 není snadz'bytečné. Mluvě O' ú m I u v ě,. 

chce tentO' 'Odstavec říci, že nebude neplatná zápůjčka, nýbrž jen 
klausule O' údměně 'za propůjčené užívání. DO'dávkúu naturalií nesluš[ 
rúzuměti, když se při zápůjčce nepeněžité vymíní vrácení větší kvan-
tity z titulu úrokú. 

§ 1000 'Obč . zák., dávnO' již zrušený, je kryt všeobecným ustanú-
vením O' lichvě, O'bsaženým v § 851. 

§ 1001 úbč. zák., jenž byl škrtnut již subkúmitétem, nezachO'vala. 
ani superrevisní komise. Důvúdy, které uvedl subkúmitét, púkládala, 
i Clna za dústatečné. Tvrzení, že § 1001 byl výchúdiskem právní úpravy 
cO' dO' obligací, neudávajících jména věřitelúva, superrevisní komise 
nemúhla pokládati za púdstatné. Superrevisní kúmise súuhlasí se sub-· 
kúmitételll i pútud, že, se nedúpúručuje, a:by mezi ustanO'Vení O' zápůjč- 

ce bylo recipúvánO' ustanúvení zákúna č. 76/1871 ř. 'z., ,púkud 'se týká. 
dluhopisu O' zápůjčce mezi manžely. Tím se superrevisní kúmise při
dává k mínění těch, kdO' mají za tú, že únú ustanúvení bylO' zrušeno
civilnÍlll súudním řádem z rúku 1895. 
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K hlavě 29 (§§ 906-942). 

Subkomitét se co do změn v dvacáté druhé hlavě druhého dílu ob
,čanského ,zákoníka omezil na minimum, přes to, že pokládal její sklad
,bu za valně pochybenou, a to hlavně ve dvou směrech: 

Předevšíin proto, 'že hlava dvacátá druhá »smlouvu zmocň'Ovací« 
'pDkládá nebo lépe prDhlašuje za důvDd mDcizástupčí (plné mDci) nebD 
jinaJk moc zástupčíza následek smlDuvy zmDcňovací. SubkDmitét ne
pDkládal za možné zjednati nápravu přeřazením ustanovení, takže by 
ustanDvení o smlDuvě (sc. zmDcňovací) byla 'Oddělena 'Od ustanovení 
-o zástupčí moci, a převládlo mínění, že po této stránce by náprava 
.byla mDžná jen tím, že by byl přebudován celý systém DbčanskéhD 
.zákDníka. 

I sama kategorie smlDuvy 'zmDcňDvací byla prDhlášena za pDchy
:benDu, nebo aspDň pDchybn'Ou (srv. subkDmitét na str. 196-.:....-.205). 
,JežtD však pokus o nápravup'O této stránce byl by dDnutil zaujmDuti 
postoj ke spDrům tu panujícím, 'O nichž se subkDmitét dDmníval, 'že 
:sub judice lis est, r'OzhDdl se měniti v hlavě dvacáté druhé CD nejméně, 

hledě zejména i k tDmu, že staré teksty vykladatelským licencím 
kladDu menší DdpDr než teksty nové. 

Superrevisní kDmise v 'Obou směrech zasáhla dD skladby hlavy 
,dvacáté druhé vydatněji. Především tím, že nemluví již 'O smlDuvě 

. zmDcňDvací, nýbrž 'O smlouvě 'O obstarání 'ZáležitDstí, jakož také strany 
.smluvní se již nenazývají zmDcnitelem a zmDcněncem, nýbrž pDvěři
telem a 'Obstaravatelem. U stanovení pak 'O pDměru mezi smluvci (§§ 
!)06-918) 'Oddělila. 'Od ustanDvení 'O zmocnění a zástupčí mDci vůbec 
(I§§ 919- 932). Celá hlava má rubriku »Obstarání cizí-ch záleži

tDstí« a k oběma skupinám paragrafů právě uvedenýeh se ,připDjUjí 

jakD v půvDdním tekstu ustanovení 'O jednatelství bez příkazu (§§ 933 
-939) a ustanDvení o upotřebení věci ku prospěchu druhé DSDby (§§ 
940-942). Jinak však i superrevisní komise na tekstech občanskéhD 
.zák'Oníka měnila málD, ledaže vypustila některá ustanDvení zastaralá, 

.. a 'že pokládala tuto hlavu za vhDdné místD, kam j ednD ustan'Ovení na
léhavě požadDvané (sc. § 928) lze nejlépe vsunDuti. , 

§ 906 je reprDdukcí § 1002 Dbč. zák. Nevyskytují se tam jen 
:slDva »jménem jinéhD (»'za jinéh'O«), nýbrž »,pr'O jinéhD«, ježtD tD 
.aspDň se mohlD pDkládati za nespDrné, že pDd § 1002 Dbč. zák. zcela 
jistě nenáležejí jen smlDuvy, pDdle kterých někdD 'Obstarává záleži
tDsti ci'zí j m é n e m j i n é 'O S o by; srv. S tup e c ký, VersiD in rem, 
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pDzn. 256; S che y, na u. m., str. 455; Dni str j a n s k i j, Die Áuf-
tragezugunsten Dritter, str. 293 a násl., 314. v v v' 

§ 907 se 'Odchýlil od § 1003 Dbč. zák. potud, ze se vyhovelo pnpD-
mínce min i 's t e r s t v a f i n a n c í, él.Jby ustanovení tD nebylo ome
zenD na 'Osoby, které k obstarávání určitých záležit'Ostí JSDU ustano
veny, nýlbrž aby platil'O o všech 'Os'Obách, které určité zále'žitosti z p'O-
vDlání 'Obstarávají. . . 

§ 908 odpovídá § 1004 'Obč. 'zák., byl v,šak zcela přiz,půsDben § 879 

úsn'Ovy. . 
Z dalšíhD obsahu hlavy dvacáté druhé Dbč. 'zák. byly pod rubnkDu 

»PDvinnosti« [sc. a) ' obstaravatele; b) pověřitele] ja~o §§ 909-
1)13 zařaděny §§ 1009, 1010, 1012, 1014, 1015, 1016 obč. zák., a pod 
rubrikDu »RDzvázání smlDuvy« byly jako §§ 914-918 'zařaděny §§ 
1020, 1021, 1022, 1023, 1025 Dbč. zák., při čem'ž arci bylo z 'Oněch para~ 
grafů vymýcenD vše, co se týká zmocnění a zástupčí moci.. , 

§ 909 neklade již jako § 1009 Dbč. zák. důraz na pr'OJeveny 
úmysl pDvěřitelův, nýbrž prDstě na jeho úmysl, v souhlase s 'Ostatní 
skladbou. 

K § 911: Z § 1012 bylD škrtnut 'O ustanDvení o p'OvinnDsti k ná-
hradě škDdy, ježto 'O ní jsou dána ustanDvení v hlavě čtyřicáté. Námět, 
a by byl recipován § 1370 uherské DsnDVY, dávající mírněj ší ustano
vení 'O 'OdpDvědnDsti, když jde 'O smlDuvu bezplatnDu, přijat nebyl. ' 

,§ 1013 Dbč. zák. nebyl převzat. Vedle platných předpisů o úplat-, 
kářství je jistě 'zbraní málD učinn'Ou. . 

,§ 912 sloučil .§§ 1014, 1015 obč. zák. v paragraf jediný. 
§ 913 'Odpovídá § 1016 obč. zák., ale arci jen pDtud, pDkud tentD 

. paragraf má zřetel k poměru mezi stranami. Ostatek § 1016 'Obč. zák. 
je v ,§ 925. Zmínka 'O přisvDjení užitku byla vypuštěna, ježto v ,p-ři
sv'Ojení užitku bude spatřDvati schválení, se zřetelem k § -831. § ,914 
odpovídá ,§ 1020 Dbč.zák., ale zase jen, pDkud jde 'O pDměr mezi stra
nami. Z § 1374 uherské DsnDvy byla přij ata myšlenka, že 'Odměna, 
na kterou má obstaravatel právD, když sml'Ouva byla DdvDláním před
časně 'zrušena, má býti přiměřena námaze, kterDu vyvi~ul. 

§ 915 DdpDvídá § 1021 Dbč.zák., ale tak, že mluví o výpovědi 
() b s tar a vat e ID V ě. Mluví se 'O překážce n e'O d v r a t n é a nikDli 
nevyhnutelné. Tím 'se nikterak nemíní, že překážka je neDdvratná jen 
t ehdy, když ten, prDti kDmu je namířena, vyvinul určitDu činnost, aby 
ji odvrátil, a když činnost ta neměla výsledku. § 915 mluví 'O Š k 'O d ě 
,a ne již o škodě veškeré. · R'Ozsah pDvinnosti k náhradě šk'Ody jest 
určen v hlavě čtyřicáté. 
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§ 916 je přizpůsobený § 1022 obč. zák., ,§ 917 přizpůsobený § 1023 
obě. 'zák., zejména také co do terminologie, které superrevisní komise 
užívá při osobách právnickýeh. 

§ 1024 obč. zák. byl vypuštěn jako ustanovení, které má býti po
jato do konkursního řádu, ježto struktuřé našeho konkursního práva 
odpovídá, aby ustanovení o právních následcích konkursu co do úmluv, 
jichž účastníken1 jest úpadce, byla soustředěna v konkursním řádě
(srv. § 28 konk. Í'. 'z r. 1931) ~ Proto také v § 918 ,se vypouští zmílnka 
o konkursu. V témže paragrafu slova »nebo zaříditi nemohli« byla vy
puštěna jako zbytečná. 

§ 919 'Odpovídá § 1005 obč. zák., ale vytýká hypotheticky, co> 
platí o udělení zmocnění, když se smlouvou o 'Obstarání 'záležitostí je: 
spojeno 'znlOcnění. Zároveň se konstatuje, že zmocnění může :býti spo
jeno i se smlouvou jinou než se smlouvou o obstarání 'záležitosti" 
jakož i že plnou moc 'zakládá jednostranný akt mimo souvislost se 
smlouvou. 

§ 920 odpovídá § 1006 obč. zák. Přejímá však 'z něho jen první 
větu, ježto druhá je zřejmě 'zbytečná. 

§ 921 reprodukuje § 1007 obč. zák. Byl zachován, přes předložený 
námět, aby byl škrtnut. Jde tu o vhodný doplněk § 923 o 'zjevné a 
taj né plné moci. 

- § 922 přijal z § 1008 obč. zák. první větu, z níž byla vynechána 
zmínka 'O přísahách (srv. k ton1u subkomitét na str. 205 a násl.). 
V druhé větě byla 'zmínka o rozhodčím podle návrhu ne j vy Š š í hO', 
sou d u rozšířena, takže se mluví o ujednání smlouvy rozhodčí a 
o volbě rozhodčího. Třetí věta, jistě ne nutná, byla škrtnuta, aby byly 
odstraněny pochybnosti vyslovené p r á v n i e k o u f a k u I t o u 
brněnskou a prof. Dr. Sedláčkem. Vzhledem k čl. V. uvoz. a 
prov. předpisů je :samozřejmé, že ustan'Ovení práva procesního o pro-
cesní plné moci a ustanovení příbuzná nej sou tímto paragrafem do
tčena. 

§ 923 odpovídá I§ 1017 obč.zák., § 924 pak § 1011 obč. zák. Slova 
»volle Befugnis« byla vyjádřena slovem »samostatně«. 

§ '925 má ustanovení, cú -platí, když zmocněnec překročí plnou 
moc. Je to starý § 1016 obč. 'zák., pokud jednalo plné moci. I§ 926, 
odpovídá § 1018 obč. zák. Slovo »Jestliže« nepraví celkem nic jiného, 
než původní slova »Auch in dem Falle«. Vytýkati zvláště, že ustano
vení přece neplatí o dětech a osobách zcela zbavených svéprávnosti, 
nepokládala superrevisní komise za nutné, hledíc i jen k tomu, že 
§ 1018 obč. zák. nikdy nepůsobil obtíží. 
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§ 927 přizpůs'Obil § 1026 obč. zák. zmenam dotud provedeným, 
takže j de nyní o ustanovení, které se zabývá zánikem plné moci. 
O p r á v n í e h jed' n á n í c h svědčících třetím osobám se mluví proto, 
aby byla kryta i právní jednání jednostranná, na př. ratihabiee. N-ebyl 
přij at námět, aby plná moc zanikla, když zmocnitel byl zbaven své
právnosti. Bylú by dokonce nebezpečné, aby v d'Obě, kdy zn10cnitel 
potřebuje nejvíce pomoci, byly jeho pon1ěry rozvráceny tím, 'že by 
zmocněnci ztratili možnost jednati jeho jménem. Uzná-li opatrovník 
nebo podpůrce, že zmocnění není osobě zbavené svéprávnosti na pro
spěch, muže je vždycky odvolati. § 927 bylo redigovati tak, aby byl 
v souhlase s §919. 

Hledk k vážným obtížím, které se vyskytly v praksi, pokládala 
superrevisní komise za nutné, dáti zvláštní ustanovení o právních j ed
náních, která učinil orgán právnické osoby, podle jejího zřizovacího 
pravidla k tomu vůbec příslušný, když potřebné snesení jiného orgánu 
nebo činitele bylo postiženo vadou. Byla v té příčině učiněna i připo
mínka S vaz u ba n k k § 867 obč. zák. Ustanovením tím je § 928. Při
pomíná 'se, 'že § 928 mluví jen o sneseních vadných, nikoliv o nedostatku 
snesení, ale slovo »snesení« chce zahrnouti také p'Otřebné snad schvá
lení. Zmiňovati se 'O eventualitě opačné, 'že by totiž proti-strana se do
volávala neplatnosti, nepokládala superrevisní komise za nutné. § 928 
právě tak jako § 927 mluví 'O právnkh jednáních. 

§§ 1027 a 1028 obč. 'zák. byly vYlpuštěny jako zbytečné. Z § 1029 
obč. zák. byla zachováná jen druhá věta jako § 929, jenž mluví vše
obecně o z á V'O d u a jeho řád n é m provozování. 

§ '930 odpovídá § 1030 obč. 'zák., mluví však srovnale o pod n i
k a tel i z á v 'O d u. Bylo připojeno ustanovení, že doručitel zbO'ží není 
zmocněn přijímati za ně cenu, ledaže ,se mu k tomu dostalo povolení. 
Vzhledem k § 779 bude pokládati za povolení 'zejména doručení saldo
vaného účtu. Námět. aby § 930 byl formulován šíře, asi tak, že za
městnanec, který provedl zákazníku něj ak:ý úkon, je zpravidla opráv
něn přijmouti plat, přijat nebyl, ježto by takové ustanovení vedlo 
příliš daleko a jistě by neodpovídal'O jevům 'Sociálního života. S druhé 
strany není pochybnost, že v četných případech bude múžno užíti 
.§ 930 obdobně. 

§ 1031 obč. 'zák. byl vypuštěn. Ne proto snad, 'že by měl platiti 
'Opak toh'O, co onen paragraf ustanovil, ale protú, že j de o zásadu dnes 
jistě samozřejmou. ' 

Z § 1032 obč.zák. byla zachována v § 931 jen první věta. Druhá, 
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ježto jde o ustanovení průvodní, byla vypuštěna. Zato byl v § 931 
vyhrazen § 51 osnovy. 

r§ 932 odpovídá 'I§ 1033 obč. zák., jenže se mluví o p o,d n i k a tel i 
a od b ě r a tel i (a nikoliv o poskytateli a příjemci úvěru) a nikoliv 
o ř ád n é knÍ'Žce zá pisní, n~brž o knÍ'žce 'zá pisní vůbee. 

§ 1034 obč . zák. byl škrtnut jako ustanovení, které nemá norma
tivpího významu. 

Vyhověti námětu, aby bylo k ustanovením o zmocnění připojeno 
ustanovení o poslu, nepokládala superrevisní komise za nutné. Sotva 
by v této souvislosti se dalo říci více, než že posel není zlllocněncem 
a 'že tedy ustanovení o zmocněnci neplatí o poslu. 

Ustanovení obč. zákoníka o nepřikázaném jednatelství celkem vy
hovují. Výtka, že pojem nepřikázaného jednatelství není tu správně 
vystižen, není důvodná . Vytýká-li se zejména, 'že v zákoně nedochází 
výrazu myšlenka, že nepřiká'zané j ednateiství žádá si animum negotia 
aliena gerendi, lze namítnouti, že je to patrno nejen z ustanovení,. 
v nichž se mluví o poctivém a nepoctivém držiteli, již oba se nepro
hlašují gestory, nýbrž i z § 1037 obč. zák. Podmínku pak tak samo
zřejmou, že nepřikázané jednatelství podle §'§ 1035 a násl. je tu jen 
tehdy, když je tu animus obligandi, není jistě potřebí vytýkati v zá
koníku. Vejíti konečně do známé kasuistiky o t. zv. contemplatio do
mini, o nepravé negotiorum gestio, není v ,zákoníku dobře možné. 
S druhé strany nebylo potřebí novými teksty vyvraceti mylné, ač dosti 
rozšířené mínění, že negotiorum gestio jest obstarání záležitOstí práv
ních, obstarání pak . záležitostí faktických versio in rem (srv. na př. 

O g o n o w s k i, Geschaftsftihrung ohne Auftrag, str. 104 a násL) . 
četné teksty 'zákonné ukazují mylnost tohoto mínění. Proto subkomi
tét i superrevisní komise neměnily mnoho na dosavadních ustano
veních. 

§ 933 odpovídá § 1035 obč. zák. První věta byla přestylisována,. 

aby povinnost nemísiti se do cizích záležitostí stála v čele. Druhá věta. 

byla vypuštěna, ježto jde o ustanovení, které jen odkazuje k § 1311 
obč. zák. (§ 1122 osnovy). 

§§ 935 a 936 odpovídají §,§- 1037 a 1038 obč.zák., ale byly přiči
něny některé změny. Druhá a třetí věta § 935 chtějí vyjádřiti zá
sadu, že nestačí, způsobilo-li jednání gestorovo prospěch s abstrakt
níhohlediska dobrého hospodáře . Výsledek jednání musí býti pro
spěšný pro domina negotii, se zřetelem k jeho individuálním pomě
rům, takže tvrzení jeho, jako by tu nebylo prospěchu, by se jevilo jako 
lstivé předstírání. Třetí věta (»zdali je tu převážný prospěch« nikoli 
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»zdali prospěch je převážný«) je formulována tak, 'že se nekáže uva-
žovati nejprve, zdali je tu prospěch, a pak, zdali zjištěný prospěch je 
převážný, nýbrž obě otázky se nerozlišují a má se prostě zkoumati, 
zdali je tu převážný prospěch ve smyslu zákona. Pro poměr mezi re-· 
stitucí naturální a náhradou škody je převzata osvědčená formule' 
z § 1323 obč . zák. , jež je přijata t aké v novém tekstu § 1142. 

Nový paragraf, ,zařaděný subkomitétem za § 1038 obč. zák., su-' 
per revisní komise vypustila jako zbytečný (vystačí se s ustanovením 
o j ednatelství v nouzi), hledíc k pochybnostem, které vyslovil ne j_. 
v y Š 'š í s o u d. 

§ 1040 obč. ·zák. byl zařaděn jako § 937, a to s §§ 938 a 93'9 ;pod 
rubrikou »Všeobecná ustanovení«. Ustanovení o ius tollendi bylo uči-
něno samostatným § 939. § 938 odpovídá ,§ 1039 obč. zák. 

Ustanovení o versio in rem (§§ 104i; 1042 olbč. zák.) j·sou jistě
dosti záhadná. Jejich dosah a účel nebyly redaktorům občanskéhozá- · 
koníka 'zřejmě zcela jasné a vyvolaly celou literaturu. žádný 'Z poda
ných výkladů však není tak přesvědčivý, aby mu ony paragrafy byly 
tekstově přizpůsobeny. S druhé strany však ony paragrafy nejsQu. 
v zákoníku bez užitku. Rozhodnutí · soudní dovolávají se jich velmi. 
často, a třebas že se tak neděje vždy zcela důvodně, ukazuje judika-
tura bezpečně, že by vypuštěním oněch paragrafů vznikla v zákoně, 

mezera. 
§ 940 odpovídá § 1041 obč. ·zák. Slova »ohne Geschaftsftihrung«: -

byla vyjádřena tak, jak je vykládá nauka, totiž že schází animus ne-o 
gotia aliena gerendi. Jako v § 936 se užívá vazby »není-li to dobře: 

možno«. 
Z § 1042 obč. zák. nepřijal § 941 slova »podle 'zákona«. Bylo uká-· 

záno přesvědčivě. (srv. Stupeeký, Versio, str. 167; Krasnopol- · 
s k i - K a f k a, III., str. 349) ,že není důvodno omezovati § 1042 obč .. 
zák. na tak zv. legální povinnosti, a opačný náhled (We II s pac her,. 
Versio, str. 155) celkelll nepronikl. 

§ 942 reprodukuje § 1043 obč. zák., ale tak, že užívá vazby ne-
osobní. Lze říci, 'že významnější budou případy, kdy někdo jiný obě- o 

toval věc, něž sám vlastník. Slovo »náhrada« (nikoli škody) ukazuje, 
že se nemíní náhrada škody podle hlavy 40 (srv. poznámky v částr 
III. důvodové zprávy). Druhá věta byla vypuštěna, ježto superrevisní 
komise má ·za to, že je vyčkati, zdali a jak o věcech jí spořádaných . 

bude rozhodnuto zvláštnínl zákonem. 
§ 1044 obč. zák. byl škrtnut jako ustanovení, které nenáleží. 

k ustanovením civilistickým a nemá ani normativního obsahu. 
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K hlavě 30 (§§ 943-951). 

S~perrevisní komise zůstala při spořádání dosavadního zákoníka, 
podle něhož se nejprve pojednává o smlouvě směnné a pak o smlouvě 
-trhové, a při této smlouvě se odkazuje na předpisy o směně. Bylo sice 
uvažováno o návrhu, aby se 'zvolil postup .opačný, a aby se hlava 
o trhové smlouvě postavila před hlavu o směně. Na odůvodnění tohoto 
návrhu bylo uváděno - a jistě právem - , že význam sml.ouvy trhové 
v praksi daleko převažuje význam směny. Než s druhé strany nebylo 
.možno přehlížeti, 'že směna je nejtypičtější smlouvou o výměnu plnění, 
·.a že četná ustanovení společná této kategorii smluv nej spíše naj dou 
-v hlavě o směně své místo. 

K § '943: Již subkomitét zvolil pro § 1045 obč. zák. znění, jež za
hrnovalo jak směnu za hotové, tak s:měnu jako smlouvu úvěrní. Jak 
:plyne z vývodů důvodové zprávy, měla tím býti odmítnuta romani
.stická konstrukce směny jako inominátního kontraktu, z něhož pů
vodně nevzcházela ·žaloba na plnění, konstrukce, která sice byla odmí~
.nuta také občanským zákoníkem, ale aspoň v první větě § 1045 ne 
.zcela jasně. Superrevisní komise se k tomu přiklonila. Druhý odstavec 
-o ,směnné smlouvě me'zi manžely přejímá příslušné ustanovení§ 1, 
.písm. b), zákona č. 76/1871 ř. z. Toto ustanovení byl'O zařaděno v § 943 
.osn.ovy vzhledem k všeobecné ,zásadě, Že předpisy zákona č. 76/1871 
ř. z. o požadavku notářského zřízení určitých právních jednání mají 
býti vsunuty mezi předpisy o těchto právnich jednáních. 

§ 1046 'Obč. zák. byl .škrtnut. To odpovídá stanovisku subkomi
tétu, jež . komise převzala. První část tohoto paragrafu vyslovuje zá
.sadu, jež vyplývá již z jiných ustanovení (srv. § 952 osnovy), 'že totiž 
.právní jednání, podle něhož plnění jedné strany záleží v penězích, není 

. ,směnou, nýbrž, plní-li druhá strana věc, smlouvou trhovou. šlo-li by 
,o užívání věci, byl by tu nájem nebo pacht, šlo-li by o pracovní úkony, 
.smlouva pracovní. Druhá část § 1046 obč. zák. týká se právní povahy 
.směny peněz, která se tu podřizuje předpisům o ,směně. Zásada tato 
v'šak v literatuře není přijímána bez odporu; srv. na př. vývody Oer t
:m a n n o v y v E h r e n ber g s Handbuch des gesamten Handels
.rechts, IV./II., 1918, str. 336. že směna peněz, jde-li o peníze téže 
měny, . je skutečně směnou, nebylo bráno v pochybnost; nelze však 
'všeobecně říci, že směna peněz vždy se jeví jako smlouva směnná. 

Rubrika před § 1047 obč. zák. (»Práva a povinnosti směňujicích«) 
byla změněna na »Práva a povinnosti stran«. V § 944 převzat byl 
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§ 1047 obě. zák. ve znění § 114 třetí částečné novely s několika změ
nami: 

a) slova »v pravý čas, na náležitém místě« byla ,škrtnuta. Sub-
komitét nahradil tato slova odkazem na § 918 obč. zák. Superrevisní 
komise škrtla tento odkaz jak'O zbytečný, neboť zajisté nebude nikdo 
popírati, že předpisy o odstupu a jeho podmínkách především platí 
při směně a smlouvách příbuzných; 

b) slova »s jejich součástkami« jsou škrtnuta. Je samozřejmé, že 
součástka sdílí osud věci hlavní; 

c) podrobně uvažovalo se otázce povinnosti převzíti věc, jmeno
vitě co se týká povinnosti kupujícího, na nějž jest užíti předpisů 
o směně. V s'Ouhlase s naukou odmítnuto bylo stanovisko, 'že povinnost 
převzíti věc jest nutným následkem smluv, o ~teré jde, a toto odmít
nutí došlo výrazu tím, že slova »a převzíti« ke konci paragrafu byla 
vypuštěna; 

d) konečně již subkomitét škrtl slova »ve volné držení«, ježto na 
tuto otázku dlužno odpověděti podle úmyslu stran a všeobecné usta
novení by mohlo působiti jen rušivě. Zato se nemluví o »odevzdání«, 
nýbrž .o »převedení«, aby byla shoda s hlavou 10 . 

Rubrika před § 1048 obě. zák. byla převzata beze změny. § 1048 
obč. zák. byl v § 945 stylisticky poněkud pozměněn. Superrevisní ko
mise byla si vědoma pochybností, jež mluví proti zásadě, že nebezpečí 
má nésti prodávající. Nepovažovala však za nutné změniti dosavadní 
stav právní. 

K § 946. Na § 1049 obč. zák. provedeno bylo několi'k, pOlněrně 

dosti hluboko zasahujících změn: 
a) bylo připojeno, že se k nepatrným změnám na věci, i když hod

notu věci snižují, nepřihlíží; srv. ostatně ní'že; 
b) na místo slov »Jiná .... zhoršení .... jdou na vrub držitele« 

je nyní řečeno: »Jestliže se věc mezitím náhodou zhoršila jinak nebo 
byla stižena břenleny, jde to také na vrub zeizitele«. Tím má býti vy
jádřeno,že nejde o protiklad k paragrafu předchozímu. Že se v občan
ském zákoníku mluvilo .o držbě, nutno považovati za redakční pí'ehléd
nutí. Slova »na vrub« na místo dosavadních »auf die Rechnung« zvo
lena byla proto, aby soudci byla dána možnost prohlásiti, 'že věc pro 
zhoršení, které sice nesnížilo hodnotu pod polovici (§ 945), avšak 
těmto hranicím se blíží, nemá pro nabyvatele ceny, a že tedy k smlou
vě sluší hleděti, jako by se nebyla stala. V této souvislosti sluší ještě' 

poznamenati: Za § 946 byl zařaděn jako § 947 předpis § 429 obč . 

zák., při čemž bylo opuštěno dřívější pojetí t. zv. traditio ficta. 

Všeobecný zákoník občanský. Díi II . 17 
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K § 948. Ustanovení § 1050 obč. zák. zůstalo celkem nezměněno. 
Na místo »držitele«, jejž uvádí dosavadní tekst na začátku, klade . 
se slovo »zéízitel«. Výraz tento byl správně volen místo výrazu »vlast
ník«, jehož se jinak v této souvislosti užívá. Tekst úmyslně kryje jen 
případ, že ve smlouvě je ustanovena doba, kdy se má věc odevzdati; 
opačný případ je upraven v § 949. O přírůstku se v novém znění již 
nemluví; tím však dosah dosavadního předpisu nemá býti změněn. 
Lze považovati ia san10zřejmé, že přírůstek sdílí osud hlavní věci. 

K § 949. Ustanovení § 1051 obč. zák. zůstalo beze 'Změny. Na při
pomínku min i st e r s t v a f i na n c í bylo ostřeji zdůrazněno, že tu 
upraven jest případ, kdy nebylE'. smluvena doba odevzdání. 

K § 950. ustanovení § 1052 obč. zák. zůstalo na svém místě. Ne
bylo přihlédnuto k připomínkám, že vlastně náleží do všeobecné části 
práva obligačního, neboť ustanovení toho nelze užíti na všechny 
smlouvy, v kterých proti plnění strany jedné stojí plnění strany druhé. 
Hodí se naopak jen na ony případy, kde výměna plnění 'se děje z ruky 
do ruky, nikoliv na ony případy, kde podle zákona, jako na př. při 
snilouvě o práci, jest jedna strana povinna plniti napřed (§ 1025), 
nebo -kde totéž je ustanoveno smlouvou. Zvolené znění má vyjádřiti, 
že stačí již lehké 'Zavinění toho, kdo je povinen plniti napřed, co do 
nevědomosti o tom, že vzájemné plnění jest ohroženo špatnými hospo
dářskými poměry strany druhé. To odpovídá překladu třetí částečné 
novely, jej'ž pořídili prof. Krčmář' a Zubatý. Mimoto má býti 'Zněním 
úvodních slov vyjádřeno, že strana, o kterou jde, musí býti hotova 
plniti a musí býti také s to, aby plnila. 

Za § 950 vsunut byl starý § 1173 obč. zák. Novelovým škrtem 
§ 1173 vznikla zřejmě mezera, poněvadž všechny smlouvy, které ná
leží pod klasifikaci do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias, 
nebyly zahrnuty. Že ustanovení bylo zařaděno do této souvislosti, vy
světluje se tím, že ustanovení o směně sama mají povahu všeobec
nou a že tedy takové všeobecné ustanovení se k nim nejlépe hodí. 

K hlavě 31 (§§ 952-993). 

K nadpisu: Subkomitét mluvil v českém tekstu o »kupní smlou
vě«; superrevisní k omise se rozhodla pro výraz »trhová sInlouva«, 
jehož se v tomto smyslu užívá také v Koldínových Právech městských. 
Nebylo však úmyslem změniti tím něco na pojmu. 

Mimoto bylo by poznamenati k názvosloví hlavy 31., že na ozna
čení stran 'Zúčastněných. při trhové smlouvě bylo užito výrazů »pro-
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dávající« a »kupující«, aby výraz »kupec« mohl býti reservován pro 
zákoník obchodní na označení toho, kdo provozuje obchodní živnost. 
Jedině v §§ 986 a násl. 'zachován byl starý výraz »lepší kupec«. 

K § '952. Ustanovení § 1053 obč. zák. bylo poněkud pozměněno. 
Ň yněj ší 'znění liší se od dří věj šího již tím, že v něm chybí odkaz na 
to, že ,koupě (jmenovitě určité věci) jest jen důvodem k nabytí vlast
nictví a že tedy koupí určité věci se ještě nenabývá vlastnictví jako 
v právu anglickém a francouzském. Ustanovení § 952 obsahuje tedy 
v prvním odstavci jen první větu § 1053 obč. zák. Chybí však zmínka, 
že jako cena musí býti smluvena u r čit á smna peněžitá; ani v ton1 
směru však nelněl býti 'změněn pojem !koupě. škrt se vysvětluje tím, 
že v §§ 954-956 jsou dána 'Zvláštní ustanovení o určitosti trhové 
ceny. Druhý odstavec obsahuje zmínku o tom, že k trhové smlouvě 
mezi manžely je potřebí formy notářského spisu; srv. poznámky 
k § 943. 

§ 1054 obč. zák. byl škrtnut, poněvadž obsahuje především jen 
úvod k daJším ustanovením. Ani ustanovení jeho druhé věty, zmiňu
jící ,se o hotových peně'zích, nebylo převzato, poněvadž plyne již 
z § 952, a zmínka o tom jest v rubrice k §§ 953 a násl. 

K § 953. Paragraf ten odpovídá § 1055 obč. zák. Nebylo vyho
věno podnětu, aby se nemluvilo o obecné ceně věci, nýbrž raděj i 
o obecné hodnotě věd. Důvod leží v tom, že »obecnou hodnotou věci«, 
o níž se zmiňuje dosavadní tekst, rozuměti sluší její hodnotu v pe
nězích, tedy její cenu. Komise považovala ustanovení 'za správné a ni
koliv zbytečné, neboť rozdíl mezi trhem a slněnou lnůže býti v mno
hých směrech významný. Právo předkupní může býti ovšem vyjed
náno jak při směně tak při trhu, nikoli však prodej s výhradou zpětné 
koupě nebo koupě s výhradou zpětného prodeje. KrOlně toho byly 
provedeny některé stylistické znlěny. 

K § 984. Došlé připomínky poukázaly k tomu, že se nedoporučuj e 
přepínati požadavek, že trhová cena musí býti určitá. Předpis toho 
obsahu, že straně je dáno na vůli, aby při uzavření smlouvy trhové 
př2.neehala určení ceny znalci te-prve v budoucnosti jmenovanému, byl 
odmítnut, jn1fmovitě se zřetelenl k obtížím, které vznikají, jestliže 
jedna ze stran znalce nejmenuje. S druhé strany ovšem bylo uzná
váno, že se s ustanovením § 783 (o požadavku určitosti při svolení ke 
smlouvě) nebo dokonce s rubrikou nevystačí. Nové ustanovení praví 
toliko, že cena musí býti určitá, že však tomuto požadavku rozumět.i 
sluší tak, že musí býti dána možnost 'cenu vypočísti. Ježto požadavek 
t ento stojí v čele, vyjadřuje všeobecnou zásadu, jež je základem §§ 

17" 
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955 a 956. Požadavek,že musí býti dána možnost cenu vypočísti, míří 
na skutkové základy uvedené v § 955. Jinak některé stylistické. změny. 

K § 955. K tomuto paragrafu, jenž přejímá § 1058 , obč. zák., sluší 
především připomenouti, že tu bylo vsunuto nové ustanovení pro pří
pad, 'že za základ byla vzata cena bursovní; co do ceny tržní a bursov~ 
ní bylo odkázáno na ustanovení práva obchodního. Odmítnut byl ná
zor, že je _ přípustné zůstaviti určení ceny nikoli př~mrštěné jedné 
straně; stejně byl odmítnut výslovný odkaz na náklady spojené s vy
robením nebo s opatřením věci (t. zv. vlastní náklady) ; odkaz takový 
je ostatně kryt ustanovením § 954, podle něhož stačí, když trhová 
cena podle toho, co je ve smlouvě o ní pověděno, může býti vypočtena. 
§ 955 byl postaven před § 956 (§§ 1056, 1057 obč. zák.) , aby bylo lépe 
patrno, 'že třetí osoba může určiti cenu také způsoby uvedenými 
v § 955. 

K §956. Ustanovení §§ 1056 a 1057 obč. zák. byla, ježto spolu 
úzce souvisejí, sloučena do jediného paragrafu, jinak však ponechána 
celkem beze změny. Nemluví se již o »určité« osobě, aby se ani zde 
nepřepínal požadavek individualisace osoby povolané určiti trhovou 
cenu (srv. ostatně § 589 osnovy). Zůstává tedy při dosavadní úpravě, 
že k trhové smlouvě se hledí, jako by se nebyla stala, jestliže několik 
osob, jimž bylo svěřeno určiti cenu, se nemůže dohodnouti, takže se 
cena neurčí ani skutečnou většinou hlasú. Je to zejména tehdy, když 
z několika osob každá určí cenu jinou ; neplatí pak ani stř'ední cena. 
Důvod je v tom, že z několika osob, jimž bylo svěřeno určiti cenu, 
zpravidla některé jsou důvěrníky jedné nebo druhé strany a že by 
pak nebylo spravedlivé za cenu uznati průměr návrhů. 

K § 957. Druhá polovina § 1059 obč . zák. byla škrtnuta, protože 
obsahuje předpis o přísluŠnosti, jenž zřejmě nenáleží do kodifikace 
soukromého práva. Kromě toho není ustanovení, podle něhož se ku
pující pro překročení úřední sazby může domáhati náhrady škody, 
praktické; počítá s tÍln, že kupující je nucen splniti smlouvu, a dává 
mu dodatečnou možnost, aby vznesl nárok na náhradu. S druhé strany 
však nechtěla komise, aby tu pl~til § 792 (§ 879 obč. 'zák.), podle ně
hož každé právní jednání, které se příčí zákonu, je v plném rozsahu 
neplatné. Odmítnut byl také námět, aby se kupujícímu v takovém pří
padě ponechala volba, zda chce celou smlouvu považovati za neplat
nou, či zda sice chce splniti, avšak s výhradou práva žádati u poli
tického úřadu náhradu škody. Navrhuje se toto: Smlouva nechť trvá 
a nechť je neplatná jediné potud, pokud cena převyšuje úřední sazbu. 
Uvažuje-li se situace, za které se zpravidla ustanovují pro zboží úřední 
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ceny - ať na stálo, ať pouze pro dobu výjimečných poměrů -, do
poručuj e se toto řešení jak s hlediska psychologického, tak s hlediska 
žádoucí ochrany osob hospodářsky slabšich. Ustanovení § 957 zahr
nuje po názoru komise i případ, že byly ustanoveny t. 'zv. směrné ceny. 

§ 1060 obč. zák. škrtl již subkomitét, ježto již všeobecné znění 
předpisů o zkrácení přes polovici hodnoty dopouští, aby koupě byla 
podle těchto zásad zrušena také v případě, že určen~ ceny je ponecháno 
třetí osobě. 

Rubrika před § 1061 obč. zák. byla sloučena s rubrikou před 
§ 1062 'Obč. 'zák., takže rubrika před §§ 958 a násl. osnovy zní »Práva 
a povinnosti stran«. 

K ,§ 958. Toto ustanovení se vyslovuj e o hlavních povinnostéch 
stran, a to tak, že co do povinnosti prodávajícího přejímá § 944 
osnovy, co do povinnosti kupujícího § 1062 obč. zák. s některými 
změnami, o nichž s!v. níže. Komise se rozhodla škrtnouti v § 1061 
obč. zák. slova »věc až do doby odevzdání pečlivě opatrovati«, aby 
se z nich nemohly činiti úsudky o právních následcích prodlení vě
řitele; srv. S che y, Mora creditorlts, str. 120. 

Proti starému tekstu § 1062 obč. zák. je druhý odstavec § 958 
podstatně zkrácen. 

a) V souhlase s tím, co bylo shora podotčeno k § 944. vypuštěna 
byla zmínka o povinnosti převzíti věc; tím přejímá osnova myšlenku 
judikátu č. 179. 

b) škrtnuto bylo ustanovení, že trhová cena má býti zaplacena 
v hotovosti, protože v obchodě 'se nyní ve značné míře pracuje s ná
hražkami hotových peněz. 

Za § 958 byly zařaděny nové §§ 959 a 960, které podobně jako 
§§ 448 a násl. občanského 'zákoníka pro Německou říši a článek 351 
obchodního zákoníka upravují otázku, jak se rozvrhují náklady spo
jené s provedením trhové smlouvy. Ustanovení nemá formypra
vidla vykladacího, pro jaké není podkladu, nýbrž vyslovuje, odva
žujíc zájmy obou stran, právní zásady, jež ovšem nejsou povahy do
nucující. O nákladech, jež jsou 'spojeny se 'zřÍ'zením hypotéky, nebylo 
třeba v této souvislosti mluviti, nýbrž jediné o koupi věci nebo práva. 
Stejně se nen11uví o nákladech na obal, neboť obal nemá v přítomné 
době takového hospodářského významu, aby bylo třeba dáti o něm 
zvláštní ustanovení. Má-li však v jednotlivém případě obal větší 
cenu, je na to zpravidla ve smlouvě dostatečně pamatováno. ,Předpis 

§ 959 odpovídá dosavadním zvyklostem v obchodu. Pojednává o ná
kladech !spojených s odevzdáním, zejména o nákladech na měření a 
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vážení. Tyto náklady jdou na vrub prodávajícího, naproti tomu ná
kla.dy spojené s odehráním a zasláním věci na jiné místo, než je nlÍsto 
splnění, na vrub kupujícího. V § 960, věta 1., se pojednává o tom, kdo. 
l::oupí nemovitost nebo právo váznoucí na nemovitosti; všechny ná- , 
klady, pcčítajíc v to ná1klady :spojené s knihovním zárpisem, nese na
byvatel. . Druhá věta jedná o prodeji jiné věci nebo jiného práva. 
Všechny náklady spojené s převodenl nebo se zřízením práva jdou 
na vrub prodávajícího. 

K § 961. Po vzoru čl. 347 obchodního zákoníka (§ 346 'zák. čl. 

XXXVII/1875) upravuje toto ustanovení povinnost prohlédnouti věc 
a oznámiti shledané vady prodávajícínm, a to jako .podmínku pro 
výkon správy. Ustanovení toto však neplatí, jako čl. 347 obchodního 
zákona, jen o obchodech distančních, platí však jen o movitých vě
cech (návrh Dr . Munka a Poradního sboru pro otázky 
h o S.p od á ř s k é) . Předpis tento platí jediné při smlouvě trhové, ni7" 
toli též na pl'. při slnlouvě o dílo. Z tekstu plyne, že kupující nemusí 
věc prohlédnouti ihned, jakmile mu byla dodána; postačí, provede-li 
se prohlídka v náležité době, jak jest v souhlase s pravidly řádného 
hospodaření. To platí stejně o rozsahu povinnosti věc prohlédnouti; 
vady, jaké mŮ'že poznati jen znalec, nemusí kupující vytýkati, jestliže 
jich nezpozoruje. Avšak i takové vady, byly-li 'shledány teprve pO'zdě
ji, jest ohlásiti prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Třetí odstavec, 
přejímaje zásadu 'Obchodního práva, praví, 'že postačí, když se výtka 
vad včas vypraví. Pro výtku se nepředpisuje fonna písemná. Další 
odstavec, čtvrtý', dává ustanovení o případu, že prodávající vadu lstivě 
zatají nebo výslovně připoví, že věc je bez vad. Pak nárok na správu 
nezanikne. Poslední odstavec upravuje povinnost kupujícího posta
r ati se o věc, když dodávka byla vadná. Tato povinnost nebrání 
zcizení. 

P oslední odstavec § 961 zajisté neplatí jen při smlouvě trhO'vé; 
pO'vinnost v něnl ustanovená bude se moci při jiných smlouvách opříti 
'O zásadu § 831 osnovy. Budiž ' v této souvisl'Osti vzpomenuto, že se 
vyskytl návrh, aby celý § 961 nebyl obmezován na smlouvu trhovou, 
nýbrž rozšířen na všechny záplatné smlouvy, při nichž některá strana 
plní věc, a aby byl za tím účelem zařaděn do hlavy o směně. Komise 
nepřijala tohoto návrhu soudíc, že při směně, která přece jen je spíše 
smlouvou přátelskou, nelze prohlásiti podstatný O'bsah § 961 za zá
vazný' ve všech případech. 

K §962. V § 1063 obč. zák. bylo až dosud ustanovení o pro d ej i 
na ú věr. Subkomitét chtěl ještě na doplnění vsunouti sem předpis 
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vylučující pro prodávajícího na úvěr právo odstupu (§§ 834 a násl.) ; 
srv. čl. 354 obch. zák. ('§ 352 zák. čl. XXXVII/1875). Proti tomu byly 
v superrevisní komisi pr'Ojeveny pochybnosti, zda úprava obchodního 
zákoníka je vhodná. V důsledku toho byla také škrtnuta první věta 
odpovídající dosavadnímu § 1063 obč. zák. Místo toho se nyní na
vrhuje sociální norma 'Ochranná. Výhrada vlastnictví zůstává pří

pustná; vlastnictví se nabývá v. takovém případě až plným zaplace
ním trhové ceny. Výhrada vlastnictví je vázána na písemnou formu 
a v listině nlusí býti určen podle kalendáře den, kdy má býti trhová 
cena zaplacena. Naproti tú mu byl odmítnut nánlět, že opis listiny, 
jak to dosud platí při 'Obchodech splátkových, musí býti vydán tomu, 
kdo kupuje pod výhradou vlastnictví. Superrevisní konlise uvažovala 
také o tom, zda není rozporu s ustanovením § 235 osnovy 'O výhradě 

vlastn~ctví ke strojům. Uznala však, že tu rozporu není. 

Za § 962 byly 'zařaděny jako § 963 předpisy §§ 1064 a 1066 obč. 
zák., ale tak, že se nový paragraf přímo dovolává jediné §§ 945-950 
(§§ 1048-1052 obč. zák.). 

Za § 963 zařaděna byla ustanovení o o b c hod ech s plá t k ú
v ý' ch; se zřetelem k názvosloví O'snovy bylo zvoleno jméno »trh 
splát kový«. 

Ustanovení t ato (zákon Č . 70/1896 :ř'. z.) stála dosud mimo zá
koník občanský, C'OŽ snad lze vysvětliti protikapitalistickou tendencí 
uvedeného zákona, jež se nedala dobře srovnati s celkovÝln rázem 
občanského zákoníka . Naproti tomu nové kodifikace soukr'Omého 
práva, jako na př. občanský zákoník pro Německou říši nebo 'Obligační 
právo švýcarské, jednají o obchodech splátkúvých v souvislosti s úpra
vou pr áva občanského . Osnova se přiklání k těIntO' vzorům , Ovšem 
bylo možn'O z dosavadního zákona Č . 70/1896 ř. 'z. převzíti jedině usta
novení materiálně právní, nikoli též procesní ustanovení o příslušnosti. 
Tato ustanovení zachovávají se v platnosti v předpisech uvozovacích 
(čl. VlIL, Č. 4),stejně jako je tomu na př. při zákoně o cestě nezbytné 
a při řádu O' zbavení svéprávnosti. Nezávisle na pracích superr evisní 
komise připravilo ministerstvo spravedlnosti osnovu zákona 'O splát
kových obchodech, aby vyhovělo podnětům zúčastněných kruhů,- a 
hledíc též k tomu, že bývalé uherské práv'O platné ve východní části 
st átu nemá ustanovení, která by 'Odpovídala shora uvedenému zákonu 
z r. 1896 (výjiInku činí zák. čl. XXXI/1883 o cenných papírech a ně
která další nařízení vydaná za světové války, jako na př. o opatření 
šicích strojů a strojů hospodářských). K uvedenén1u vládnímu návrhu 
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superrevisní komise p:h projednávání jednotlivých předpisů navrže
ných subkomitétem stále přihlížela. 

K ,§ '964. Jako v § 1 zákona č. 70/1896 ř. z. jest vysloveno, že tato 
zvláštní ustanovení se týkají jen smluv trhových 'O movitostech, a je
diné potud, pokud se věci ' zcizují při provozování obchodní nebo jiné 
živnosti. Na splátkové trhy o neluovitústech se ustanovení ta nehodí. 
Komise odmítl2, přijn10uti zásadu, že ustanovení () obchodech splát
kových nemají platiti o obchúdech, jejichž h.odnota přesahuje určitou 
mez, na p:l'. 20.000 Kč. Druhý odstavec § 964 nahrazuje § 5, odst. 1., 
zákona č. 70/1896 ř. z., ale podle podnětu zem s k é h o s o u d u c i
v i I ní h o v P r a z e navrhuje osnova pr.o splátkúvý trh písemnou 
formu. Kupujícímu musí býti na náklad prodávajícího vydán opis listi
ny. To je podmínkou platnosti smlouvy. Vedle toho se ukládá prodáva
jícímu 'za povinnost, aby vydal kupujícímu, a to jen za náhradu sku
tečného nákladu, nový opis listiny, když se původní úpis ztratí nebo 
zničí. 

§§ 965 a 966 obsahují nejdůležitější ustanovení o právech a po
vinnostech stran. Podmínkou práva na odstoupení se strany prodáva
jícího (§ 965) i ztráty lhůt (§ 966) . je prodlení kupujícího 'v placení 
aspoň dvou po sobě jdoucí-ch splátek. Vykoná-li se právo na odstou
pení, musí ovšem ten, kdo na splátky koupil, dáti náhradu za znehod
nocení věci. Odmítnut byl návrh, aby kupující byl povinen dáti vždy 
náhradu za užívání věci, a aby měřítkem pro určení této náhrady bylo 
obvyklé nájemné. Komise se dala vésti úvahou, že prodávající oné po
moci nepotřebuje. Podle zásady o náhradě za znehodnocení, kterou má 
platiti, kdo na splátky koupil, nedostane prodávající nic, jestliže mu 
bude věc vrácena 'zcela neporušená. Ujednání, kterým si prodávající 
vyhrazuje odstoupení v jinýeh případech než při prúdlení kupujícího 
aspoň s dvěma splátkami, je neplatné. Potud j sou tedy předpisy zá
konné právem relativně donucujícím. Také ujednání o vý'ši odškod
nění, učiněné napřed, t. j. před výkonem práva na odstoupení, je ne
platné. Domáhati se vrácení věci múže prúdávající jediné, když sám 
splnil řádně svoje závazky. Musí tedy napřed vrátiti přijaté splátky 
a závdavek, byl-li dán, ale může si sraziti odškodnění, jež n1U .přísluŠí 

za znehúdnocení věci kupujícím; často zbude nějaké aktivum pro ku
pujícího. V 'úmluvě o právu na odstoupení, pokud zústává v zákonných 
mezích shora uvedených, nesluší spatřovati konvenční pokutu, nýbrž 
propadnou doložku, 'O jaké je řeč v novém paragrafu na konci hlavy 
o náhradě škody (§ 1161). Tím je vyloučeno soudcovské právo 'zmir
ňovací. 
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Nové je proti zák.onu č. 70/1896 ř. 'z. ustanovení, že kupující 
múže kdykoliv zaplatiti bud' všechny dosud dlužné splátky nebo ně
které z nich, a to se srážkou interusuria. 

Ježto se vyskytují úmluvy, podle kterých po vypořádání splát
kového .obchodu je kupující povinen vrátiti všechny doklady', tedy 
i opis splátkového listu, ba i kvitance na splátky (1), a ježto dúvod 
takových úmluv nemúže býti než nekalý, byly v § 967 prohlášeny za 
neplatné . 

§ 968 v prvním odstavci zachovává z § 8, odst. 2., zákona č. 

10/1896 ř. z. zásadu o odpovědnosti toho, kdo na splátky prodal, za 
pi"ípovědi, které byly učiněny kupujícímu od agenta, jenž obchod 
sjednal. Druhý a třetí odstavec se týkají nároku ze správy pro vady 
a práva odporovati smlouvě pro zkrácení přes pol.oviCi hodnoty. Sprá
vu pro vady lze vykonati ipo šesti měsících (§ 848), dokud není 
trhová cena úplně zaplacena; nároku na správu lze zjednati prúchod, 
i když vady nebyly prúdávajícímu oznámeny. Právo odporovati smlou
vě pro zkrácení přes polovici hodnoty není podrobeno obmezením 
jinak v zákoně ustanoveným, lze je tedy vykonati, i když se ho ku- . 
pující v?idal, a nerúzhodné je také, že kupující znal hodnotu zboží. 
Lhůta pro přivedení nároku na soud musí býti nejméně tříletá. 

K § 969. Ustanovení o splátkovém trhu platí obdobně také o pro
deji losú a cenných papírú na splátky; podobné ustanovení považuje 
komise za nutné, neboť chce, a:by ustanovení o splátkovém trhu pla
tila i tehdy, když se koupené papíry nevydají kupujícímu dříve, než 
zaplatí trhovou cenu, kdežto jinak při splátkovém trhu je pravidlem 
opak. 

l{ § .970. Předcházející ustanovení mají platiti o všech smlouvách, 
jež mají stejný účel jako splátkový trh; na př. o nájemních smlou
vách, u nichž nájemce má právo věci převzíti. Zřejmě tu zasahuje 
stanovisko obcházení zákona (agere in fraudem legis). Ustanovenínl 
§ 970 má býti dán pevný podklad pro posuzování 'obchodů podobného 
druhu. Záleží na ' totož:nosti účelu právního jednání. 

K § 971. Ustanovení je převzato z § 10 zákona č . 70/1896 ř. Z., 

ale j de o us tanovení užší. 
K § 972. Ustanovení toto, jež přejímá § 1065 obč. zák., nejedná 

již o koupi věcí očekávané, nýbrž o úhrnkové koupi očekávaných 
užitkú nějaké věcí nebo naděje na ně. Předpis zahrnuje nyní jak 
emptio sp~i tak i emptio rei speratae a dává ustanovení o tmu, kdo 
nese nebezpečenství. 

O § 1066 obč. zák. srv. poznámky k § 963. 
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K § 973. Ustanovení § 1067 obč. zák. bylo převzato bez věcné 
zrněny. Vyhovujíc podnětu min i st e r s t v a f i na n c í, jenž odpo
vídá také terminologii superrevisní komise, přeložila komise slovo 
»Nebenverlrage« slovy »vedlejší únlluvy«. 

K § 974. § 1068 obč. zák. zůstal až na stylistické úpravy beze 
změny. Sluší připomenouti, že v superrevisní komisi vznesen byl vážný 
odpor proti ústavu zpětné koupě, jmenovitě v směI.'u naznačenélll 
v judikátu č. 25 (zákaz vyhraditi zpětnou koupi třetí osobě, která není , 
aspoň spoluvlastníkem nelnovitosti). Shledalo se však, že by se škrt
nutírn ustanovení o výhradě zpětné koupě dosáhlo jen toho, že by 
vzrostly nešvary s tímto ústavem spojené. Zvolena byla taková for
mulace, aJby bylo jasno, že nejde o pactum de retroemendo (srv. Kr č
má i\ III., 1929, § 67) . 

K § 975. Také § 1069 obč. 'zák. zůstal bez věcné z111ěny. Při pro
jednávání poukazováno bylo na ustanovení § 498 občanského zákoníka 
pro Německou říši a na § 1178 uher,ské osnovy, na konec však bylo 
odmítnuto převzíti tato ustanovení, jejichž pojmové východisko je 
jiné, než východisko občanského zákoníka. úspěchu také neměl odpor 
proti tomu, že se kupujícímu, jemuž při výkonu práva zpětné koupě 
bude nahrazena trhová 'Cena, přiznává náhrada mimořádných nákladů, 
jež učinil, aby věc zachoval; vycházelo se z toho, že by tyto náklady 
byly stihly toho, kdo s výhradou zpětné koupě prodal, kdyby věc byla 
zústala v jeho držbě, takže právem lze jemu náhradu těchto nákladu 
uložiti. Vedle viny je jmĚmována náhoda, za kterou se odpovídá, aby 
byl soulad s jinýrni ustanov~ními osnovy. 

K § 976. Ustanovení toto odpovídá § 1070 obč. 'Zák. Při jednání 
o rozsahu a dosahu práva zpětné koupě shodla se superrevisní komise 
na tOlu, že při movitostech nemá býti zpětná koupě přípustná, jak to 
odpovídá dosavadnínlu právu. To souvisí pochopitelně s všeobecným 
stanoviskem k právu zpětné koupě (srv. poznámky k § 974). Slova 
»přísluší prodavači jen po dobu trvání jeho života,~ byla škrtnuta jako 
zbytečná a též se zřetelem k tomu, 'že jsou kryta začátečními slovy 
věty následující. Nové jest ustanovení, že právo zpětné koupě zaniká 
nejpozději, když uplyne deset let ode dne, kdy bylo vyjednáno. Tím 
stal se zbytečný návrh subkomitétu, 'že by do občanského zákoníka 
mělo býti pojato zvláštní ustanovení o právu zpětné koupě vyhraze
né'm právnické osobě, jejíž trvání pochopitelně se nekryje s dobou 
život a fysické osoby, o jaké se občanský zákoník jediné zmiňuje. 
Lhuta pouze tříletá se v této souvislosti zdála poněkud krátkou, kdežto 
desetiletá lhůta dává možnost, aby výkon práva zpětné koupě odložen 
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byl až na dobu, kdy se okolnosti, jež osobu ze zpětné koupě opráv
něnou pohnuly, aby si zpětnou koupi vyhradila, do té míry vyj asní, že 
se může rozhodnouti, zda právo vykoná čili nic. Lhůta deseti let usta
novena je v osnově také na jiných místech, na př. při disposičnínl 
právu vlastníka s uvolněným právem zástavním (§ 483). Z tekstu 
plyne zcela jasně, že delší doba pro výkon práva zpětné koupě nelnůže 
býti platně smluvena. Vytýká-li se, že právo nepřechází na dědíce, je 
t ím pověděno, že nárok, t. j. právo již vykonané, na dědice přechází. 
Mimoto bylo ustanoveno, že po zápisu práva 'zpětné kO,upě lze zatížiti 
nemovitost jediné se souhlasem osoby ze zpětné koupě oprávněné; 
třeba ovšenl uznati, že tím bude nemovitost prakticky vyřaděna z hy
potekárního obchodu. 

K § 977. Ustanovení § 1071 obč. zák. bylo převzato podle ná
vrhu subkomitétu. Jmenovitě zůstala škrtnuta věta druhá, jež v sta
rélll tekstu je zaostřena proti zajišťovacímu převodu, o němž je dáno 
ustanovení zvláštní v § 1183 osnovy. Do uvozovacích a prováděcích 
předpisů se vkládá jako čl. LVI. ustanovení, že právo zpětného pro
deje nelze zapsati do veřejných knih. Důvod je v tom, že právo zpět
né koupě platí také protí pozdějšímu nabyvateli nemovitosti (je zá
vadou), kdežto právo zpětného prodeje je spjato s osobou naby
vatele (rozdíl mezi právy aktivními a pasivními). To odpovídá též 
dosavadnímu právu, přesněji řečeno dosavadnímu výkladu § 9 knihov
ního zákona argumento a contrario. 

K § 978. Dosavadní § 1072 obč. zák. byl sloučen do jediného 
ustanovení s '§ 1078 obč. zák., s nímž myšlenkově sou visí. Podle při
pomínky n e j vy Š š í h o s o u d u a zem s k é h o s o u d u c i v i I n í
ho v Pra'Ze bylo připuštěno zříditi právo předkupní i mimo sou
vislost s trhovou smlouvou uzavřenou o věci, na kterou se má před
kupní právo vztahovati; to odpovídá převážné judikatuře dosavadní. 
Zvolené znění má krýti všechny možnosti, jlnenovitě i zřízení práva 
předkupního bez souvislosti s jakýmkoliv jiným právním jednánílu. 
Kromě toho připojen byl druhý odstavec, který, jak již bylo pozna
menáno, odpovídá dosavadnímu § 1078. 

K § 979. Znění § 1073 obč. zák. vyvolalo spornou otázku, zda k za
psanému právu předkupnímu jest přihlížeti z moci úřední. Na tomto 
stanovisku - ovšem nanejvýš sporném - stál judikát č . 68. Na
vržený tekst v první větě nemluví o osobním právu, nýbrž užívá 
obratu: »Předkupní právo zakládá jen povinnost toho, kdo slíbil věc 
na:bídnouti k výkupu«. To souvisí s tím, že výrazu »osobní právo« 
užívá komise jediné pro označení aktivní legitimace. širší znění, jež 
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bylo zvoleno, vyslovuje v souhlase s ~ázorem panujícím v literatuře 
(srv. na př. W e i s s, Richterzeitung, 1927, str. 239, 240) stanovisko, 
že předkupní právo neobmezuje disposiční volnost vlastníkovu. Zcizí-li 
se věc a při tom k zapsanému právu předkupnímu nebylo přihlédnuto, 
nezaniká toto právo. Sluší rozeznávati, zda bylo zcizeno trhem nebo 
způsobem, který podle úmluvy je trhu postaven na roveň, či jinak ; 
v prvním případě lze se domáhati, aby nabyvatel věc pustil za cenu, 
kterou sám zaplatil; nabude-li však nástupce j in~Tmzpůsobem, pře
jde na něho pasivní stránka předkupního práva, t. j. povinnost, aby 
věc nabídl oprávněnému k výkupu, ,když by ji potom chtěl zciziti 
trhem nebo způsobem, který podle úmluvy je trhu postaven na roveň. 

K § 980. Ustanovení to odpovídá dosavadnímu znění § 1074 obč . 

zák. Námětu, aby také předkupní právo obmezeno bylo časově, ne
bylo vyhověno. Jmenovitě byla odmítnuta analogie s právem zpětné 
koupě, pro které superrevisní komise navrhuje časové obmezení, 
neboť povinnosti, jež postihují osobu oprávněnou ze zpětné koupě, 

jsou jednou pro vždy ustanoveny. Co do slov »právo nepřechází« srv. 
poznámky k § 976. 

K § '981. Ustanovení o výkonu předkupního práva (§ 1075 obč . 

zák.) bylo v četný-ch směrech vybudováno. Nakonec byla lhůta proti 
občanskému zákoníku podstatně prodloužena; pro movitosti se na
vrhuje lhůta osmidenní, pro nemovitosti tříměsíční, při čemž se do
pouští, aby .se strany dohodly na něčem jiném. Vynořila se i myš
lénka, aby se ustanovila dvojí lhůta, jedna lhůta pro ohlášku, že se 
předkupní právo vykoná, druhá pro skutečný výkon. Na konec se 
však od této myšlénky upustilo. Navrhuje se ještě ustanovení o tom, 
jaký obsah a jakou formu má míti nabídka pro výkon práva před
kupního. Musí býti ohlášeny veškeré podmínky smlouvy, o kterou 
se vyjednává, a to při nemovitostech v písemné formě. 

§ 1076 obě . zák. byl odkázán jakožto předpis exekučního práva 
do předpisů uvozovacích a prováděcích, neboť bylo uznáno, že se ne
hodí mezi ,předpisy občanského zákoníka (čl. LVII.) . 

K § 982. Ustanovení § 1077 obč. zák. zůstalo celkem nezměněno. 

Superrevisní komise si netajila, že výkon práva předkupního bude 
možný, jen když ' se zcizuje trhem nebo. takový,mi formami zcizení, 
které se trhu blíží, jako jsou směna, datio in solutum a splnění podle 
smíru. 

O § 1078 obč. zák. srv. poznámky k § 978. 
Ustanovení § 1079 obč. zák. je vypuštěno, neboť jeho první věta 

je samozřejmá a druhá věta je kryta ustanovením § 979. 
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K §§ 983 a 984 . . Se stylistickými změnami byly v těchto ustano
veních převzaty §-§ 1080 a 1081 občanského zákoníka ve znění§§ 132 
a 133 třetí částečné novely; slovo »zboží« nahrazeno bylo .slovem 
»věc«. 

K .§ 985. Ustanovení § 1082 obč. zák. bylo doplněno předpisem 
ustanovujícím, kdy se počíná zkušební doba. Všeobecně se počíná 
lhůta ode dne smlouvy. Vychází-li však ze smlouvy,že věc má býti 
zkoušena nebo prohlédnuta po odevzdání, běží lhůta od odevzdání. 
Otázku po průvodním břemenu o tom, zda koupě byla uzavřena bez 
výminky či na zkoušku, považovala superrevisní komise za otázku 
práva formálního. 

K § 986. Ustanovení § 1083 obč. zák. zůstává beze změny. Jediné 
znění bylo zlepšeno, zejména tím, že první věta § 1084 obč. zák. byla 
připoj ena do § 986. 

K -§ 987. Ustanovení druhé věty § 1084 obč. zák. bylo převzato 
s malými změnami. Slovo »výslovně« bylo jako zbytečné škrtnuto. 
Mimoto byl výraz »určena«, jehož užil subkomitét, nahrazen slovem 
»smluvena«. 

K § 988. Proti návrhu subkomitétu byla v tomto ustanovení, jež 
odpovídá § 1085 obč. zák., začáteční slova, se zreteiem k připomínce 
n e j v y Š š í h o s o u d u, jinak upravena. Dále bylo v druhé větě 

připojeno slovo »zejrnéna«, aby se naznačilo, že se tu jen příkladmo 
uvádí jedna z možností; důvody, pro které prodávající dává před
nost druhému kupujícímu, lllOhou záležeti také v něčem jiném, než 
že mu nabízí vyšší cenu trhovou. Ke konci uvádí se v závorce § 975, 
aby se soudci dala spolehlivá opora, jak posuzovati změny, jež na
stanou mezi časem. V souvislosti s těmito úvahami škrtnut byl § 1089 
obč. zák., protože prodeje soudní stojí mimo právo občanské. Na jeho 
místo vstupuj e nové ustanovení § 992 o převzetí do prodej e věci mo
vité, jež nebyla odevzdána. 

Rubrika před § 1086 obč. zák., jemuž odpovídá § 989 osnovy, 
byla zcela změněna, aby již v rubri.ce bylo naznačeno, že tato smlou
va nezakládá povinnosti starati se o prodej věci. 

Ve skupině -§§ 1086-1088 obč.zák. byly provedeny podstatné 
zlllěny. 

V § 989 je převzat ,§ 1086 obč. zák. Slova »za určitou cenu« byla 
škrtnuta. Tím mělo býti vyhověno podnětu ne j vy Š š í h o s o u d u, 
se zřetelem na to, že obsah smlouvy je blíže popsán v dalším tekstu; 
kromě 'toho byl by tu, kdyby se mluvilo o určité ceně, rozpor s před
pisy o smlouvě trhové. § 989 počíná slovem »Odevzdá-li« ; tím vy-
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značen je rozdíl této 'skupiny paragrafů proti novému § 992, jenž 
vstupuje na místo § 1089 obč. zák. (srv. poznámky výše u § 988). 
Zlněněn byl také závěr ustanovení potud, že se příjemce zhostí své 
povinnosti vrátiti věc, jakmile uplyne ustanovená doba, zaplatí-li trho
vou cenu (facultas alternativa). 

K § 990. Počátek § 1087 obč. zák. o vlastnických poměrech 
k odevzdané věci po ustanovenou dobu je vypuštěn, ježto je kryt již 
paragrafem předcházejícím. Proti výslovnému ustanovení o povin
nosti nahraditi škodu byly vzneseny pochybnosti, jimž však nebylo 
vyhověno, neboť v tOln směru ustanovení nemůže 'působiti škodlivě. 

Slovo »jen« (jen takové náklady) nebylo převzato. 

Za §990 vsunuto bylo jako § 991 ustanovení, podle něhož strany 
třetích osob, které nabyly věci od příjemce, platí ustanovení o pocti
vém nabytí. To odpov:ídá § 291 osnovy (§ 367 obč. zák.). 

O § 992 srv. poznámky výše u § 988. 

Na místo § 1088 obč. zák. vstupuje nové ustanovení § 993, 
podle . něhož předcházející předpisy platí jediné tehdy, byly-li ve 
smlouvě určeny cena a lhůta. 

l{ hlavě 32 (§§ 994-1021). 

V této hlavě, jež odpovídá dvacáté páté hlavě druhého dílu ob
ča"nského zákoníka, bylo nutno opustiti jednotný pojem »Bestandver
trag«, neboť autentický tekst nového občanského zákoníka bude 
český a uvedený výraz - jenž ostatně i v německé řeči m.i.mo obvod 
platnosti všeobecného zákoníka občanského není znám - - nemá v češ
tině obdoby; nebylo proto ani třeba uvažovati o tom, zda takový jed
notný výraz má nějakou cenu. Osnova mluví tedy bud' o nájmu nebo 
o pachtu. Srv. poznámky k §§ 994 a násl. 

Všeobecně sluší podotknouti, že superrevisní komise se snažila, 
aby ponechala stranou ustanovení přechodného rázu, jaká byla vy
volána abnormálními poměry poválečné doby. Jde tu především 

o ochranu nájemníků a jiné předpisy zabývající se bytovým pro
blémem: Pi'edpisy ty článek VI., Č. 14., písm. a), uvoz. předpisů vý
slovně prohlašuje za nedotčené. V oboru smluv -pachtovních jsou pře
chodné předpisy týkající se zelnědělských pachtů vlastně již zlikvi
dovány. Ale i pokud by jich snad ještě bylo zapotřebí, nenáležely by 
do zákoníka občanského. Pro normální poměry jsou ustanov"ení ob
čanského zákoníka jistě dostačující, i k,.J ~7'Ž jde o pachty zemědělské. 
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V tom směru se stanovisko superrevisní komise shoduje se stano
viskem Stá I é d e leg a c e zem ě děl s k ý c hra d. 

K §§ 994 a násl. a) V § 1090 obč. zák. byla na podnět E h r e n
z w e i g ů v (II., 1., 1\928, str. 433) slova »na určitou dobu« nahra
zena slovy »na čas«, neboť čas, po který 'má trvati nájemní poměr, 
nemusí býti vždy určitě vyrněřen. 

b) Nemluví se již o věci nezuživatelné, právě tak jako v usta
n ovení o půjčce (§ 884). Z tekstu paragrafu. plyne ostatně, že jde 
o vrácení věci in specie. 

c) Daleko důležitější jest, se zřetelem k platnému zákonodárství 
a k rozličným právním následkům jednak nájmu, jednak pachtu 
(\§ 997; § 998; §§ 1004 a násl.; §§ 1013 a násl. osnovy; § 560 c. ř. s.), 
rozlišování mezi nájmem a pachtem. Superrevisní komise rozlišuje 
podle toho, zda se poskytuje jediné užívání či také braní požitků 
nebo pouhé braní požitků; v prvním případě je tu nájem, v obou 
ostatních ' je tu pacht. 

d) V § 996, jenž odpovídá § 1091 obč. zák., je ustanoveno,že, 
není-li v zákoně předpisů zvláštních o pachtu a o braní požitků, platí 
předpisy o nájmu a o užívání. Ustanovení to není míněno jako do
n ucující; jde jen o pravidlo vykládací. 

e) Mezi § 9'94 a § 996 osnovy vsunuto bylo jako § 995 ustano
vení, jež odpovídá § 1094 obč. zák.; srv. níže. 

f) Výslovně bylo konstatováno, že i vlastní věc může býti před
mětem nájemní nebo pachtovní smlouvy. 

Ustanovení § 1092 obč. zák. bylo škrtnuto jako nesprávné. Odkaz 
na předpisy -o smlouvě trhové je nesprávný, protože jako nájemné 
nebo pachtovné lnůže býti smluveno určité kvantum plodů. Zvlášt
ního ustanovení o době, kdy se platí nájemné nebo pachtovné, není 
zapotřebí, ' neboť to se podává z všeobecných zásad. 

Ustanovení § 1093 obč. zák. bylo škrtnuto. První část je zbyteč
ná; že je přípustná locatio conductio rei suae, jde najevo již z § 994; 
srv. výše pod f). 

K § 995. Jak již bylo podotčeno, bylo toto ustanovení, jež od
povídá § 1094 obč. zák., vsunuto mezi ustanovení odpovídající §§ 1090 
a 1091 obč. zák. Rubrika byla jako zbytečná škrtnuta. Nové ustano
vení se odchyluje od svého vzoru tím, že ke konci byl vypuštěn odkaz 
na trhovou smlouvu, vzhledem k tomu, 00 bylo řečeno o § 1092 obč. 
,zák. Komise ponechala toto ustanovení proto, že v něm je vyj ádřen 
x áz nájemní neb pachtovní smlouvy jako konsensuálního kontraktu. 
_Dále proto, že se v něm zdůrazňuje, že dohoda stran nutně se musí 
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vztahovati jediné na věc a na nájemné (pachtovné), kdežto není třeba 
na pL dohody o době, kdy nájemné (pachtovné) má býti placenoy. 
neboť o tom j sou v zákoně ustanovení. 

§ 1095 obč. zák. byl škrtnuty neboť má význam jediné pro případ 
zcizení věci, a o tom je ustanoveno v § 1019. 

Rubrika před §§ 997 a násl. přejímá rubriku dosavadníy pod
rubrika zní »1. Odevzdání, udržování a užívání věci.« 

K § 997. Ustano.vení§ 1096 obč. zák. zůstalo celkem nezmě

něno. Užívání smluvenému bylo jako v § 847 postaveno na roveň. 
užívání řádné. Druhý odstavec byl změněn tak že místo »materjáHemi 
ze statku« se nyní praví »,stavebnimi hmotami z pachtované věci«, 
aby nebyly zahrnuty materiálie, jež si pachtýř sám opatří. Zmínka 
o službách, jež podle povahy statku miHe pachtýř požadovati, byla 
vypuštěna jako zastaralá. Naproti-tomu · má pachtýř obvyklé opravy 
nésti sám také potud, pokud mohou býti opatřeny prostředky jeho-
vlastního provozování. _ 

K . § .998. Po opětovných podrobných debatách zůstalo při dosa
vadním· znění § 1097 obč. zák. s některými stylistiekými změnami. 
Jmenovitě nemluví se ke ke konci druhé věty již o »nutném ná
kladu« (§ 1037 obč. zák.) , nýbrž se praví »co do jinakého nákladu 
učiněného na věc má (sc. nájemce) postavení jako každý jiný jednatel 
bez příkazu«. 

K § 999. Na § 1098 obč. zák. byly provedeny vážné změny. · 

.a) V první větě, jež jedná o rozsahu práv nájemce nebo pachtýře,. 

se odkazuje, není-li q tom ve smlouvě ustanovení, na pravidla pospo
litého ,života a řádného hospodaření. Právo věci užívati a právo bráti 
z věci požitky, jakož i povinnost věc řádně restituovati (srv. §§ 1008-
a násl.) ukládá se zřetelem k pravidlům pospolitého života a řádného
hospodaření zhusta povinnost věci užívati nebo z ní bráti požitky. 
To platí zvláště o smlouvách pachtovních, kde v četných případech 
bude tím dána povinnost k provozování, a při déle trvajících pach
tech snad vždycky. 

b) Podnájem může býti ve smlouvě zapověděn. Ale může býti 
také sám o ·sobě nepřípustný, je-li na újmu pronájemce. Zákonem. 
tedy podnájem zakázán není. Zákaz takový musí vyplývati ze smlou
vy. Pojmově sluší rozlišovati mezi podnájmem a mezi přijetím blízké
osoby do bytu. Stejně jako se nezakazuje podnájelll, nezakazuje se' 
zásadně ani podpacht; bylo při tom poukázáno jmenovitě na poměry 
na mnohých velkostatcích, které pracují s deputátníky; pachtýři ta-o 
kových velkostatků musí míti možnost dáti potřebné pozemky depu-
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tátníkům do podpachtu. Má-li propachtovatel obavy před podpach
tem, nechť si jej smlouvou zakáže. 

c) Pokud je zakázán podnájem (podpacht), je zakázán i postup 
nájemních práv. Při tom se pan1atovalo na rejstříkové právo zástavní 
váznoucí na podniku. U podniku je místo, kde se provozuje, důležitá 
hodnota majetková, a jestliže by jeho místnost byla propachtována, 
nevztahovalo by se rejstříkové právo zástavní na tuto důležitou hod·
notu majetkovou, pokud by postup pachtovního práva podpachtem ne
byl možný. Postup nájemních práv je přirozeně nedovolen také tehdy, 
jestliže by hyl na újmu pronájemQe. Nebylo úmyslem komise postup 
nájemních práv podporovati. Zvláštní ustanoveni o postupu nájem
ních práv bylo vedle zvláštního ustanovení o podnájmu uznáno za 
nutné, protože hranice mezi oběn1a ústavy často splývají, a strany, 
uzavírajíce nájemní smlouvu, často se sice zmiňují o podnájmu, ale 
jen velmi zřídka o postupu nájemních práv. Byl-li zapověděn pod
nájem, platí totéž o postupu nájemních práv. Bližší předpisy o práv
ních následcích postupu nájemních práv, jmenovitě co se týká práva 
zástavního, nebyly považovány za nutné. 

d) Odstavec třetí připojil, že, co platí o podnájlllu a o postupu 
práv nájemních, platí vůbec o přenechání užívání, které nenl: postu
pem práv nájemních. Zákaz podnájmu ov,šem neobsahuje zákaz tako
vého přenechání, které není postupem. 

§ 1099 obč. zák. byl škrtnut, neboť jeho obsah je v rozporru 
s § 341 zákona Č. 76/1927 Sb. z. a n. o přímých daních a s článkem 
XV!., písm. c), uváděcích ustanovení k tomuto zákonu. 

K § 1000. Superrevisní komise se usnesla ustanoviti po vzoru 
§1100 obč. zák. výslovně, že se nájemné platí pozadu. Návrh . sub
komitétu, aby se stanovil opak, byl odmítnut a bylo při tom pouká
záno na jinaká záplatná jednání, při nichž plnění je vždy splatnéy až 
když druhá strana sama splnila. Jde tu ovšem jen o pravidlo, které 
platí toliko tehdy, když strany nesmluvily něco jiného, nebo neplatí 
zvláštní předpisy nebo místní zvyklost. Také skutkové podstaty, 
o nichž mluví § 1000, byly proti § 1100 obč. zák. podstatně zjedno
dušeny. Nájemné je zpravidla platiti čtvrtletně, pachtovné pololetně. 

K § 1001. První a druhý odstavec § 1101 obč. zák. byly převzaty 
celkem beze změny, naproti tomu třetí odstavec byl vážně pozměněn. 

1. V prvním odstavci chybí slovo »zařízení«, které jest zbytečné 
vedle slova »svršky« (v o~nově »movitosti«), následuj ícího hned za 
ním. Nebylo vyhověno návrhu, aby se v této souvislosti stal2. zmínka 
ta'ké o soudních útratách, neboť, vzhledem tl\: exekučnímu právu, není 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 18 



274 

to nut né. O věcech podnájemníkúvých není zvláštního ust anovení; 
ručí jen za pohledávku podnájemného. Závěrečnými slúvy první věty 
»pokud nej sou . .. « má býti vyjádřeno, že m ovitosti j sou v zástavním 
nexu jen potud, pokud jsou podrobeny zabavení. 

2. Druhý 'Odstavec zůstal beze změny. Aby se zabránilo tomu, že 
by pronájemce tohoto ustanovení zneužíval, mluví se výslovně o »za-
vlékání« věcí. ' 

3. Komise nepovažovala za odůvodněné, aby se v této souvislosti 
jinak nakládalú s nájmem a jinak s pachtem. Na místo třetího od
stavce § 1101 obč. zák. bylo polúženo ustanovení o postupu nájemních 
práv. 8uperrevisní komise přijímá t aké za své stanovisko Judikátu 
č. 247, podle něhož ,zástavní právo přechází na cesionáře, ale nepokládá 
to za nutné zvláště vytknout i. 

K § 1002. Předpis tento celkem 'Odpovídá dosavadnímu § 1102 
obč. zák. Nové jest jediné ustanovení, že právo nájemce, namítat i ~ 
za podmínek uvedených v první větě - , že zaplatil napřed, přísluší 
jedině nájemci zapsanému ve veřejné knize. To odpovídá dosavadní
mu názoru, jenž se 'Opíral o § 9 knihovníhú ~ákona. 

K § 1003. Dosavadní § 1103 obč. zák. jednalo nájemném v plo
dech. Byl vážně pozměněn. Kdežto občanský zákoník mluvil 'O tom, že 
»vlastník svúu nemovitost přenechá s podmínkou ... «, mluví se nyní 
o »hospodaření s cizími věcmi«. Kromě t oho byly určeny přesněji 
hranice proti smlouvě společenské. Zajist é může býti jak při nájemní, 
tak při pachtovní smlouvě vymíněno nájemné (pachtovné) í v plo
dech. že § 576 'C. ř. s. smlouvu podle § 1103 obč. zák. označuj e za 
smlouvu pacht ovní, nemůže býti v t éto souvislosti rozhodné. 

Rubrika před ,§§ 1004 a násl. byla stylisticky upravena lépe, než 
rubr ika před §§ 1104 a násl. úbč. zák. Ustan'Ovení § 1004 vybudo
váno bylo t ak, že především byl škrtnut příkladmý výpočet mimúřád

ných událostí, který b yl 'Obsažen v § 1104 obč . zák. , a že se pro věcné 
r ozdíly odděluje úprava pro nájem od úpr avy pro pacht. Neúroda ' 
na pl '. je důvodem prú prominutí pachtovného při pachtu, nikoli však 
nájemného při nájmu. Další důvod je v túm, že pachty se zpravidla 
uzaví;rají na delší dobu, 'Zhusta na dvanáct let, takže některé nehody 
se během daby zase vyrovnaj í. Ve zvúleném znění bylo pro větší j as
nostřečeno, že nelze požadovati náj emné po dohu, dokud trvá nemož
nost uží~ání. Zvláštní druhá věta jedná o pachtu. Povinnost zaplatiti 
pachtovné 'zaniká tu také tehdy, když pachtýř ze zpachtované věd 
vLl'bec nic nevytěžil. Zvolené 'Znění má krýti i ony případy, kdy sice 
bylo m,ožno věci užívati, nebylo však 'možnú z ní vytěžiti plody; také 
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má býti rozhodnuta sporná otázka, jež se týká případů, kdy pach
týři sice nebylo zabráněno, aby vytěžil plody, avšak bylo mu zabrá
něno, aby užíval věci (na př. když hospodářské budovy při pachtu 
zemědělského statku shúří). 

K § 1005. Ustanovení § 1105 obč. zák. zůstalo celkern beze změny, 
jen v druhé větě se nemluví o polovici obvyklého výtěžku, nýbrž zvo
lenú bylo znění širší. žádá se značný ro'Zdíl proti průměru. I tu na
vržena byla zvláštní úprava prú nájem a zvláštní 'pro pacht. 

§ 1106 obč. zák. se škrtá. Dosavadní tekst obsahuje vykladací 
pravidlo 'O převzetí nebezpečí nájemcem nebo pachtýřem. Superrevisní 
komise má za to, že podobné uj ednání slmluvní (o převzetí nebez
pečí) je kryJto všeobecnými předpisy o výkladu smluv (§ 831 'Osnovy) ; 
příčí-li se taková smlouva dobrým mravům, platí všeobecné předpisy. 

K § 1006. Začáteční slova § 1107 obč , zák. byla podstatně zkrá
cena a pozměněna . Osnova mluví jediné o překážkách, které .se vy
skytly v osúbě n á j e m c e. Zmínka o tom, že plody již musily býti 
odděleny, byla zcela vypuštěn.a. Pro případy, jež vyžadují 'zvláštní 
úpravy, je tu § 1004. 

K § 1007. Ustanovení § 1108 obč. zák. bylo pozměněno v těchtú 
směrech: Osnova se ~ezmiňuje o povinnosti pachtýře, dáti vyšetřiti 
událost, jež 'Odůvodňuje slevu pachtovného. Vystačí se tu s předpisy 
procesních 'zákonů o zajištění důka'Zů. Kdežto -§ 1108 obč. zák. mluvil 
jenom 'O pachtýři, plat í § 1007 o nájemci i o pachtýři. Na povinnost i 
ohlašovací se trvá. Opúminutívčasné ohlášky má za následek zánik 
nároku na slevu. Ovšem lze ohlášku žádati jedině t ehdy, jest liže udá
lost není již jinak pronájemci nebo propachtovateli známa. 

Rubrika před §§ 1008 a násl. zní : »3. Vrácení najaté věci«. 
K § 1008. V závěrečné větě § 1109 obč. zák. (nyní druh ý od

stavec § 1008) škrtnuta byla zmínka o námitce kompensace a dří

vějšího vlastnickéhú práva . Superrevisní komise nepřijala ustano
vení, jež subkomitét navrhl jak'O §§ 1109 a ) a 1109 b). Měla za to~ 

že předpisy ony se pro svůj kasuistický ráz dobře nehúdí do občan
ského zákoníka. Ostatně otázky, které jimi měly býti řešeny, bude 
vždy možno rozhodnouti na základě jiných předpisů 'zákona a na zá
kladě opatrného výkladu smlúuvy. 

K ,§ 1009. Ustanovení § 1110 obč. zák. bylo stylisticky potud po
změněno,že se nyní pouze vytýká, že situace je stejná jako u pOZl
vatele. účel tohoto ustanovení jest jen usnadniti postavení obou 
stran, nebyl-li zřízen soupis. 

K § 1010., Při jednání o § 1111 obč. zák. zabývala se superrevisní 

18':: 
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komIse především otázkou, jak daleko má býti vymezen okruh osob, 
za které náj emce odpovídá, když způsobily něj akou škodu. Subkomitét 
zvolil znění , že nájemee ručí za všechny osoby, které v bytě trpěl. 
Superrevisní komise ;měla však za to, že je třeba zvoliti tekst jiný, 
a ukládá nájemci .odpovědnost za třetí osoby, které pro svůj poměr 
k nájemci měly příležitos1t věc zaviněně pošk.oditi. 

Ustanovení § 1112 obč. zák. bylo škrtnuto jako zbytečné, neboť 

jeho obsah je kryt § 1271 (§ 1447 obč. zák.) a §'§ 1114 a násl. (§§ 1295 
a násl. obě. zák.). 

K § 1011. Nové znění se snaží odstr aniti antino'mii mezi § 1113 
a § 1114 obč. zák. Za tím účelem byl tekslt podstatně zkrácen. 

K § 1012. Dosavadní § 1114 obč . zák. se týká dvou skutkových 
podstat, které nemají nic společného, jednak totiž případu, že vý
slovně bylo ujednán.o, že před skončením nájmu musí býti dána vý
pověd', dále případu, že t akového ujedn ání není. V tomto případě se 
smlouva tím, 'že se v ní pokračuje, mlčky obnovuje, kde~to v pfípadě 
pr vním se smlouva ob n.ovuje, je n jestliže nedojde k výpovědi. První 
případ § 1114 ,obč . ·zák. nemusí po názor u superrevisní komise v zá
koně vůbec býti uveden . Slova »a pr oná jemce to dopoušrtí« nahrazena 
byla slovy »a pronáj emce se tím sp.okojí«. Ustanovením článku V., Č. 
2., uvozovaCÍch předpisů jsou zachovány v platnosti předpisy pr oces
ního práva o tom, kdy platí, že pronájemce se spokojil dalšÍ.m užívá
ním věci náj emcem. 

V § 1013 'byl převzat § 1115 .obč . zák. s důležitýrrni změnami se 
zřetelem k tomu, aby některé nejasnosti § 1115 byly odklizeny. 

K § 1014. Ustanovení § 1116 obč . zák. bylo zcela pozměněno . 

První odstavec se t ýká nájm u na dobu neurčitou. K zrušení t a
kového ná jmu je zapotřebí výp.ovědi . 

Druhý odstavec 'dbsahuje odkaz na právní prameny, kter é r oz
hodují o délce doby výpovědní, mezi nimiž uvádí též místní zvyklost, 
a dále ustanovení .o délce doby výpovědní, nelze-li ji 'podle některého 
z těchto právních pramenů urč~ti; také je tu dáno ustanovení o pod
nájmu a ·podpachtu. Zvláštními předpisy se rozumějí především před
pisy vydané podle zák.ona Č. 125/1926 Sb.z. a n., jenž je v platnosti 
-zachován v článku VI., Č. 14., písm. b), uvoz.ovacích předpisů. 

Třetí odstavec obsahuje ustanovení o tom, kdy výpověď pozbude 
účinnosti. 

K tOlnu sluší podotknouti: 
a) Třetí .odstavec § 1014 odpovídá závěrečným slovúro § 1012. 
b ) Nebylo vyhověno námětu, aby výpověd: z bytu pozbývala 
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účinnosti také t ehdy, když naJemce pot vrzením polit ického úřadu 
první stolice prokáže, že v jeho bydlišt i je bytQlVá nouze, a když pro
nájemce nemůže udati důležité důvody pro výpověď; tím byly by do 
všeobecného zákoníka občanského převzaty předpisy vyvolané nyněj
šími mimořádnými poměry, z jakých podobné návrhy vyplynuly. 

c) Výpovědní lhůta při věcech movitých prodloužena byla z 24 
hodin na 3 dny, neboť dosavadní lhůta, kterou slušelo počftati a mo
mento ad nlomentum, zdála se příliš krátkou. 

d) Výpovědní lhůta pro podpacht, o ní'ž se v osnově činí výslov
ná zmínka, byla shodně s výpovědní lhůtou pro pacht prodloužena 
na 6 měsíců. 

K § 1015. Také ustanovení § 1116 a) obč. zák. bylo významným 
způsobem pozměněno a bylo řečeno v prvním odstavci nejen, ·že smrtí 
nájemcovou nájem nezaniká, nýbrž že dědicové vs,tupují do staré 
smlouvy. Co do nájmu bytu se však ·rozeznává me'Zi dědici podle toho, 
zda žili se zůstavitelem ve společné domácp.osti čili nic. Setkají-li se 
dědicové, kteří vyhovují tét.o podmínce, s dědici, při nichž tato pod
mínka splněna není, vstupují do smlouvy jediné oni. Výslovně bylo 
řečeno, že v tomto případě nájemní právo není částí pozůstalosti. Tím 
se mělo zabrániti názoru, že j de o zákonný odkaz pro ony dědice, 
kteří se zůstavitelem žili ve společné domácnosti. Nedotčeno zůstalo 
právo nájemcovo k výpovědi, známé již dosavadnímu právu. Právo 
pronájemc.ovo k výpovědi se omezuje na případ, že lná vážný zájeln 
na 'zrušení nájenlní smlouvy, poněvadž se jejím trváním jeho posta
vení zhorší. Pomý.šleno je na př. na případ, že dědicové neužívaj í 
bytu stejným způsobeln jako zůstavitel. Nové je ustanovení, že tako
vou výpověď lze dáti nejpozději v prvním výpovědním období, jež 
následuje po přikázání pozůstalosti . Tím má býti dosaženo, aby brzy 
bylo jasno. 

Subkomitét chtěl podobného cíle dosáhnouti ustanovením vsu
nutým do § 1116 c), odst. 1. Naproti tomu nepřiklonila se super
revisní komise k názoru subkomitétu, že je nutné, aby ustanovení 
nahrazující -§ 1116 a) obč. zák. bylo prohlášeno za ius cogens. Stejně 
nepřijala superrevisní komise návrh subkomitétu, aby zvláštní usta
novení bylo dáno .o výpovědi bytů najatých zaměstnanci veřejných 
úřadů ,a ve~ejných dopravních podniků, duchovními a učiteli veřej
ných ústa;vů vzdělávacích [v návrhu subkomitétu § 1116 b)]. Usta
novení podobné, jemuž vzorem byl § 570 obč. zák. pro Německou 
říši, néní po názoru komise nutné, neboť v normálníeh ponlěrech 
oS'oby, na něž se t ento předpis má vztahovati, jistě velmi zřídka na-
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jímají byt na určitou dobu. Vedle toho jest se obávati, že by se 
ustanovení takové zvrhlo na privilegium odiosum. S'Otva který pro
nájemce byl by ochoten uzavříti nájemní smlouvu na určitou dobu 
s 'Osobou, která by podle podobného ustanovení byla oprávněna nájem 
při svém přeložení zrušiti. 

K § 1016. Toto ustanovení, jež odpovídá § 1117 obč. zák., dostalo 
samostatn'Ou rubriku »c) odstupem« (sc. zaniká nájemní smlouva), 
ale i obsahově se nový tekst liší od tekstu dosavadního. Jmenovitě 
mluví starý tekst jediné o najatých místnostech obytných. V novém 
tekstu se právo k odstupu r'Ozšiřuje i na místnosti, které sice nejsou 
byty, ale jsou určeny k tomu, aby se v nich lidé zdržovali; nenáležely 
by sem tedy veškeré místnoS'ti, na pf. sklepy. Dále byla škrtnuta 
slova »i před uplynutím smluvené doby«, neboť je nepochybné, že 
toto ustanovení zákonné se vztahuje i na nájmy, při nichž d'Oba ne
byla vůbec smluvena. Stejně se vypouštějí slova »bez výpovědi«, pro
tože lnůže jíti také o nájmy, které se skončí již uplynutím času, ni
koliv teprve výpovědí. Užívání smluvenému bylo postaveno na roveň 
užívání řádné, jako v § 997. 

K § 1017. Ustanovení toto odpovídá § 1118 obč. zák. Podle ná
vrhů subkomitétu bylo právo pr'Onájemcovo dorúáhati se, alby smlou
va byla před časem zrušena proto, že nájemce věci užívá ha škodu 
pronájemce, vázáno na podmínku, že se předem dá výstraha. Případu, 
že náj emce sám věci užívá tak, 'že vzchází pronáj emci značná škoda, 
byl postaven na roveň případ, že nájem!3e trpí takové užívání třetí 
osob~5. Jinak bylo upraveno ustanovení o zrušení náj emní smlouvy 
pro prodlení v placení nájemného. Praví ,se nyní, že pronájemce může 
zrušiti smlouvu, jestliže nájemce přes to, že o zaplacení nájemného 
byl upomenut, celého nájemného, které mělo býti zaplaceno do urči
téh'O dne, nezaplatil i s novou lhůtou, když prošel den, kdy měla býti 
zap1acena lhůta nová. Sporná otázka po významu slov »projití ob
dobí« rozřešena byla v souhlase s literaturou (srv. K I' Č m á ř, III., 
1929, str. 227) tak, že ona 'slova ukazují na prodlení až k nejbližšÍlllu 
činžQvnímu termínu. Odtllítnut byl návrh, aby se dopustilo předčasné 
zrušení smlouvy již z toho důvodu, že nájemce věci užívá proti smlou
vě, aniž by bylo třeba prokázati, že se tak děje na újmu pronájemce. 
V případě takovém ,se vystačí s žalobou na dodržení smlouvy. 

K § 1018. Ustan'Ovení dosavadního § 1119 obč. zák. bylo převzato 
se stylistickými změnami. Na místo »přiměřeného odškodnění« uží vá 
se nyní, jako v r§ 96&, odst. 2., a j. výrazu »přiměřená náhrada«. Také 
se již nemluví o nutnosti nové stavby, nÝ'brž o nutnosti stavby vůbec. 
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Zvoleným znenlm ,se nyní naznacu]e, že stačí, jestliže nájelllci byl~ 
nutnou stavb'Ou zabráněno, aby věci užíval podle smlouvy, a nenl 
třeba, 'aby mu užívání věci bylo znemožněno vůbec. Ustanovení toto 
má platiti nejen o nájmech, nýbrž i 'O pachtech. 

K §§ 1019 a 1021. V § 1019 bylo převzato ustanovení § 1120 
obč. zák. avšak první 'Věta byla obrácena, takže ustanovení počíná 
slovy »N~bylo-li nájemní právo zapsáno do veřejných knih«; p:t-i tom 
se ovšem necituje § 1095 obč. zák., jenž v osnově byl vypuštěn. Podle 
starého tekstu byl'O zapotřebí odevzdání najaté nemovitosti. Nové 
zn~ní vyhovuje připomínce ne j vy Š š í h o s o u cl u a mluví o tom, 
že přechod vlastnického práva je dovršen. Superrevisní komise uva
žovala též o tom, zda by se mělo výslovně ustanoviti, 'že, 'Zcizí-li se 
najatá nemovitost, může dáti výpověď, ,třebas nájemní právo bylo 
zapsáno, nejen nový vlas'tník, nýbrž i nájemce. Za tím účelem zařa
děn byl za § 1020 (§ 1121 obč. zák.) nový předpis. Tento pořad byl 
zvolen proto, že výpovědní právo nájemcovo má platiti jak při zci
zení dobrovolnélll, tak při zcizení nedobrovolném. Nebylo vyhověno 
podnětu, aby zásada »kup ruší nájem« - i v 'Omezeném dosahu, 
v jakém je známa našemu zákonodárství -- byla 'Opuštěna. 

K § 1020. Ustanovení toto odpovídá § 1121 obč. zák. 
Řádnou výpovědí jest v §§ 1020 a 1021, jak ukazuje citace § 1019, 

rozUlTIěti výpověď ustanovenou zvláštními předpisy, místní zvyklostí 
nebo zákonem (§ 1014). 

U stanovení občanského zákoníka o dědičnénl pachtu, dědičné .. 
činži a o úroku z půdy (§§ 1122.,.-1150obč. zák.) , která měl ještě 
subk'Omitét, nebyla převzata, ježto lze míti za to, že jsou naveskrz 
obs'Oletní. 

K hlavám 33 a 34 (§§ 1022-1054). 

Přistúpujíc k redakci předpisů o smlouvách pracovních musHa 
si superrevisní komise uvědomíti, že vS'tupuje na půdu, o které se 
sluší domnívati, že změnou sociálnkh poměrů občanský zákoník, vy
budovaný na .smluvní svobodě, zastaral více než v částech ostatních. 
Proto také novelová revise, uskutečněná ve třetí novele, zasáhla 
v této látce hlouběji než na jiných n1ístech, a to jak redakcí V~T

znamných ustanovení nových, 'zapadajících do rámce ostatního zá:
kon'Odárství, tak Um, že četným z těchto ustanovení byla přiznána 
povaha donucující (§ 1164 obč. zák. novelové verse). 

Sociální dění od těch dob svědčí velmi výmluvně, že autoři třetí 
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novely se vypořádali v pod s ta t ě velmi správně :s po.stuláty ,sociál
ního života, a že se doporučují jen opravy a doplňky v jednotlivostech, 
a to ve směru naznačeném třetí novelou a zákony Č. 155 a 497 z r. 
1921. Je po té stránce zajímavo, že mimo jedinou o.tá'zku povahy zá
sadní, t. j. problému smluv hromadných (kolektivních), třetí no.velou 
opominutých, z á s a dní c h 'změn se nedomáhaly podněty předložené 
subko.rnitétu; že subkomitét sám se omezil na zmíněnou detailní 
práci, a že konečně ani posudky práce subkomitétu, kterými se mu
sila zabývati superrevisní komise, se nedožadují změn zásadní po
vahy, nechť ony posudky pocházejí z kterékoliv strrany nebo třídy. 

Zdánlivou jen odchylkou je podně<t G r ti n ber g ů v (Wissen
schaftliche Viertelj ahrsschrift der Prager J uristischen Zei tschrift, 
1925, sl. 155), aby občanský zákoník obsahoval jednotné právo pra
covní. Nejde tu totiž o návrh na změnu věcnou, jako spíše o návrh 
na změnu systematickou. Tradicím zákonodárnýn1 i lliaukovým, jakož 
i roztřídění úředních kompetencí, neodpo.vídá tako.vé sjednocení pra
covního práva, jež u nás, jako ostatně i jinde, je zčásti právem sou
kromým, (ale tu ne naveskrz obč'anský'm), zčásti práVelTI správním. 
Nadto j sou pracovní po.lněry povahy tak různé, že jednotné právo 
pracovní se na ně naprosto neh.odí, takže by nešlo na konec o nic 
jiného než o místní sloučení specjálních, veln1i nesourodých předpisů. 
Proto nepokládala superrevisní komise takové sloučení 'za m.ožné a 
spdkojila 'se tím, že občanský záko.ník nový právě tak jako starý bude 
olbs:ahovati jakýsi kmen ustan.ovení o smlouvách pracovních, která 
se hodí na všecky smlouvy, kdežto pak úprava (nebo aspo.ň částečná 
úprava) jednO'tlivých druhů takových smluv musí být z,anechána zá
konům zvláštní'm. Proto také leckterá ustanovení redigovaná subk.o
mitétem, vzhledem k této speciální jejich povaze, nebyla do. 'Osnovy 
po'jata. Důsledkem tohoto p.ostupu arci bude,'že úplné úpravy se do
stane občanským zákoníkem jen nepatrné asi části pracovnkh smluv, 
a to ,snad smlouvám málo významným s hledi'ska sociálního. Než su
perrevisní komise se domnívá, 'že jen postup jí přÍjlatý, jenž ostatně 
je podepřen po.stupelTI zákonodárným posledních ' desítHetí režimu 
rakouského i po.stupem zálmnodárným v česko.'Slovens'ké republice, 
vede k cíli. 

Významnější změnu, povahy rovněž jen systematické a nikoli 
věcné, provedla superrevisní komise tím, že dvacátou šestou hlavu 
druhého. ·dílu o.bčanského. zákoníka rozdělila na hlavy dvě, z nichž 
hlavla 33. se zabývá smlouvou o práci, hlava 34. smlouvou o dílo. 

'Smlo.uvou o práci se míní stará locatio conductio. operarum, služební 
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smlo.uva třetí n'Ovely, smlouvou o dílo stará locatio co.nductio operis, 
sml'Ouva o dílo třetí no.vely. Na rozdíl od subko.mitétu, jenž však onoho 
rozdílu přece neopustil, do:mnívá se superrevisní k'Omise, že jde o dvě 
kategorie smluv podstatně různé, jak dokázali nejen bezejmenní práv
níci řím·ští, vytvořivše tyto dvě kategorie, nýbrž v nové době ni1kdo 
menší ne1ž Karel Marx; že jde o dvě kategorie, které v typických svých 
zjevech si žádají úpravy zcela rozličné. Terminologicky se musila 
superrevisní kon1ise odchýlitI od ternlinologie německé nauky a třetí 
novely, ježto název »služební smlouva« je příliš úzký pro smlouvy, 
které má krýti. Superrevisní komise se d.omnívá, že název »smlouva 
o práci« nejspíše .odpovídá pojmu ,smlouvy, o kterou jde, ježto. v onom 
názvu nejlépe dochází výrazu, že se míní smlouva, kterou někd.o dru
hému slibuje konati práce po něj1aký čas (dáti k disposici svo.ji pra
covní sílu na nějak)T čas). 

§ 1022 osnovy .odpovídá -§ 1151 obč. zák., ale jsou tu významné 
~měny. Ježto hlava 33. nyní jedná jen o smlouvě o práci, vytýká se 
tu jen po.jem této smlouvy a nikoliv již ,smlouvy o dílo, o něm'ž se 
mluví v § 1045. Pojem smlo.uvy ó práci jest určen v souhlase s pů
vodní versí 'Občanského zákoníka tak, že plat (mzda) se pr.ohlašuje 
za essentiale smlouvy. Důvody srv. na př. u Krč m á ř e, Právo obli
gační, 1929, § 62, 1. in fine. Z důvodů tamtéž uvedených byl také 
vypuštěn druhý' o.dstavec § 1151 obč. zák. novelové verse, přijatý 

subkomitétem. V druhém !Odstavci podle vz.oru návrhu 'Subkornitétního 
se určuje ,pojem hron1adné (kolektivní) smlouvy 9 práci, ale na ro.z
díl od Isubkomitétu vkládá se ustano.vení o právních následcích hr.o
madné smlouvy až do § 1043. 

§ 1023.odpovídá § 1152 obč. zák. novelové verse. Změna je v tom, 
že se odkazuj e nej en :na smlouvu, nýbrž i na zvláštní předpisy 

o mzdě ..i na místní zvyklosti, a že se zřetelem na změnu pro.vedenou 
v § 1022 musila býti vypuštěna zmínka o bezplatnosti. Druhý a třetí 
odstavec návrhu subkomitétu byly vypuštěny, první z obou proto., že 
superrevisní k.omise ,se na smlouvy kolektivní dívá jinak než subko
mitét, druhý pro.to, že by 'znamenal zhoršení ustanovení o existenč
ním minimu zaměstnance. Ani čtvrtý odstavec navržený subkomi
tétem nebyl přijat, 'protože ve své všeobecn.osti je na sporu s potře
bami sociálníh.o života. Zákaz truckového systému jest zanechati zá
konům speciálním, 'které se 'zabývají určitými druhy praco.vních 
smluv. 

§ 1024 je ve sho.dě s § 1153 obč. 'zák. novelové verse a odpovídá 
prvnímu odstavci návrhu 'subkomitétního. V druhé větě byla vsunuta 
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slova »v mezích zákona«, aby byl dán zřetelný 'Odkaz na zákony so
ciálně politické. Druhý odstavec týkající se práce přes čas a mim'O
řádných prací v domácnosti nebyl 'přijat, ježto jednak je tu zákon 
č. 91/1918 Sb. z. a n. zachovaný uvozovacími předpisy [čl. vi., č. 16., 
písm. a) J, jednak jde o problém s'peciálního zákonodárství sociálního. 
úkolem tohoto speciálního zákonodárství bude také povšimnouti si 
některých připomínek učiněných su;perrevi'Sní komisi, jako třebas po
vinnosti věrnosti a mlčenlivosti, jež žádati ve všeobecném ushm'Ovení 
bylo by přímo naivní. 

Vypuštěn byl i § 1153 a) návrhu su'bkomitétního 'O p'Ovinn'Os,ti 
vydati služební list. V své všeobecnosti je to ustanovení nevhodné, 
a tam, kde by služební list n1ěl smysl, bude vedle kolektivní smlouvy 
asi zbytečný. 

§ 1025 'Odpovídá ,§'§ 1154 a 1154 a) obč . zák. novelové verse, resp. 
návrhu subkomitétu, ale podle návrhu Por 'a'dního sboru pro 
otá 'zky hospodář 's ,ké byl § 1154a) vložen ja'ko poslední věta 
druhého ods,tavce. 

Co do '§ 1154 b) obč. zák. novelové verse v podobě, jak'Ou mu dal 
zákon Č. 155/1921 Sb. z. a n., byla superrevisní kúmise 'za jedno 
v tom, 'že na tomto ustan'Ovení, jež bylú výsledkem politických dohod, 
in merito nemá býti nic měněno. Nešl'O tedy 'O nic jiného, než odkliditi 
nejasnosti, jež se vyskytly vzhledem k dosavadním tekstům. čtvrtý 
od'S,tavec § 1154 b) ve 'Znění zákona č. 155/1921 je pojat do § 1029 
osnovy, odstavec tí'etí je vedle §§ 1043 a 1044 samozřejmý. Návrh, 
a:by bylo dán'O zvláštní U'stanúvení 'O počítání procent, j de-li o mzdu 
alť.kordní, nebyl přijat, ale komise je přesvědčena, že se bude počítati 
ze mzdy průměrně docílené 'zaměstnancem stejného druhu a stejné 
krvality. Názor, že by měl hýiti pokládán za rozhodný průměr posled
ních 14 dnů výdělku zaměstnance samého, byl odmítnut, aby nebyl 
púškO'zen na př'. dělník již churavějící ti-m, 'že pro úbytek sil byla jeho 
vý}{ionno'S't zmenšena. - Pátý odstavec § 1154 b) návrhu sulbkomitét
níh'O byl přijat ve změněné formě jak'O druhý odstavec § 1026. K'O
mi'se se vš'ak vyslovila o věci takto: 

»Komise cháuJe věc tak, že, když zaměstnanec je volán za svědka" 
za znalce atp., pNsluší mu podle § 1154 b) proti zaměstnavaJteli nár'Ok 
na náhradlU, a pova'žuje kúmise tento právní stav za správný. Ježto 
vš'ak není účelné, a;by za stát nebo za strany v civilním procesu platil 
svědečné nebo znalečné zaměstnavatel, bylo by v procesních předpi
sech promýšleti na to, aby toto břímě bylú se zaměstnavatele sňato.« 

§ 1027 odp'Ovídá § 1155 úbč~ zák. novelové verse. Změny jsou jen 
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styhstické. Vysky,tlé návrhy na změnu !přijaty nebyly. Některé 'z nich 
~'akládaly se na tom, že navrhovatel dobře nepochopil 'smyslu § 1155, 
takže to, čeho se domáhal, vězí již v dosavadním tekstu. Ostatní byly 
pravé návrhy na změnu. Jedny se domáh':JJy toho, aby tekst byl po
změněn na šlkodu zaměstnaince, jiné, aby byl pO'změněn n~ jeho pro
spěch . Kómise, ač si byl1a vědoma, že výklad § 1155 není prosIt po
chybností, nedovedla doj í,ti přesvědčení , že by kterékúliv z navrh'O
vaných řešení bylo vhodnější a 'spravedlivější. 

Do § 1028 byly sloučeny §§ 1156 a 1156 a) 'Obč. zák. nove'lové ' 
ve}}se. Citace § 1154 b) (§ 1026 osnovy), kter'Ou lná subkOlnitét, ne
byla převzata, ale stejná myšlénka je vyjádřena slúvy »platů peněži
tých zaměstnanci pří'Slušejicích« (sc. podle § 1026). Novun1 to není, 
ježto i dosawtdní tekst § 1156 bylo takto vykládati. Návrhy na ,změnu, 

které byly učiněny, nebyly 'závažné a superrevisní k'Omise se prúto 
dúmnÍ\71ala, že není k nim potřebí přihlížeti. 

§ 1029, ač nebylo návrhů na 'změnu § 1156 b) dbč. záJk., jenž je 
jehú vz'Orem, se od tohotú vzoru vydatně liší, ježto § 1156 1b) obč. 

zá'k. vz:bll'zúval leckteré pochybnosti. Komise je přesvědčena, že nový 
tek1st přesněji a spravedlivěji než § 1156 b) obč. zák. vyslovuje, 
v kterých případech povinnosti podle §§ 1026 a 1028 nezanikají, ač 
pracovní poměr se skončil. Podle n'Ového tekstu nezanikají, když pra
covní porněr se skončí propuštěním podle § 1034 a propuštění se 
stalo pro skutečnos'ti uvedené v § 1026; nezanikají ani tehdy, k!dY'Ž 
'p}}acovní poměr se skončí výpovědí (§ 1032), jestliže vÝlpověď se 
stala v době, kdy nastaly skutečnosti uvedené v§ 1026. N'Ovým teks
tem stalo se zbytečné 'zachovati třetí 'Odstavec § 1154 b) v pod'Obě 
zálkona č. 155/1921 ['§ 1154 b), 'Odst. 4., návrhu subkomitétního], 
ježlto 'Ony skJUtkové podstaty, na které tam je pamat'Ováno, jsou kryty 
novým tekstem § 1029. 

§ 1157 obč. zák. novel'Ové verse byl v § 1030 přijat s tou 'změnou, 

že byla šrkrtnuta závěrečná slova prvního odst'avce (»pokud toh'O do
pouští povaha práce«). Návrhy, aby byl v § 1030 citúván zák'On Č. 

91/1918 Sb. 'Z. la n., nebo aby k němu bylú připojen'O ustanovení 
'O placené dovolené (zákon Č. 67/1925 Sb. z. a n.), přijaty nebyly, 
j ežto tyto .speciální zák'Ony podrobněji, než by múhl učiniti 'Občanský 
zákoník, z'ařizují, čeho je potře:bí, a 'zústáJvají 'zachovány v uvoz'Ova
cích předjpisech (čl. VI., Č. 16.). 

§§ 1158-1163 obč. ,'zák. novel'Ové verse byly jinak seřaděny, aby 
byla dána súuvislost ustanovení k s'Obě náležitých, a 'byla k nim při
poj ena některá ustanovení nová. 
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§§ 1031-1038, jež j1sou pod 'společnou rubrikou »S'končení pra
covního poměru«, oOdjpovídají §§ 1158, 1159, 1159 a), 1159 b), 1159 c), 
1162, 1162 la), 1162 b), 1162 c), 1162 d) 'Obč. 'zák. n'Ovelové verse. Za 
touto skupin'Ou je několik ustanovení o věcech souvi'Slýchse skonče
ním ipracoOvního poměru, a to: § 1039 jednající o právních následcích 
smrti smluvců (je t'O usJcanoOvení no'vé); § 1040 o 'služebním bytu 
(ustanovení nové); § 1041 (odpovídá § 1160 obč. zák.); § 1042 ('Od
povídá § 1163 obč. zák.). Zat'O 'bylo vypustiti § 1161 obč. 'zák., jedna
jící o význarnu konkursu, jenž má ostatně povahu pouhého předpisu 
odkazujícího. Superrevisní komise, jaJk již byl'O připomenuto, I11stan'O
vení o významu 'konkursu pokládá 'za předpisy, které náležejí d'O řádu 
k'Onkursního a nikoliv do zákoníka občanského (srv. § 27 konk. ř. 
z r. 1931). 

Co do jednotlivostí stůj 'ž 'zde ,tot'O: 
§ 1031 odpovídá třem vrvním oOdst'a'Vcům § 1158 obč. 'Zák. nove

lové verse. Návrhů na VěCiIlOU změnu těchtoO ustanovení nebylo. 
§ 1032 se skládá ze čtvrtého odstavce § 1158, z §§ 1159, 1159 a), 

1159 b) oObč. 'zá'k., ,aby v,šechna ustanovení 00 vý,po'vědi byla sloučena 
v jediný paragraf. MáloO významné návrhy na změnu těchto ustano
vení nebyly přijaty zejména proto, že ve 'snaze 'zlepšiti postavení 'za
městnance byly byzpůso1bilé je 'zhoršiti. 

\.§ 1033 se rovná § 115'9 c) obč. zák. novelové verse. Superrevisní 
komise nepřij 'ala 'Změn navržených 'surbkomitétem a vrátila se k tek'stu 
novelovému, jak :si t'Oho žádaly i některé připomín'ky. 

§§ 1034- 1038 odpovídají §§ 1162- 1162 d) obč. 'zák. Změn 
vlastně není až na to, 'že § 1034 určuje podlé návrhu subkomitétního 
pojem důležitého dŮ\7odu. N'Ov'Ota je sotva příliš významná, ale zcela 
zbytečné snad ustanovení toO přece není. Připomínek, které by se byly 
domáhaly 'změny dosavadních ustanovení, nebylo, a k některým pod
nětům, které se vyskytly průběhem debaty, nepokládala superrevisní 
komi1se 'za nutné přihlédnouti. ~ C'O doO smyslu 'slova »náihrada« v '§ 1037 
srv. č. III. dův. zprávy s. v. »náhr:ada«. 

N'a rozdíl od subkomitétu pokládala 'Superrevisní k'Omi'se za nutné 
dáti podrobnější ustanovení o právních následcích Ismrti smluvců. Co 
se týká smrti zaměstnance, přijímá se v § 1039, odst. 1., zásada [při
jatá subkomitéten1 v první větě jeho § 1162 a), že totiž smrt zaměst
nance ruší pracovní poměr vždy. Co 'se týká smrti zaměstnavatele, 
byloO přij 1ato pružné ustanovení, jež dopouští ro~hodmutí podle konkrét
ních poměrů. PoOdle toho bude někdy , nutn'O říci, že smrt zaměstna
vatele je skutkovým základem uvedeným v § 1027, jindy 'se smrtí 
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zaměstnavatele na pracovním poměru nic nezmění, jindy konečně pra
,co,vní poměr bude zrušen. 

§ 1040 fruktifi'kuje návrh su!bkomitétu [§ 1162 a) návrhu sub
komitétu] o p'Ovinnosti vykliditi služební byt, když se skončí rpra
,coOvní poměr. Na rO'zdíl od su1bkomitétu chce suverrevi'sní komise řešiti 
tuto otázku v souvislosti s veškerými případy zániku pracovního po
měru. První věta má na zřeteli skončení pracovního poměru uplynu
tím daby a výpovědí. Tu vzniká povinnost vykliditi 'služební byt bez 
:zbytečnéhoO 'Odkladu (k pojmu tomu srv. poznámky důvod'Ov~ zpr~vy 
při § 777). Byl-li zaměstnanec předčasně propuštěn ~eb~ sa~ pr~d
,časně prac'Ovní ,poměr zrušil, nastane povinn'Ost k vykhzenl sluzeJbnlho 
bytu v době, kterou navrhl suhkomitét. To platí :stejně o smrti za
městnance jenže tu povinnost vykliditi byt postihuje příslušníky ro
.diny a vÚbec oSoOby, které se zamě,stnancem sdílely 'byt. Stejně jak'O 
SUJbkomitét dala paJk superrevisní komise ustan'Ovení o ubytování ná
;stupce zaměstnance, jenže zase j de o ustanovení všeobecné, jež se 
t$rká všech případů 'záni'ku pracovního poměru. . , 

§ 1041 odp'Ovídá § 1160 obč. zák novelové verse, ale rubnka mluvl 
,o vyhledámí nové práce. Slovo »misto« je zřejn1ě úzké. Od § 1160 se 
no;ý tekst liší tím, že pomýšlí i na pracovní poměry sj ednané na 
určitou dobu a že, právě tak ja:ko návrh subkomitétu, vyhrazuje, aby 
nařízením bylo pro jednotlivá místa nebo území nebo pro jednotlivé 
skupiny pracovních ,poměrů určeno, co p}atí 'O vyhledání nové práce. 
'Návrhy, které 'se dO'žadovaly, aby věc byla upravena striktními před
pisy zákonnými, superrevisní komise nepokládala za možné přijmouti, 
ježto taková ustanovení redigovaná s hlediska určitých kategorií z'a
.městnancú jistě by vykazovala mezery. 

§ 1042 souhlasí s ,§ 1163 'Obč. zák. novelové verse až na to, 'že 
podle návrhu S loven s k é k'O m i s e bylo usneseno, že jiné 'zápi'sy 
'než ~ápi,sy o době a z:působu 'prací mohou býti pojaty do vysvědčení 
j en se souhlasem zaměstnance. Novelový tekst zřejmě usilovalo stej
ný výsledek, ale vyskytlé spory ukazují, že dosavadní tekst je nedo

.statečný. 

Ustanovení o soutěžní doložce zařaděné subkomitétem za § 1163 
-obě. zák. nov. verse bylo vypuštěno, se zřetelem k tomu, že vedle 
~ustanovení zákona o nekalé soutěži je zbytečné. 

Zbývající dva paragrafy, t. j. §§ 1043 a 1044, jest pokládatj 'za 
:nejzávHžnější změnu dosavadního práva. 

§ 1043 norn1uje ' dosah a význam kolektivní smlouvy a je posta
ve,n před § 1044, jenž odpovídá § 1164 obč. 'zák. Hledisko superrevisní 
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konlise souhlasí s poj eUm třetí novely v tom, že smluvní volnost pří 
praC'ovních sD1louvách musí býti v zájn1u 'zan1ěstnanců podstatně Olne
zena. Věc je formulována tak, že hraníce smluvní volnosti jsou ome
zeny především 'zákoneln, ' jenž je sám nadhzen (superordinován) 
individuální smlouvě pracoViní, ale 'že mohou býti omezeny i smlou
vou hrom'adnou, jež je rovněž nadřízena smlouvě individuální, ale 
'Sa111a je normou zákonu podřízenou (subordinovanou). Stanovisko to 
je vyjádřeno tím,že ustanovení o tom, že smlouva se nesmí na ne
prO'slpěch zaměstnance odchýliti od zákona, je položeno na konec, taJkže 
§ 1044 ome1zu'je hranice volnosti nejen při uzavíráJní slnluv individu
álních, nýbrž i při u:zavírání smluv hromadnirch. Vzhledem k tomu 
nehudou se podle nových teks.tů l'Yloci vyskytnouti platné smlouvy 
hromadné 'zkracující zaměstnance přes lneze § 1164 obč. zák. (nyní 
§ 1044), o nichž se zmínily některé připomínky. ' Ale ,sml.ouva hromad
ná 'sama je nadří'zellla sn1louvě individuální, takže se smlouva indivi
duální nelnůže odchýliti od nadřízené jí srnlouvy hromadné, a to ani 
ň'a nerproSlpěch ani na prospěch zaměstnance. Samozřejmě by to ne
platilo, !kdyby kolektivní smlouva měla jen povahu jakéhosi vzorce 
smluv individuálních, j'ako na př'. 'podle § 6 e) 'zák. Č. 457/1917 ř. z. 
Dáti 'Ustam.ovení 'O tom, :kdD je legitimován uzavírati smlouvy hromad-
né a na koh.o 'se vztahují, nepokládala superrevi'sní komise za vh.odné, 
ježto o ,tom jest rozhodnouti podle ustanovení 'Obecných nebo podle
zvlášt ních ustanovení o tOln vydaných. Proto také § 1043 mluví jen, 
o osobách, »na které se vztahuje smlouva hromadná«. 

§ 1044 se liší od svého vzoru, t. j. § 1164 obč. zák. ve 'znění ,zá
kona č. 497/1921 Sb. 'z. a n., jen v tom, že rozšířil kruh ustanovení,. 
od kterých se smlouva na nepr.ospěch zaměstnance nesmí odchýliti,. 
na všechny nově r edigDvané předpisy. § 1164 a) návrhu 'sulbkO'n1i:tét
ního superrevisní komise nerpřijala, s:po!kojiv,ši se tím, že platná u~ta-' 

novení o pracovních poměrech JSDU zachována v platnosti v předpi-· 

sech uvozO'vacích (čl. ·VI., č. 15.). 
Změny provedené v hlavě 34. j'sou nevelké a nečetné. 

J e'žto poj ednání 'O smlouvě o práci a o 'smlDuvě o dílO' Ibylo roz
děleno na dvě hlavy, bylo jako § 1045 zařaditi ustanovení určující 
pojem 'smlouvy 'O dílo a .o mzdě, která dříve byla ve společných §§ 
1151, 1152 obč. zák. Superrevisní komise se vrací ,k tekstu třetí no
vely, jež přeSlllěji než subkomitét mluví o provedení (nikoli zhoto
vení) díla, čím'ž jsou l~pe kryta ,díla nehmotná. Kontrahenti přÍ

smlouvě o dílo nazývají se »'zadatelem« (locator operis) a »prO'vadě 
čem« (conductol' Dperis) . 
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V, § 1046, jenž odpovídá § 1165 obč. zák. novelové verse, je ta 
změna, 'že ,se povinnost dílo provésti nebo dáti je provésti 'za oSDbní 
odpovědnosti nestanoví stdktně, nýbrž jest učiněna závislou na ob
sahu smlouvy a na ,pova'ze díla. § 1166 .obč. zák., vytýikající o hrani
cích mezi smlouv.ou trhovou a smlouvou o dílo, byl vY1Puštěn, ježto 
dává jen vykladací pravidlo, které jistě není nutné, které však není 
ani přesné. 

V § 1047 (§ 1167 obč. zák.) se nemluví o vadách podstatných, 
ježto jde 'zřejmě o pleonasmus. Nechtějí se jistě rozeznávati vady pod
statné, které dílo nečiní neupotřebitelným, ani vady nepodstatné, 
které je neupotře~itelným činí. Že mŮ'že pro vady díla vzniknouti 
nárok na náhradu škody podle obecných předpisů, je samozřejmo 
a plyne již z ,poslední věty. 

V §'§ 1048- 1051 j'sou reciiPovány beze změny §§ 1168~1170 obč. 
zák. novelové verse. 

V § 1052 [§ 1170 a) obč. zák. novelové verse] bylo podle obdoby 
ustanO'vení o záruce za správnost rozpočtu připojeno ustanovení o zá
ruce z'a úplnost rozpočtu. 

§ 1053 recipuje § 1171 obč. zák. nDvelové verse. 

§ 1054 vytýlká, že platí § 1043 o hromadných smlouvách, které 
byly učiněny se zřetelem k 'smlouvám o dílo. U,stanovení vysvětluje 
se názoremsuperrevisní kO'mise, že sice smlouvy hromadné se ,zře

telem k smlouvám o dílo nemají snad toho významu jakO' při ,smlou
vách o .práci, ale že se ,přece vyskytují, jde-li o tak řečenou domácí 
práci, jak již také § 21 zákona č. 29/1920 Sb. z. a n. na ně Ipamat uje. 

K hlavě 35 (§§ 1055-1060). 

Dlouh.o pociťovan.oumezeru, že občanský 'zákoník neměl ustano~ 
vení o smlouvě zprostředkovatelské (maJkléřské), vyplnil již sub
komitét. 8uperrevisní komise se od subkomitétu odchýlila v tom, 'že 
věnovala smlouvě 'zprostředk.ovatelské zvláštní hlavu. Tím bude jasně 
pověděnD, 'že smlouva 'zprostředkovatelská Illení ani smlouvou o práci 
ani smlouvou o dílo a že nejde O' nic jiného než .o smlouvu makléřskou. 
Leckteré z pochylbností výslovených v připomínkách budou tím od-
klizeny. 

Od ustanovení redigovaných subk.omitétem se superrevisní ko
mise v leckterých kusech odchýlila. 

§§ 1055 a 1056 obsahují látku, kterou mají '§§ 1171 a) a 1171 b) , 
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odst. 1., :subkomitétu, ale jednak látku tu jinak řadí, jednak se v lec
čems od. návrhu subkomitétu odchylují. 

'Podle ,postl1lPU přijatého v hlavách 25. a násl. vytýká § 1055 jen 
pojem '~prostředkovatelské ,smlouvy, a to podle § 652 obč. 'zák. pro 
Němedkou říši, a z § 1171 b) přijímá s některými změnami ustano
ve ní .o tom, 'kdy lize odměnu pokládati za slíbenou. Osnova neon1ezuje 
smlouvu zprostředkovatelsk.ou na zprostředkování smluv o práva 
majletková v souhlase s některýn1i připom1nkamí, jako na př . .s při
pomínkoů ne j vy Š š í h o s dud u. Zdali arci taková smlouva týka:jící 
'se »nemajetkových práv«, jako na př'. smlouva o zprostředkování 

adopce, manželské smlouvy atp., bude platná, bude záviseti na tom, 
zdali se nepříčí dobrýlu n1ravům. Návrh, aby byla pro makléřskou 
smlouvu jako podmínka platnosti přede.psána fornla písemná, nebyl 
přijat, Iprávě tak jako návrh, alby podmínkou platnosti bylo odevzdání 
sazebníku, když se vysky-tuji sazby. 

§·1056 vyslovuje důrazněji než subkomitét myšlen1ku, že musí 
tu býti kausální" nexus mezi či1nností zprostředkovatele a vznikem 
zprostředkované ,smlouvy. Proto také nebyla recipována druhá věta 
prvního .odstavce § 1171 a) návrhu subkomitétního, jež zásadu o kau
sálním nexu zřejmě opouští. Z § 1171 ,a) návrhu subkomitétu se při
jínlá ustanovení, co platí, když zprostředkovaná 'smlouva byla učiněna 
pod výminkou .odkládací. Zato nebyl přijat návrh subkomitétu o smlou
vě pod výminJkou rozvazovací. Rozsáhlé toto ustanovení nebylo by asi 
příliš praktické. 

§ 1057 odpovídá § 1171 d) návrhu subkomitétu vybudovanému na 
§ 654 obč. zák. pro Německou řiši. Slova »v její prospěch«, jež se 
v tomto paragrafu vyskytují, nebyla přijata. 

§ 1058 recipuje druhý odstavec § 1171 b) návrhu subkomitétu, 
§ 1059 pak § 1171 c) tohoto návrhu. Slova »jeho zprostředkováním« 
byla šlu·tnuta jako nevhodná. Odstavec druhý nebyl převzat, ježto 
je zcela v rozporu s podstatou zprostředkovatelské smlouvy. Zdali 
snad v případnostech, které měl na zřeteli subkomitét, nevznikne 
někdy Ipohledávání na náhradu škody, bude posouditi podle obecných 
ustanovení, 'zejnléna podle -ustanovení o povinnosti nahraditi škodu 
způsobenou jednáním, které se příčí dobr)Tm mravůn1. 

§ 1060 omezil ustanovení § 1171 e) návrhu .subkomitétu na smlou
vy o 'zprostředkování práce, jak to činí jeho v:zor, § 655 obč. zák. pro 
Nělueckou říši. O odn1ěně již zaplacené rozhoduje § 1060 opačně než 
návrh sll'bkomitétu. 
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K hlavě 36 (§Š 1061-1083). 

Superrevisní kon1ise se především usnesla poz111ěniti nadpis této 
hlavy. Při tom bylo rozhodné, že v § 1061 má býti uznána také výdě
lečná společnost, při které s'polečníci spojují jediné svoji činnost, t. j. 
'svoji pracovní sílu. 

I{ ~ 1061: Rubdka 'zní: »Pojerrl«. O společném prospěchu, jehcž 
má býti ,společností dosaženo, se nečiní v tomto ustanovení, jež odpo
vídá § 1175 obč. zák., zmínka, takže - jak ,si také přál ne j vy Š š í 
s o u d -- bude možno užíti předpisů této hlavy také na společnosti, 
jež nen1ají účelů výdělečných; mluví se nyní již jen o sdružení čin
nosti nebo věcí za společnýn1 účelem. Nebylo vyhověno podnětu, aby 
bylo dáno ustanovení o procesní ~působilosti (zpúsobilosti býti stra
nou) společnosti. 

Druhý odstavec § 1061 odpovídá dosavadnímu § 1178 obč. zák. 
Nový je předpis, že je zapotřebí podpisu na soupisu. Druhá věta roz
hoduje, co platí,když ,soupis ,byl zřízen a podepsán, ale byl zřízen ne
úplně. Smlouva nebude neplatná, ale jluěním přítomným bude po 'zá
konu jen jmění sepsané. 

Rubrika před dalšími ustanoveními byla upravena jinak, než vob
čanském zákoníku, a zní nyní: »Právní následky společenské smlou
vy« s podrubrikou »1. co do základního jmění«. Pod touto rubrikou 
zařaděny jsou §§ 1062- 1065, jež odpovídají §§ 1182, 1183, 1192, věta 
2. , 1177 a 1181 obč. zák. 

Ustanovení § 1176 obč. zák. bylo na návrh notářské komc
ry v Brn ě škrtnuto. 

Ustanovení § 1177 obč. zák. bylo 'Zařaděno jako § 1064 za dosa
vadní § 118'3. Pi'i tom byly provedeny některé stylistiaké změny, jme
novitě ibyla škrtnuta slova »nikoliv zděděné« . 

O § 1178 obč. zák. srv. poznámky výše u § 1061. 
§§ 1179 a 1180 obč. 'zák. byly j a'ko zbytečné škrtnuty. 

§ 1065, jenž odpovídá § 1181 obě. zák., byl nově stylisován po 
vzoru čtvrtého odstavce § 607. Při tom bylo přihlédnut.o 'k tomu, že 
vneseny mohou býti 'nejen věci, nýbrž i práva. 

§ 1182 obč. 'zák. je nyní 'Zařaděn jako § 1062 osnovy. Druhá věta 
j e škrtnuta. První věta byla stylisticky pozměněna, jmenovitě bylo 
vYlPuštěno podle připomínky ne j vy Š š í h o s o u d u slovo »základ«; 
mí-sto »kmenové jmění« zvolen byl výraz »základní jmění«, neboť ne
jde o jluění, jímž nelze disponovati, nýbrž o jmění věnované společ-
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nému účelu. Tato změna provedena byla také v podrubrice a v dal
ších ustanoveních. 

Ustanovení § 1183 obč. I zák. je zařaděno jako § 1063 osnovy. 
Druhá věta byI2.š'krtnuta, neboť její o'hsah je kryt již větou první. 
škrtnuta byla také citace § 1192 obč. zák., dosud uvedená ke konci, 
neboť obsah tohoto paragrafu, vyjímajíc zbytečnou větu první, byl 
převzat ve zkrácené formě do závěrečné věty § 1063. Zvolené znění 
má ostatně také vyjádřiti, že přínos může záležeti i v něčem jiném, 
než ve věcech nebo v pracovních vý1konech. 

Za skupinou §§ 1062-1065 následuje podruhrika »2. co do 
ostatních práva povinností Sipolečníků navzájem«. Pod touto rubri
kou jsou 'seřaděny §§ 1066-1072, jež odpovídají §§ 1188, 1184, 1185, 
1186, 1189, 1191, 1193, 1197 obč. zák. 

Protože ustanovením § 1066 počíná skupina §§ 1066-1072, byl 
do něho poj at v,šeobecný odkaz na zásady platné o spoluvlastnictví. 
Odkazuje se ovšem toliko na §§ 352-361, nikoli na §§ 362 a násl., jež 
jednají o likvidaci. 

Ustanovení § 1184 obč. zák. zůstalo v § 1067 nezměněno, jen 
pořad slov byl přesunut. 

§§ 1185 a 1186 obč. zák. byly sloučeny v jediný § 1068. V § -1185 
obč. zák. vypuštěna byla slova »beze zřetele na jejich větší nebo 
menší podíl«, neboť k činnosti směřující k dosažení společného účelu 
jsou 'povoláni i členové, kteří vůbec podílu nemají. V § 1186 obč. zák. 
vypuštěna Ihyla , soutěžní doložka, ne_boť se vy,stačí s předpisy o ne.,. ' 
kalé soutěži. 

§ 1187 obč. zák. byl škrtnut, jmenovitě proto; poněvadž je v roz
poru s § 11.85 obč. zák. 

Rubrika před ,§ 1189 obč. zák. se vypouští. Jinak byl tekst tohoto 
ustanovení s některými stylistickými změnami převzat jako § 1069~ 

§ 1190 obč. 'zák. byl škrtnut, ježto o vnějších poměrech společnosti 
jedná již § 1066, jenž se dovolává také §§ 356 a 357, pro poměr vnitř
ni pak platí § 1068. 

První věta § 1191 obč. zák. byla škrtnuta jako zbytečná. Jinak 
bylo toto ustanovení se stylistickými 'zlněnami pojato do § 1070. 
Kdežto starý tekst mluvil o jednání, které jeden společník provedJ 
svémocně, je nyní řeč o jednání vykonaném »0 své újmě«. 

O § 1192 obč. zák. srv. poznámky k § 1063. 
Ustanovení § 1193 obč. zák. bylo v § 1071 pozměněno, a vychází 

se při tom z tohoto výkladu: jestliže někteří společníci jen pracují, 
anebo jestliže jen někteří .společníci pracují, a jestliže na takový pří-
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pad ve smlouvě není pan1atováno nebo nedojde k dohodě, přísluší OnělTI 
spokčníkůIYl přiměřený podíl 'ze zisku. Výpočet momentů rozhodných 
pro soudcovské rozhodnutí není míněn jako taxativní. Jinak prove
deny byly na § 1193 obč. zák. některé stylistické změny. 

škrtnut byl § 1194 obč. zák., neboť jeho obsah je již kryt usta-
novenínl § 1066 osnovy. . 

§ 1195 obč. zák. hyl škrtnut vzhledem k § 792 (§ 8790bč. zák.). 
Snllouva o t. zv. societas leonina je jistě podle tohoto ustanovení ne
platná. P:rvní část § 1195 obč. 'zák. je samo~řejmá. 

Rubrika .před § 1197 obě. zák. byla vypuštěna, tekst sám byl 
převzat do § 1072 s menšími změnami. 

I§§ 1198 a 1199 Dbč. záJk. byly škrtnuty i s rubrikou. Obsah jich 
vyplývá z ~§ 352 a 360, na ně'ž se odkazuje v §, 1066. 

§ 1200 obč. zák. byl zařaděn do hlavy o spoluvlastnictví jako 
§ 361. 

§§ 1201 a 1202 obč. zák. byly převzaty ja:ko §§ 1073, 1074. K § 
1073 pj"ipojen hyl druhý odstavec, podle něhož ~ jednání, jež byla 
provedena pro společnost, věřiteli odpovídají všichni společníci stej
nými l'odily, jestliže věřitel nevěděl ani nemusil věděti, jaký je poměr 
účasti jednotlivých společníkú. 

§ 1074 se nyní vyslovuj e o vázanosti společenského j mění pro 
věřitele spole,čnosti. Jiní věřitelé společníkovi se mohou držeti jediné 
toho, nač společník sám má právo. Vede-li exekuci, může věřitel 'způ
sobiti zrušení společnosti beze zřetele k tomu, zda byla uzavřena na 
určit~~ či na neurčitý čas. Výpovědní doba je měsíční a výpověd' může 
býti dána jen pro konec provozovacího období. Srv. čl. 126 obch. zák.; 
§ 333 ex. ř. 

Zvoleným 'zněním §§ 1073 a 1074 je vyřízen též § 1203 obč. zák. 
Ustanovení § 1204 obč. zák. se vypouští, neboť ,se vztahuje jediné 

na společnosti obchodní. 
Rubrika před §§ 1075 a násl. zní »Zánik společnosti nebo člen

'ství«. Tím má býti naznačeno, že se tu pojednává ta:ké 'O vystDupení 
jednoho člena nebo o jeho vyloučení. 

V § 1075 převzat byl § 1205 obč. zák. ,se stylistickými změnami, 
jmenovitě mluví se, podle připomínky ne j vy Š š í h o s o u d u, 'O »úče
lu« ,a nikoliv o »úkolu«, kteréhožto slova užil subkomitét. 

V § 1076 byl převzat beze 'změny § 1206 .obč. zák. N eibylo vyho
věno podnětu, aby se přihlédlo -k opačnému řešení zákoníka obchod
ního. 

§ 1207 obč. zák. byl převzat be'z věcných změn v § 1077, až na 
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292 

to, že byla vypuštěna třetí věta týkající se společností obchodních. 
§ 1208 obč. zálk. byl převzat v § 1078 ve znění ·zkráceném a sty

listieky upraveném. Ustanovení o dílu povinném nejsou předpisem 
§ 1078 dotčena. 

§ 1209 obč. zák. byl převzat v § 1079, bylo však škrtnuto slovo 
»vyměřeného « (sc. podílu), aby se vyjádřilo, že podle stavu věci se 
může srážka tý,kati bud' kapitálu nebo zisku nebo obojího. 

§ 1210 obč. 'zák. hyl převzat v § 1080 s některými změnami . 

Ztráta důvěry musí býti oprávněná. Nežádá se odsouzení pro 'zločin, 

l1ý·brž stačí odsouzení Ipro každý čin trestný. VedlA konkursu uvedeno 
je také vyrovnání. Mimoto byl připojen druhý odstavec, jenž se tý1ká 
ztráty svéprávnosti apřejínlá s některými 'zrněnarni § 6 řádu o zba
vení svéprávnosti, pokud se vztahoval na § 1210 obč. zák. 

§ 1081 odpovídá § 1211 obč. zák. Právo vypověděti smlouvu před 
uplynutím smluvené doby, zemřel-li nebo vystoupil-li společník, na 
němž hlavně spočívala starost o společný účel, je stejně jako v ,§ 1082 
osnovy omezeno tím, že nesn1Í býti vykonáno nevčas a na újmu ostat
ních společníků. 

§ 1212 obč. zák. byl převzat v § 1082 a byl přizpůsoben § 347 
osnovy. 

§§ 1213 a '1214 obč. zák. byly škrtnuty; jn1enovitě § 1213 obč. 
zák. je kryt již ustanovením § 1080 osnovy. 

§ 1215 obč. zák. byl v § 1083 'zkrácen, avšak věcně ponechán 
beze změny. Ustanovení, kterých podle § 1083 osnovy jest užíti, jsou 
§§ 362-373 osnovy, ale samozřejmě také § 130l. 

§ 1216 obč. zák. byl škrtnut. 

I{ hlavě 37 (§§ 1084-1090). 

Dvacátá devátá hlava druhého dílu občanského zákoníka byla 
dosud nadepsána »0 smlouvách odvážných«. Ode dávna uváděny byly 
proti této hlavě pochybnosti systematického rázu, jež zvláště odůvod
ňovány byly poukazem na to, že pro pojem odvážné smlouvy je roz
hodné jediné to, že nelze při ní užíti právního prostředku pro zkrácení 
přes polovici hodnoty. Superrevisní komise vyhověla těmto pochyb
nostelllzměnou nadpisu a tím, že v 37. hlavě 'pojednává pouze o sázce 
,a hře a v souvislosti s nimi též o obchoďech diferenčních. Zbytek byl 
vyřízen dodatkem k § . 850, tedy v souvislosti s předpisy o zkrácení 
přes polovici hodnoty. Ustanovení o emptio spei jsou'v hía~ě o smlou
vě trhové (§ 972), ustanovení o zcizení dědictví v právu dědickém 

293 

(§ § 768 a násL). Mimoto vložena byla zvláštní hlava (38.) o smlou
vách o zaopatření, jež nahrazuje §,§ 1284-1286 obč. zák. Předpisy 
o pojišťovací smlouvě (§§ 1287-1292 obč. zák.) , které měl ještě 
suhkomitét, byly vypuštěny, neboť do kodifikace občanského práva 
nenáležejí. 

V souhlase s tím, co shora bylo řečeno o sys tematickém uspořá
dání zákoníka, škrtnuta byla ustanovení §§ 1267, 1268 a 1269 obč. 
zák. 

K § 1084. Definice sázky obsažená v první větě § 1270 obč. zák. 
byla vypuštěna se zřetelem k tomu, že vyjadřuje jen, čím se sázka 
liší od hry; po právní stránce není však mezi 'sázkou a hrou rozdílu 
(§ 1272 obč. zák.). Nebylo vyhověno podnětu, aby se určil IPojem 
hry, a stejně nebylo vyhověno podnětu, aby se upustilo od nežalova
telnosti sázky. Druhá věta § 1271 obč. zák. má význam se zřetelenl 
na § 1253 osnovy, že totiž není možná soluti repetitio ; zůstala proto 
tato věta nedotčena. Naproti tomu třetí věta § 1270 je zbytečná a nad
to mýlivá, neboť nepochybně přes znění zákona určité právní následky 
darování (§§ 863 a násl. osnovy) nejsou s její skutko vou podstatou 
spojeny; byla proto škrtnuta . Předpis § 1084 počíná nyní první a 
druhou větou § 1271 obč. zák., 'za nimiž následuje dr uhá věta § 1270 
obč. zá'k.; jinak by slova »poctivě učiněné a jinak dovolené«, která se 
zřetelen1 na zákaz určitých her mají zů'stati, ztratila souvislost. 

Za tento předpis zařaděny byly dva nové paragrafy, a to jako 
první z nich paragraf, jenž obsahuje ustanovení související s dosa
vadním §1174, odst. 2., obč. zák. novelové verse. Kdežto však v ci
tovaném ustanovení vysloveno bylo jediné, že nelze vymáhati zpět 
zápůj čku danou k z a k á 'z a n é hře, má býti nyní každá zá půj čka, jež 
byla poskytnuta k sázce, nežalovatelná; důvody lllorálky jistě d~po
ručují podobné řešenÍ. Vyžaduje se pouze, aby zápůjčka byla ll\: tomu 
účelu pos'kytnuta vědomě . Význam Ibude míti toto ustanovení pocho
pitelně ,především při dluzích ze hry v širším smyslu. 

Druhý předpis vyslovuje, že pohledávky ze sázek a ze zápůjček, 

které ipodle toho, co -právě bylo řečeno, poskytnuty byly k sázkám, 
nemohou býti zaj ištěny (tím se míní, že nelze je utvrditi zej n1éna 
r ukojemstvím, platebním slibem nebo zástavním právem) a že jich 
nelze užíti ke kompensaci. Compesatio voluntaria tím dotčena není. 
Co se týká diferenčních obchodů, srv. poznámky dole. 

K § 1087. Již 'subkomitét škrtl v § 1272 obč. zák. první a .po
slední větu. První větu proto, že obsahuje definici hry jako druhu 
sázky, a tedy definici, jež není nepochybná. Poslední věta byla škrt-



294 

nuta, protože obsahuje jen O'dkaz na politické zákony, a je tedy v této 
souvislO'sti zbytečná. Superrevisní komise se připojila k tomuto sta
novisku. Zvoleným zněním má býti řečeno, že také o zápůjčkách ke 
hře platí totéž, co o zápůjčkách k sázce. 

Rubrika před §§ 1273 a 1274 obč. 'zák. byla škrtnuta. Ustanovení 
§ 1088 osnovy, jak je navrhuje' superrevisní komise, přejímá návrhy 
subkomitétu. »Výhernimi podniky« se míní i podniky loterní. Co dO' 
první věty se vychází 'z toho, že není vhodné podřizovati losy před
pisům daným o ,sázce a hře, a tím ustanoviti nežalovatelnost i v ,pří
padech, že loterie je státem povO'lena (srv. již E h r e ll'Z W e i g, II., 1., 
1928, str. 619). O státních loteriích dáno bylo ustanovení v § 1274 
obč. 'zák. Je spravedlivé, aby z dovolených výh~rních podniků 'vzni
kala žalovatelná pohledávka; srv. ,§ 763 obč. zák. pro NěmeckO'u říši. 
Za dovolené výherní podniky jest považovati výherní podniky státu 
nebO' podniky státní správou povO'lené. Jen o loteriích a o výherních 
podnicích, které takto povoleny nej sou, ,platí ustanovení o hře a s'ázce. 
Obě ustanovení (§§ 1273 a 1274 obč. zák.) stažena byla do jediného 

. paragrafu. 
O §§ 1275 a 1276 srv. úvodní poznámky k této hlavě a § 972 

osnO'vy. 
§ 1277 obč. zák. byl vypuštěn již subkomitétem, neboť usta

novení o koupi kuksu se zřetelem na 'zákon horní nenáleží do 'Zákono
dárství o všeobecném ~právu občanském. 

Zvláštní pozornosti zasluhují následující předpisy o di f e r e n č

ní c h ob c hod ech. Již v nadpisu hlavy 37. dochází výrazu názor, 
že diferenční obchod není sázkou nebo hrou, nýbrž jen zj evem podob
ným těmtO' dvěma právním jednáním. Komise soudila, 'že musí se
trvati na ,zásadě nežalovatelnosti diferenčních obchodů. S tím není 
v rozporu, že pohledávka vznikající z diferenčního obchodu múže býti 
zajišťěna iprávem zástavním a zadržovacím (nikoli však rukojem
stvím) a že ,se hodí ke kompensaci. Zápújčky dané dO' diferenčníhO' 
obchodu j,sou - na rozdíl od pohledávek toho drl1hu při hře nebO' 
při sázce - 'žalovatelné. Tím jest řečeno, že na př. ·se může bankéř 
z krytí, jež mu bylo dánO' pro diferenční obchod, uspO'kojiti jakO' při 
jakémkoliv jiném bankovním obchodě. žaloba, a:by bylO' vydánO' krytí 
(když diferenční obchod skončil ztrátou), mO'žná není. 

Komise určila pojem diferenčního obchO'du tak, že musí jíti 
O' smlouvu o dodávce cenných papírů nebo zboží, při které již předem 
je úmyslem stni-n, aby dodávka nebyla 'skutečně provedena, nýbrž aby 
byl jen zaplacen rO'zdíl mezi cenO'u dodací a mezi cenO'u tržní nebO' 
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bursovní v době dodací. Přijato bylo tedy ono pojetí diferenčních ob
chodů, podle něhož jsou takovými obchody jediné obchO'dy terminové, 
nikoli ono pojetí, které ztotožňuje diferenční obchody s obchody spe
kulačními a klade je prO'ti O'bchO'dům ukladacím. Diferenční obchO'd 
je tu i tenkrát, když skutečná dodávka koupených cenný.ch papírů 
nebo 'zbO'ží sice vylO'učena nebyla, avšak z O'sobních poměrů, jež oběnla 
stranám musily býti známy, jde najevO', že cenné papíry nebo zboží 
skutečně dodány býti nemají. Jde tu o ustanO'vení O'chranné, jež ostat
ně jest odůvodněnO' vhO'dným výkladem skutkO'vé podstaty takovéh o 
právníhO' jednání. . 

Co dO' 'žalovatelnO'sti diferenčního O'bchO'du ,se vycházelO' z tO'ho, 
že při uzavírání diferenčních o~chodú múže jíti o zcela pravidelný 
prO'středek O'bchodO'vání, 'a že v takovém případě selhání právní ochra
ny bylO' by al-denl naprostO' neodůvodněné svévO'le, jež by přímo svá
děla k pO'rušení zásady pO'ctivO'sti a víry. Znalci přivzatí k poradám 
(soukr. docent Dr. B a s cha ředitel Pop per) vyslovili se Ipro žalO'
vatelnost diferenčníeh obchO'dů, jsO'u-li uzavřeny bud' mezi kupci ve 
smyslu obchodního zákO'na nebo me'zi výrobci a O'bchO'dníky, 'kteří zboží 
určitéhO' druhu vyrábějí nebo s ním obchodují. Vedle toho uvažO'valo 
se ještě O' jiné mO'žnosti, pro kterO'u se komise po obšírných pO'radách 
rO'zhodla. StanoviskO' komise je vysloveno v § 1090. PO'dle tohoto usta
novení nelze vznésti námitku diferenčního obchodu, jde-li o osoby, 
s jejichž řádnou činností obchO'dní nebo živnostenskO'u hospodářsky 
sO'uvisí uzavírání diferenčních obchodú, třebas jde O' diferenční obchO'd 
s jiným druhem z!boží. Továrník sukna nebude tedy chráněn, uza'
vře-li diferenční O'bchod se 'zbožím jakéhO'koliv druhu, na 'př. oS cukrem, 
třebas k jehO' hospodářské činnosti náleží jen uzavírání diferenčních 
O'bohO'dů s vlnO'u, bavlnou neho s přízí. Ustanovení bursovníhO' zákO'na 
O' diferenčních obchO'dech 'se zaehovávají v platnosti předpisy uvozo
vacími (čl. V., č. 1.), stejně ustanovení o zákazu terminových O'b
cJhodů s O'bilím (čl. VI., č. 11.). Druhá věta § 1090 nepři'znává ná
mitku diferenčního obchodu osobám, které uzavřely diferenční obchO'd 
nále'žející k předmětu jejich 'živnosti, i když je nelze počítati mezi 
ony, s jejichž řádnou činností obchO'dní nebO' živnostenskou hO'spO'
dářsky souvisí uzavírání diferenčních O'bchodů. V obou případech 
v § 1090 uvedených nejde o osO'by obchodně nezkušené a jen nezku
šenost může odůvO'dniti, že diferenční obchod je 'zpravidla nežalo
vatelný. 
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K hlavě 38 (§§ 1091-1107). 

Třicátá osmá hlava obsahuje ve dvou odděleních předpisy jednak 
Co zaopatřovacÍTn důchodu, jednak o výrněnku. 

1. K předpisům o zaopatřovacím důchodu. 

K § 1091. Ustanovení to nahrazuje § 1284 obč. zák. Podobně ja:ko 
subkomitét navrhuje superrevisní komise v souhlase s § 761 občan
ského zákoníka pro Německou říši a s článkem 517 švýcarského práva 
obligačního (srv. též články 1341, 1968, 1973 ' Code civil) jako pod-
111ínku platnosti pro smlouvu o 'zaopatřovací důchod formu písemnou, 
a to pro celou smlouvu, nikoliv jen ,pro prohlášení toho, kdo zaopatřo
vací důchod slibuje; nestačila by tedy výměna dopisů. Ustanovení to 
je dáno pro smlouvy, 'kterými se slibuje zao:patřovací důchod na do
životí osoby oprávněné nebo nějaké O'soby třetí, nebo na jinou dobu 
neurčitou (na p:L závisející na budoucí a nejisté události), nebo na 
dobu delší než pět let. Smlouvy o zaopatřovací důchod, které by byly 
uzavřeny na určitou dobu kratší než pět let, na př. smlouva o zaopa
třeni žáka po dob~ prázdnin, by tedy písemné formy nevyžadovaly. 
Druhý' odstavec § 1091 stupňuje formální přísnost tín1, že předpisuje 
notářský akt pro smlouvy o zaopatřovací důchod uzavřené mezi man
žely a pro smlouvy o darování zaopatřovacího důchodu [srv. § 1, pí's:m. 
b) a d), 'zákona č. 76/1871 ř' . z.]. Smlouva o zaopatřovací důchod 
mezi manžely ' pravidelně bude ovšem smlouvou svatební, ale lze si 
představiti i výjimky, jako když jde o založení práv pro třetí osoby, 
na př. ;pro děti jednoho z lTIanželů z jeho dřívějšího n1anželstvÍ. Ne
úšlo superrevisní k'omise, že okruhy případů uvedených v § 1091, 
odst. 2., zhusta se budou protínati. 

K § 1092. Nové toto ustanovení obsahuje vykládací pravidlo, že 
zaopatřovací důchod v pochybnostech jest považovati za slíbený na 
doživotí věřitele důchodu. Ovšem může býti zaopatřovací důchod 'slí
ben i na delší čas, na př. ještě pro dědice osoby oprávněné. Fiskus 
není dědicem, nýbrž má jen postavení dědice,a tedy by se k nělTIU 
nepřihliželo. Jak plyne již ze zvoleného tekstu, může býti zaopatřovací 
důchod vždy zřízen jen pro osO'bu fysickou, nikoli pro osobu právnic
kou. Nebylo vyhověno podnětu, aby bylo dáno ustanovení o nezabavi
telnosti zaopatřovacího důchodu, ježto .podobné ustanovení zřejmě 
náleží do oboru práva exekučního (srv. však nÍ'že poznámky ok § 1094). 
Věčné renty nebyly výslovně zakázány (srv. však § 497). Vedle toho 
bylo dáno ještě druhé vykládací pravidlo, že totiž zaopatřovací dů-
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chod, slíbený na doživotí dlužníka důchodu nebo osoby ' třetí, pře
chází na dědice věřitele. 

K § 1093. Ustanovení toto přejímá druhou větu § 1285 obč. zák., 
podle které zaopatřovací důchod v 'pochybnostech, t. j. není-li ujed
náno nic jiného, je splatný čtvrtletně napřed; postačí, jestliže z po
vahy dohody plyne lhůta jiná. Nebylo vyhověno námitkám proti čtvrt
letní lhutě a návI'hům, aby lhůta tato nahrazena byla lhůtouměsíč
ní, jaká je podle § 1232 osnovy předepsána pro výživné. Druhá věta 
§ 1093 ustanovuje, že ,smrt osoby, na jejíž doživotí byl dúchod napřed 
splatný sjednán, neosvobozuje dlužníka od platů již dospělých; je-li 
~ůcihod splatný' pozadu, bude dlužník povinen zaplatiti část připadající 
na dobu života oné osoby. Osoba, o jejíž smrt jde, nemusí býti opráv
něný; pomý'šleno je i na případ, že zaopatřovací dúchod byl zřízen 
na doživotí osoby třetí. 

K § 1094. První věta se týká postupitelnosti dúchodu. Nelze po
stoupiti právO' ze 'zaopatřovacího důchodu v celku, nýbrž jediné po
hledáv,ky na jednotlivé dospívající dávky. Druhý odstavec je napo
doben .předpisu článku 519 švýcarského obligačního práva. Odůvodněn 
j e tím, že při bezplatném zřízení zaopatřovacího důchodu nevychází 
nic z majetku oprávněné osoby, takže nemů'že býti řeč o tom, že by 
věřitelé této osoby byli poško'zeni výhradou, že zaopatřovací dúchod 
j est odňat jejich zásaJhu. 

K § 1095. Jíž podle návrhu subkomitétu nebyl při smlouvě o 'za
opatřovací důchod možný odstup od ,smlouvy, ale ovšem nedotčena zú
stala 'žaloba na splnění nebo právo na odstup co do jednotlivých splá
t ek. Ustanovení toto - v souhlasu s písemnictvím uvedeným v důvo
dové zprávě sulbkomitétu -- opíralo se o úvahu, že smlouvou o zaopa
třovací důchod vzniká jednotné právo (kmenové právo), které je již 
pos'kytnuto, j aJkmile první , ,splátka byla zaplacena. Kromě toho by 
možnost práva na odstup v četných případech mohla vésti k nespra
vedlivému vykořisťování dlužníka, jenž z jakýchkoliv důvodů nevy
hověl svým povinnostem. Superrevisní komise se připojila k těmto 
podnětům. 

lL K !předpisům o vSrměi1'ku. 

Superrevisní komise se přiklonila k 'stanovisku suibkomitétu [srv. 
§§ 1286 a) a ná,sl. návrhu subkomitétu], při čemž se především dala 
vésti úVaJhou, že v zákoníku o právu občanském nelze postrádati usta
novení o výn1ěnku a dále že ustanovení o výměnku podle své pře
vážné ,povahy náležejí do práva obligačního. Návrhu, aby se o vý
měnku pojednávalo v předpisech o právech věcných, nebylo vyhověno. 
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v § 10'96 je dána definice výměnku. Definice Itato ne'0'mezuje 
výměnek jen na sel,ské usedlosti. Výměnek může býti zřízen jak na 
dobu neurčitou, na př. na dobu vdovství, tak na doživotí nějaké osoby, 
a to nikoliv jen oso'hy z výměnku oprávněné. Podle obsahu právního 
jednání, kterým se výměnek 'zřizuje, platí o výměnku předpisy o jed
notlivých subjektivních právech, z kterých se výměnek 'skládá, jme
novitě předpisy o zaopatřovacím důchodu, o služebnosti bytu a t. p .; 
tím však j edn.otnost výměnku nemá býti dotčena. Bylo-li vymíněno 
plnění na určitý čas, nejde o výměn,ek. Stejně nejde o výměnek při 
plnění, jež neslouží k 'zaopatření. 

§ 1097 se týká zápisu do veřejných knih. Podle návrhu K I a n-, 
g' o v a (Juristenzeitung, 1926, str. 89 a násl.) převzato bylo do druhé 
věty ustanovení § 1222 uherské osn.ovy, že , vlastnické právo lze za
psati jen zár.oveň se zápisem výměnku zatěžujícího vlastnictví. Usta
novení to neplatí, jestliže se vÝlněnkář zápisu zřekl. Po názoru super
revi,sní komise nevzniká tedy výměnek jediné zápisem do veřejné 
knihy, také se nevyžaduje, aby výměnek byl zřÍ'zen v li'stině, která 
se zřizuje o převodu nemovito,sti. Zásadně, t. j. nezřekne-li :se vý
měnJkář zápisu, jest osoba přejímající nemovitost povinna výměnek 
dáti zapsati. 

Z první věty Ipátého O'dstavce § 1286 a) návrhu subkomitétu 
vznikl'§ 1098. Nezcizitelnost a neděditelnost výměnku, které ustanovil 
již subkomitét, vyplývá z povahy výměnku jako práva čistě osobního. 
Jediné právo na dávky již dospělé - stejně ja:ko každý jiný příjem 
- lze převésti, . nikoli však tehdy, když jde o dávky, jejichž míra je 
určena .osobními potřebami výměnkáře. 

§ 1099 přejímá návrh subkomitétu. Podle něho se obsah výměn
ku určuje, není-li jinak ustanoveno ~ebo vyjednáno, místní zvyklostí. 
Tím 'mělo býti dáno vykladací pravidlo odkazující na místnízvyklO'st, 
podobně jako na př. v ustanovení o placení nájemného (§ 1000 
osnovy) . 

§ 1100 byl vsunut superrevisní komisí. Že bylo dáno zvláštní usta
novení o ,povinnosti dlužníka přispěti výměnkář'i pomocnými úk.ony, 
vysvětluje se tím, že v selských kruzích se při určování povinno'stí 
z výměnlku často zapomíná na předpisy podobného druhu. Pod'le 'zvo
leného 'znění vyplývá tato povinnost ze zákona, a nemusí tedy býti 
pojata do smlouvy o zřízení v~Tlněnku. Dlužník se může povinnosti té 
~prostiti tím, že dosáhne, aby výměnkář byl na dO'bu své nemO'ci 
umístěn v léčebném nebo v ošetřovacím ústavě. Dlužník se tím osvo-
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bozuje toliko od povinnosti pečovati o výměnkáře, nikoli však od po
vinnosti plniti dávky z výměnku. 

§ 1101 se týká výměnkářových důchodů zapsaných ve veřejných 
knihách. O nich mají platiti předpisy o reálných břemenech. 

V této souvislosti ,se přihlédlo k předpisu § 1286 b) návrhu sub
Komitétu. Suhkomitét navrhl, aby 'se plnilo v nemovitosti výměnkem 
zatÍ'žené. Přihližejíc k všem okolnostem, je'ž mohou přijíti v úvahu, 
navrhla komise vysloviti v § 1102, ~e dluh z výměnku, není-li ustano
ven opak, je dluhem výběrným. 

§ 1103 Ipřiznává výlněnkáři, jemuž podle jeho volby příslušej í 

buď dávky peněžité nebo naturální, právo, aby změnil svoji volbu ; 
musí to však nejméně týden napřed oznámiti dlužníku. 

Jako další s~mostatný paragraf (§ 1104) přijato hylo ustanovení 
čtvrtého odstavce § 1286 a) návrhu subkomitétu a vytýká se, že dluž
ník je povinen, byla-li 'zničena budova, v které byl výměnkáři vyhra
zen byt, opatřiti výměnkáři vhodný byt pr.ozatímní. Nebylo přihléd
nu tO' k námětu,že by se lnělo pamatovati také na případ, že výměn
kář 'sám budovu zapálil. 

§ 1105 se opírá o druhou větu !pátého odstavce § 1286 a) návrhu 
subkomitétu. Ustanovuje, že výměnek manželúm vyhrazený se smrtí 
j ednoho z nich nezkracuje. ' 

§ 1106 odpovídá šestému odstavci § 1286 a) návrhu subkomitétu, 
j enž jednalo případech, že je pro výměnkáře nemO'žné nebo nesnesi
t elné, aby zůstal na statku. Superrevisní komise zvolila znění O'bjek
tivní a mluví nyní o talkových změnách poměrů, že nel'ze spravedlivě 
žádati, aby se setrvalo při naturálním plnění. V takovém případě má 
soud pořadem ,práva naturální výměnek zcela nebo zčásti !přeměniti 
na výměnek peněžitý' . Soud může také, vyšetře uhrazovací jistinu, ulo
žiti dlužníku, aby ji splatil do starO'bní pokladny nebo do ústavu po
dobného druhu. Soud však nesmí vydati rozhodnutí, kterým by byla 
ohrožena existence výměnkáře. Všechny dohody o přeměně výměnku 
naturálního na výměnek peněžitý a také soudní rozhodnutí o takové 
přelněně mohou býti na návrh kterékoli strany pořadem práva nově 
upraveny, změní-li se podstatně poměry. 

§ 1107 vyslovuje, že odstoupení nemovitosti, při němž byl zřízen 
výměnek, nelze odvolati. 
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K hlavě 39 (§§ 1108- 1110). 

Jak již bylo pověděno (srv. poznárnky k hlavě dvacáté čtvrté na 
počátku), ,pokládala superrevisní komise za vhodné vložiti ustanovení 
o. veřejném přislíbení za ustanovení o jedno.tlivých typech srúluvních. 

§§ 1108- 1110 souhlasí s §§ 860- 860 b) obč. zák. Zl1lěna je 
v § 1108, jenž slova »ftir eine Leistung oder einen Erfolg« nahradil 
slovy »'za nějaký výkon«. Důvody srv. u Krčmáře, Sborník věd 
právních a státních, 1918, str. 9 a násl. Závěr '§1109 v souhlase s obec
ně přijatým postupem superrevisní komise není již formulován jako 
předpis Iprůvodní. Tal1ltéž jasněji než dosud se mluví o době, kdy ,byl 
výkon proveden. 

" Nebyl přijat námět, aby byla předepsána pro platnost veřejného 
přislíbení deposice rozepsané ceny. Sluší zejména uvážiti, že nej 
častěji ceny rozepisují úřady nebo takové korporace, na kterých de
posici ceny není potřebí žádati. Obavy, že by se bez deposice roze
psané ceny daly obejíti předpisy o sázce, není snad třeba sdíleti. 

K hlavě 40 (§§ 1111-1161). 

Na rozdíl od subkomitétu, jenž se v míře podstatně vyšší opíral 
o návrh Ran d ů v (srv. přílohu ke spisu Schadenersatzrecht, 1913), 
měla superrevisní komise za to, že se musí spíše zdůrazniti souvislost 
s právem dosavadním, jak bylo upraveno třetí částečnoU novelou. 
Nicméně považovala sUiperrevisní kOl1lise za nutné četné 'změny, jež 
do dosavadního právního stavu někde dosti hluboko zasahují. Stejně 
jako subkomitét ani superrevisní komise nepřevzala do občanského 
'zákoníka ustanovení o náhradě škody, jež dnsud stojí mimo občan
ský zákoník, jako na př. ustanovení o náhradě škod důlních a o ná
hradě škod způsobených komunikačními prostředky, aby tím rozsah 
hlavy o náhradě škody příliš nevzrostl. Systel'natika zákona zůstala 
v hrubý.ch rysech nedotčena, jmenovitě také co .se týká pOl1lěru 

mezi principy odpovědnosti za škodu zaviněnou a odpovědnosti za 
š'kodu nezaviněnou. Stejně jako dosud (§ 1295, odst. 2., obč. zák.) 
není ' protivrávnost nezbytnou podmínkou pro nárok na náh radu 
š'kody (§ 1114, odst. 2.). 

K § 1111. Až na stylisti0ké změny převzato bylo v tornto pa
ragrafu ustanovení § 1293 obč. zák. Zmíněné stylistické zrněny zá
leží v tom, 'že byl změněn pořad ve výpočtu chráněných právních 
staJtků a že se zřetelem na §§ 1144 a násl. postavena byla v čelo 
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š koda na osobě. Nový tekst není zcela totožný ,s tekstem dosavad
ním, nýbrž pojem ušlého zisku je určen objektivně. Ot ázka, zda by 
se bylo poškozenému dostalo zisku, má býti posuzována podle ob
jektivních hledisek. Superrevisní komise byla zajedno v tom, že 
telkstem § 1111 je zahrnuta také škoda immateriální. 

Rubrika před § 12'94 obč. zák. nebyla převzata. Nová rubrika 
před. § 1112 osnovy (I. Přičítání škody) má zahrnovati skupinu 
§§ 1112-1141. Další skupiny jsou uvedeny rubrikami před §§ 1142 
,a násl. a před §§ 1155 a násl. (II. Způsob a rozsah náhrady škody; 
III. Prodlení dlužníka, smluvená náhrada a propadné doložky). 

K § 1112. Ustanovení toto vstupuje na místo § 1294 obč . zák. 
Nemluví se již o škodě vzniklé náhodou, nýbrž o škodě vzniklé bez 
viny. Mimoto hyl připojen dodatek, jenž ukazuje na měřítka, k nimž 
sluší přihlížeti při Iposuzování viny znalců (§ 1299 obč. zák.). vý
slovně je řečeno jako v dosavadním teks,tu, že škoda muže vznik
nouti bud' z činu nebo z opominuti. Tím má býti pověděno, že jak 
čin) tak. opominutí mohou šlkodu nejen 'způsobiti, nýbrž i k ní dáti 
'podnět . Uvažovalo se o t om, aby se již k§ 1112 připojil obsah '§ 1311 
obč. zák., ale na konec bylo od toho upuštěno. Důležité jest, že se 
trvá na pojmu zavinění, jenž se ovšem nekryje s 'pojmel1l viny podle 
návrhů na nový zákon trestní. Superrevisní komise nepovažovala za 
nutné, aby v tomto směru byla konformita mezi návrhel1l zákoníka 
občanského a návrhem 'zákona trestního. Výrazy »škoda, ....... . 
vzniká bud' 'z jeho jednání, 'které mu lze přičísti k vině« a »nebo bez 
j eho viny« si navzájem odpovídaj í a odpovídají také rubrikám před 
§§ 1114 a násl. a před §§ 1121 a násl. 

RubrikCl, před § 1295 obč. zák. »0 závazku k náhradě š'kody« 
"byla š1krtnuta a pořad §§ 1295- 1299 obč. zák. byl pozměněn tak, 
že nejprve jdou §§ 1297 a 1299, sloučené v jediný paragraf, 'za nimi 
§ 1295 a na konec §'§ . 1296 a 1298, opět v jediný paragraf sloučené. 

K § 1113. Nové ustanovení shrnuje pojem zavinění. § 12'97 obč. 
zák. vy;slovuje všeobecnou zásadu, § 1299 obč. 'zák. určuje zvláštní 
měřítJko. Pravidelně se měří zavinění objektivním měřítkem obyčejné 
"pozornosti v pospolitém životě ; zvláštní měřítko platí pro toho, kdo 
:si přiznává ibud' výkonel1l povolání nebo jinak zvláštní znalosti, nebo 
kdo, nejsa k tomu nucen, vezme na sebe úkol, jenž vyžaduje zvlášt
:ních osobních vlastností. Od obyčejného člověka bude tedy možno 
požadovati jen obyčejnou míru pozornosti. Jde-li o poměry určitého 
,stavu, lze přihlížeti k průměrným schopnostem tohoto :stavu. Bude 
-:tedy mo.žné na rolníku žádati vyš,ší míru pozornosti ve věcec~ týka-
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jících se zemědělství. O poměru k § 1116 srv. půznánlky k tůn1uto 
paragrafu. Shůdně s tekstem W O' 1 f f v Klangůvě :kůmentáři IV., 
str. 46, s druhé strany Krč m á ř', PrávO' obligační, 1929, str. 293; 
jinak Z e i II e r, III., str. 711 a násl. § 1299 ůbč. zák. jaků silně za
staralý byl zmodernisován. Zpravidla půjde v § 1299 ůbč. zák. jen 
O' :průvedení 'zásad, jež po názQ]~u komise jsou obsaženy již v § 1297 
ůbč. zák. Druhá věta § 1299 obč. zák. byla jako zbytečná škrtnutar 

nebůť vedle ustanovení § 1304 obč . .zák. (§ 1120 ůsnovy) je samů
zřejmá. 

V § 1114 převzato bylo ustanovení § 1295 ůbč. zák. V prvním 
odstavci změněn byl dosavadní 'tekst tím, že ,se neodkazuje na smlůu
vu, nýbrž vůbec na povinnosti vyplývající 'z právního jednání. Do
plněnO' bylO', že jde v prvním ůdstavci O' jednání průtiprávní (srv. 
Krč m á ř, Právník, 1'917, str. 705 a násL). NebylO' vyhůvěnů návrhu 
subkomitétu, aby se škrtl druhý ůdstavec. Nůvý je dodatek, půdle 
něhůž ten, kdO' způsůbil škůdu výkůnem práva, ůdpůvídá - nej sůu-li 
dány podmínky ustanůvené v první větě pro ůdpovědnůst za škůdu 
způsobenůu výkůnem práva - jediné, když př.ekročí meze určené 
právem. Důdatek ten ůdpůvídá dosavadnímu § 13050bč. 'zák. Zmínka 
O' ,mezích prO' výkon práva znamená ůdkaz na právO' objektivní. 
Ostatně nebylO' úmyslem !komise měniti něcO' na §§ 1295 a 1305 obč. 
zák. Od úmyslu, aby se v § 1114, odst. 2., užilO' slůvla »D'bmysl« , bylO" 
na kDnec upuštěnO'. Také nemínila kDmise učiniti tohO', kdO' z jakých
kDliv dŮVDdů své právO' vykDnává způsDbem uvedeným v první větě 
druhéhO' Ddstavce § 1114, Ddpovědným až dO' ceny zvláštní Dbliby. 

V § 1115 vyslovuje první věta dDmněnku (nikDli předpis prů
vDdní) DbsaženDu důsud v § 1296 Dbč. zák,., že tDtiž škůda nevznikla 
něčí vinDu. Druhá věta odpDvídá dDsavadnímu § 1298 Dbč. 'zák. 

Se zřetelem na změny prDvedené na § 1300 obč. zák. byla pDlD-' 
žena před tDtO' ustanůvení zvláštní rubrika. 

§ 1116 DdpDVídá § 1300 obč. zák. UstanDvení tDtD bylo DdlDU
čeno ůd§ 1299 Dbč. zák., prDtDže Dba předpisy jednají O' různýeh skut
kových základech, jež mají rnálD spDlečnéhD. § 1116 Dbsahuje zvláštní 
předpis O' způsDbení škody. PDdůbně jak'O v rubrice vsunuta je v něm 
výslDvná zmínka O' nesprávné informaci. Znalci se vedle odborníků 
zvláště neuvádějí, nebDť výra:z »znalec« se hDdí jen na osoby, které· 
sDud n~bů úřad vyzve k půdání pDsudku. VýslDvně bylO' kDnstatován'O,. 
že není DdůvDdněna obava, že by první věta mO'hla svésti k názoru, 
že ten, kdo za plat někomu dá radu, odpovídá jediné za nedbalo,st 
a ni\koliv také zla úmysl. 
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. PDřad dalších předpisů občanského zákoníka byl změněn. Usta
novení, která následují, ' Ddpovídají §§ 1303, 1301, 1302 a 1304 
ůbč. zák. 

Rubrika před §§ 1117-1120 nemluví O' někůlika účastnících (jako 
rubrika před §§ 1301-1304 ůbč. zá:k.) , nýbrž průstě O' někůlika 

ůsůbách. 

~ 1117 pDjednává jakO' dDsavadní § 1303 ůbč. zák. o případu, 
že někůlik spoludlužníkú DpOIninulo splniti svůj závazek. V dodatku 
se řeší otázka, cO' p}atí, jestb'že spoludlužníei zmařili splnění 'závazku 
(~rv. § 836). 

§ 1118 ůdpDvídá § 1301 obč. zák. NůvDta průti do.savadnímu 
tekstu záleží v tom, že předpisy O' právu půstihu, které dDsud byly 
jen v § 1302 obč. zák., se přejímají také na tůmtO' místě a že se 
v nich odkazuj e na § 808. úmyslně se již nemluví O' půdílnictví, .i ežtD 
jde 'O skutkDvDU podstatu příliš už DdchylnDu. . 

§ 1119 upravuje případy nenáležící pDd § 1118 a rozlišuje tu 
stejně jaků § 1302 ůbč, zák., zdali se pDdíly škůdců dají určiti čili 

nic, jenže růzlišuje CD dO' právních následků jinak. 
§ 1120 Ddpůvídá § 1304 ůbč. zák. Nejdůležitější změnůu průve

denc)1J na dosavadním tekstu je š'krtnutí závěrečných SlDV, pDdle nichž 
škúdce a pDškůzený, nelze-li určiti pDměr nlezi ŠkDdůu a zaviněním 
půškozenéhů, l11ají nésti ŠkDdu rDvnými díly. MístO' tohO' ,se navrhuje, 
aby škoda byla přiměřeně růzdělena, a tO' p'Odle pŮ'měru zavinění 

ůbou stran. UstanDvení platnéhO' práva vyvDlávalD nepDchybně určité 
závady; soudy nepůvažDvaly za nutné 'zkoumati, dO' jaké míry zavi
nění pDškůzenéhů spDlu půsDbilD na vzniklé ŠkDdě, a schematicky rO'z
dělDvaly škodu na pDIDVici. DDdatkem, že se zřetelem k míře ,zavi
nění lze také 'zprůstiti škůdce pO'vinnDsti k náhradě nebO' mu ulůžiti 
náhradu celou, byly jmenůvitě rozřešeny . také případy, kde se střet
nůu úmysl a nedbalost. 

O .§ 1305 ůbč. zák. srv. poznámky shůra k § 1114. 
Rubrika. před §§ 1121-1140 zní »OdpDvědnůst 'zaškůdu neza

viněnůu«. Tín1 má býti jasně vyjádřena antithesa k případům zavi
něné škůdy, O' nichž se půjednává v paragrafech předcházejících. 

K § 1121. Ustanůvení § 1306 ůbč. zák. bylO' nůvě upýavenů. Za 
škodu, kterDu někdO' nezpůsobil ,SVDU vinou, má 'OdpDvídati, jen kde 
to zákůn zvláště ustanDvuje (důraz je na slůvě »zvláště«). Zvůlené 
znění vyjadř'uje pDvahu ŠkDdy nezaviněné; je t'O škDda, které ni.kdů 
nezpůsobil, dále pa:k škůda, kterůu 'sice nějaká osůba způsobila, avšaJk 
nezavinila, a konečně škůda, která se někomu přičítá, ač ji 'způsůbil 
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(:zavinil) někdo jiný. Výslovná zmínka .o mimovolném jednání nebyla 
tu převzata. 

Do této souvislosti náleží také § 1311 obč. zák. První jeho věta 
se jak,) zbytečná vypouští. Druhá věta o od p o věd n o ,s t i 'z a n á- . 
hod u převzata byla po dlouhých poradách do § 1122 v souhlase 
s plntJi}rm práveIll (srv. podrobné výklady Krč m á ř o v y, Obligační 
právo, 1929, zvláště str. 297 a ná-sl.). 

Ustanovení o š1kodě způsobené v obraně 'a o škodě způsobené 
v nouzi obdržela zvláštní rubriku a byla upravena se zřetelem na 
osnovu trestníhG 'zákona, §§ 23 a 24. Nebylo tajno superrevi,sní ko
n~ ,se, že tato úprava je značně vzdálena od přítomného stavu ' práv
ního, jak se vyvinul v západní i .ve východní části státního území. 
Přes to ·se rozhodla superrevisní komise prG tento postup, uznávaj íc 
vnitřní správnost předpisů osnovy trestního zákona. 

§§ 1124-1126 jednají o škodě způsobené , v nouzi. CG se týká 
stavu nouze, sluší podot'knouti, že výpočet okolností, k nim'ž má civilní 
soudce přihlížeti (§ 1124), není myšlen jakG taxativní. Mluví-li se tu 
o majétkových poměrech, znamená to,že soudce má p:řihlédn o uti 

také k důchodům (příjmůn1) stran. 
Kdežto druhá věta § 1305 b) návrhu sUJbkomitétu byla vložena 

do § 942 (§ 1043 obč. zá~.), byl třetí odstavec převzat s menšími 
změnami stylís·tické povahy jako paragraf samostatný (§ 1126) . 
Podle tohoto předpi,su Illevznikne povinnost k náhradě škody, jestli
že by ózí statek, obětovaný v nouzi, i bez jednání v nouzi byl vzal 
zkázu, tak~e jeho ohětováním nemohla býti zhorš·enahospodářská 
po sice vlas'tní.ka. Pomýšleno je na případy podobného druhu, jako 
že z několika domů stojících na vesnici v téže ulici jeden počne ho
řeti, takže druhý ohněm stejně bude zničen, a vlastník třetího domu, 
a:by .svůj dům zachránil, tento dům zničí (H u e c k, Iherings Jahr
bticher, 1919, str. 205 'a násl., zvláš,tě 213). Z 'Opatrnosti budiž v této 
souvislosti ještě podotčeno, že předpi!sy :zemských požárních řádů 
(č. 4.5/1876 čes. z. z.; č. 35/1873 mor. z. z.; č. 20/1873 slez. z. z<) 
nej SGU tímto ustanovením dotčeny. 

Do § 1127 je převzata druhá věta § 1307 obč. zák., pokud se 
týká stavu nouze. První věta je V § 1130. Neušlosuperrevisní kón1i
se, že 'předpisem § 1127 se ukládá třetí osobě vyšší odpovědnost než 
tomu, kdo sám v nouzi škodu zpúsobil, neboť třetí osoba se nemůže 
dovolávati omluvných důvodů přiznaných tomu, kdo v nouzi škodu 
:zpúsobil, jako na př. rozčilení. 

Skupina §'§ 1128-1130 jest uvedena novou rubrikou o odpo-
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vědnosti »'za š'kodu způsobenou jednánim mimovolným«. Tím jsou 
kryta i jednání, která sice nelze považovati 'za mimovolná, která 
však učinily osoby, jejichž vůle není po právu rozhodná, jako na př. 
jednání dětí. Na jednání taková sluší hleděti jako na jednání mimo
volná. 

K § 1128. Již subkomitét sloučil §§ 1308 a 1309 obč. zák. do 
j ediného paragrafu. ,superrevisní komise k tomu přistGupila. Podle 
návrhů Ran d o v Ý c h byl pozměněn pořad a mluví se nejprve o dě
tech, pak o osobách na duchu chorých a na konec o .osobách dočasně 
nepříčetných. V ostatních směrech však opustila superrevisní komi'se 
návrh ' subkomitétu, jenž se o Randu opíral. V souhlase s teksrtem 
Zeillerovým navrhov'al Randa, aby nárok na náhradu škody byl vy
loučen jediné u dětí, t. j. u osob pod sedm let, kdežto platné právo 
(§ 1308 obč. zák. ve znění § 158 třetí částečné novely) mluví jen 
o nedospělcích, tedy o osobách ,mladších než čtrnáct let, a tím po
vinnost k náhradě :škody, co se týká škůdce, v daleko širším rozsahu 
omezuje (srv. Ran d a, Zeitschrift fUr Notariat, 1910, str. 28; 
Schadenersatzpflicht, 1913, str. 86). Randa odůvodňoval svoje sta
novisko tím, že návrhy panské sněmovny jdou příliš daleko, že pod
porují nezvedenost mládeže a neodůvodněným zpúsobem zeslabují 
odpovědnost rodičú a vychovatelů. Superrevisní komise však měla 
za to, že vodstatných účin'ků výchovných nel~e od stanoviska 'Ran
dova očekávati. 8e 'zřetelem na toto stanovisko superrevisní ko'mise 
'nebylo pak nutné, jak se toho domáhal .subkomitét, měniti § 248 
obč. zák. Nemluví ·se již o šílených 'a blbých, nýbrž se U'žÍvá názvo
sloví řádu o 'zbavení svéprávnosti, převzatého do osnovy v § 6 a jinde. 

§ 1129 odpovídá dosavadnímu § 1310 obč. zák. Hlavní změna 
záleŽÍ v tom, že nárok proti osobám jmenovaným v § 1129 není jen 
podpůrný' . Nebylo vyhověno návrhu subkomitétu, opřenému o vý
vody Ran d o v y (Schadenersatzpflicht, 1913, str. 78), aby povin
nost k náhradě škody nezasahovala na prostředky nutné pro slušnou 
výživu osob jmenovaných v §§ 1308 a 1309 obč. :zák. a pro plnění 
zákonných 'ali'mentačních povinností těchto osob. Ovšem i po názoru 
superrevisní komise má soudce při určení náhrady v takových pří
padech přihlížeti k alimentačním povinnostem škůdce. Má býti při
hlížooo i k důchodům, ni;koliv toliko k jmění kapitálovému. Odka?: 
na majetkové poměry není jen výpomocný, t. j. že by se k těmto 
poměrůrn 'mělo přihližeti jediné tehdy, když všechna ostq.tní měřítka 
selžou. Výpočet okolností, které přijdou na váhu při výměře škody 
(v konkretním případě se ovšem může setkati několik takových 

Všeobecný zákoník občanský. Díl II. 20 
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dkDhlOStí), je jen demDnstrativní; z tohO' důvúdu bylO' škrtnuto SlDVD 
»kDnečně«. Samú'zřejmě sluší pDdle § 1120 přihlížeti i k zavilIlění 
poškDzenéhD. 

§ 1130 je utvDřen, j,ak již bylO' uvedenO', z první věty § 1307 
obč. zák. az druhé věty tDhDtD paragrafu, pDkud se týká stavu ne
příčetnosti. Při tDm prDvedeny byly některé změny. Superrevis'ní 
komise neviděla dŮVDdů, proč by se mělO' š'krtmDuti tDtD ustanDvení, 
platící Dd rDku 1811. Vedle všeobecné DdpDvědnDsti za vinu pDdle 
§ 1114, jest v § 1130 vyslDvenazvláštní Dd,povědnDst za to, že se 
někdO' z vlastní viny uvedl do přechúdné nepříčetnDsti. Jestliže se 
na př' . někdO' Dpij e v svém bytě, a pak náh'Údou nebO' j ednánhn třetí 
Dsoby ,se dústane z bytu ven a venku způsDbí škDdu, nelze sice mluviti 
O< jehO' Izavinění, přes tO' však za škodu údpDvídá. 

O § 1311 'Úbč. zák. ,srv. pDznám'ky k § 1122. 
§ 1312 Dbč. zák. býl škrtnut podle n ávrhu su'bkDmitétu, jenž 

se tu opíral O' návrh Ra n d ů v, neboť ust aJnDvení tDto náleží dO' 
nauky o jednatelství bez příkazu a Dstatně ani nemá Dbsahu právně 
závažn éh'Ú. 

§ 1313 Dbč. zák. byl škrtnut j akO' samDzřejmý . Druhý odst avec 
připDjený subkDmitétem pDdle návrh u Randova, v němž bylO' vYSlD
venD, 'že všechny právnické DSDby odpovídají za škDdu, kterDu způ
sDbí jej ich orgány, nebyl přijat. Po názDru superrevisní komise vy
plývá t atO' zásada ji'ž z pDvahy právnických DSDb. Třetí Ddstavec § 1313 
návrhu subkDmitétu se ' 'zabýval 'ÚtázkDU DdpDvědnosti státu a práv
nických DSDb veřejnéhO' práva za škDdu způsobenDu při výkDnu ve
řejné moci. O tét O' věci byl podán členem superrevisní komise poslan
cem prDf . . Dr. Kafk'Úu v parlan1entě zvlášt ní návrh zákona. Vychá
'zelO' se z tDho, že Dtázku tutO' řešiti 'sluší nikoliv ve všeobecnémzá
kDníku Dbča:nS'kém, nýbrž v 'zákoně zvláštním. 

K §§ 1131- 1136. Všechny tytO' předpisy pojednávají O' DdpD
vědnDsti 'Za ŠkDdu způsobenou jednáním jiné osoby. Byly seřaděny 
t ak, že se nejprve uvádějí případy, v kterých ŠkDdu způsobenou 
jednDu OS'ÚbDU lze přičítati DSDbě jiné k vině, pak rpřípady, v ,kterých 
O' takDvém zavinění nelze mluvit i. Podle tohO' jdDu za sebDu §§ 1314, 
1315 (pokud jedná '0 Dsobě nebezpečné), §§ 1313 a), 1315 (pokud 
jedná o DSDbě nezdatné), pak nDvé ustanDvení 'O DdpDvědnDsti pDdni
katelů a § 1318 úbč. 'zák. 

Nadepsány JSDu tytO' předpisy rubrikDu »e) za škodu způsobe~ 
nDU_ jinými DSDbami«. Na další rDzčlenění tétO' skupiny přistDupenD 
nebylO'. 
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Původně měla býti tatO' skupina uvedena zvláštním paragrafem 
O' nepřímém způsobení ŠkDdy. PDzději však superrevisní kDmise Dd 
t DhDtD úmY1slu upustila. 

K § 1131. Superrevisní kDmise se usnesla púnechati ustanovení 
O' OdpDvědnDsti za služebné úSDby (§ 1314 Dbč. zák.), ačkoliv bylO' 
namítnuto, že v podstatě vlastně jde jen O' vyjádření všeDbecné 'zá
sady o DdpDvědno sti za poškDzení zaviněné (§ 1114) ; s dr uhé str any 
bylú zase uváděnO', že jde - jak'Ú vůbec v předpisech O' náhradě, 
škDdy - O' rDzvržení vzniklé škDdy pDdle zásad slušnDsti. Pro 'zacho
vání § 1314 obč. zák. rDzhDdla úvaha, že by snadnO', kdyby se tot .o 
ustanDvení vypustilo, mDhly vzniknDuti pDchybnDsti, 'zda pDškDzení 
je v příčinné souvi'slosti se šík'Údou. V pDdr Dbnostech pa:k byly pr D
vedeny některé 'změny většíhO' i menšího dDsahu: 

a ) škrtnuta byla zmínka O' přijetí bez vysvědčení , j ežt O' n yní 
nej sou vysvědčení pl-i skDnčení pracDvníhD pDměru Dbligatorní. Také 
nebyla přij ata místú t DhD navrh Dvaná z'mínka O' DSDbních výkazech , 
ježt O' nelze viděti příčinnou sDuvislost mezi šk odou a nedDstatkem 
oSDbních výkazů. 

b) Nebyl DbnDven půvDdní tekst § 1314 Dbč . zák., pokud se zmi
ňuje o zlúčincích. Shodně se zprávDu justiční kDmise pans1ké sně

movny měla superrevisní komise za tO', 'že ustanDvení původníhO' Db
čanskéhD zákDníka j e přímO' výsměchem zásadám lidskD'sti; Dstatně 
tam, kde Dpravdu je zapDtřebí zvláštní 'Úchrany, vystačí sě s usta
nDvením O' osobách nebezpečných. 

c) Nemluví se o služebním pDměru, nýbrž shodně s názvoslovím 
hlavy 33. O' přijetí dO' práce nebo '0 podržení v práci (srv. E h r e n
z w e i g, II., 1., 1928, str. 687; May r, II., 3., 1922, str.' 332). 
. d} UstanDvení O' po'skytnutí přístřeší bylO' pDdle připomínky 
ne j vy Š š í h O' s O' u d u Dmezeno na případ, že bylo přístřeší pDskyt
nutD bez nutné pDtřeby tDhD, kdO' pDzději způsobil ŠkDdu. 

e) Třetí částečná n'Úvela mluví v§ 160 O' ŠkDdě způsDbené do
mácímu a dDmácím lidem. OsnDva kDmise kruh chráněných oSDb 
rDzšiřU'je, mluvíc '0 IspDlupracDvnících a dDmácích lidech. Uvésti na 
tDmto místě ~p'Úluprac'Úvní'ky je ji'stě sociálnL »DDmádmi lidmi« 
sluší rozuměti na př. všechny Dbyvatele staréhO' dDmu, v němž byty 
nej SDU Dd selbe ' dDkDnale Ddděleny. Srv. též W.o I f f v k.omentáři Klan
gově IV., str. 89,90. Av,šak i v jiném směru jest kruh rDzšířen, neboť' 

§ 1314 obč. zák. mluví jediné O' DSDbách služebných, nové ustan.ovení 
.o zaměstnancích vůbec. SamDzřejmě musí Dvšem škDda býti 'ZPŮSD

bena nebezpečnDu púvah.ou škůdce. 

20*-
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f) Zvláštní d.odatek vyslůvuje, že zaviněná nevědomost O' ne
bezpečnůsti nějaké o$oby · se klade na růveň vědomosti O' tétO' okůl
nůsti, a tedy zakládá ůdpůvědnůst. Bude sice nutno 'přiznati, že nelze 
na nik.om. důbře žádati, aby kůnal šetření O' ůSůbě, kterůu .. chce 
při}můuti (ůpak se tvrdí v půjednání Wil lburg (Mihurků), 

Haftung fur Erfullungsgehilfen, 1931); třeba však uznati za zavi
něnou nevědomost, jestUže již jeden půhled nebO' jedna ůtázka můhly 
půučiti t'ůhů, .kdo nějakůu osůbu přijímá (D e m e li u s, Nůtariats 
Zeitung, 1931, str. 38). 

K § 1132. V tůmtů ustanůvení se půjednává o druhém z případů, 

O' kterých byla důsud řeč v § 1315 ůb~. zák., že totiž někdo vědůmě 
užil nebezpečné .osůby k obstarávání svých záležitůstí. Skutkůvý zá
klad § 1132 ·byl by vlastně stejně jaků s:kutkůvý ,základ § 1131 kryt 
všeůbecn'ůu zásadůu o ůdpůvědnůsti 'za škodu zaviněnůu. Superrevišní 
kůmi'se měla však za tO', že musí tůto ustanůvení půnechati, aby tentO' 
případ ůstře postavila ' průti případům uvedeným v následujících para
grafech, kde se ukládá ůdpůvědnost bez zavinění. Stejně jaků v § 1131 
bylO' vyjádřenO', 'že škůda musí býtizpůsůbena nebezpečnůu p.ovahůu 
škůdce. V dodatku je vědůmůsti o nebezpečnůsti postavena na růveň 
zaviněná nevědomůst. 

§ 1133 odpovídá § 1313 a) ůbč. zák. že byl zařaděn na tomtO' 
místě, je ůdůvůdněnů tím, že má širůké pole pŮsůbnůsti. Slova důsa
vadního tekstu »einem andern« byla půnechána (vyjádřena jsou slo
vem »někůmu«); jde tedy jediné .o půvinnůsti, jež někdO' má průti 
jiné určité oSůbě, ni'lmliv O' půvinnůsti z práva veřejnéhO'. Jestliže 
tedy - cůž je jeden z nejdůležitějších případů, O' kterélTI se v tétO' 
sůuvislůsti půjednává - dOlllůvník neůčistí, jak je povinen, chůdník, 

nel'ze za škůdu, kterůu tím utrpí chůdci, činiti odpůvědným vlastníka 
domu, nebůť vlastník má závazek čistiti chůdník sice průti . veřejné 

můci, nikůli však pr.oti jednůtlivému chůdci. Zmínka O' zákůnném 
(podle terminůlůgie kůmise »řádném«) ·zástupci byla vypuštěna jaků 
samozřejmá; platný právní stav neměl tím býti měněn. Zabývati se 
půměrem' mezi § 1313 a) ůbč. zák. a § 264 ůbč. zák. není zapůtřebí, 
když totO' ustanůvení bylO' škrtnutO' (srv. poznámky 'za výklady 
{) § 214 osnůvy). Samozřejmě se týká § 1133 jediné škůdy při plnění, 
nikůliv škůdy ·způsobené při příležitůsti plnění (plnící pon10cník na 
př. platí falešnými bankovkami). Zde 'by tedy odpůvědnůsti nebylO'. 
NebylO' vyhůvěnO' podnětu, aby se § 1313 a) ůbč. zák. jako samo
zřejmý škrtl. Stejně jaků se netýká škůd ex occasione, netýká se 

---:§ 1133 ani ,škod z del~ktů. 
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V jinén1 směru je navržené znění zcela v'šeobecné a platilo by 
tedy i na závazky z rodinných poměrů; jestliže na př. dítě by utrpělO' 
škůdu zaviněním půmůcnice v důmácnůsti, .odpůvídali by ůtec a matka, 
nebůť jsou 'zavázáni peč.ovati O' zdraví dítěte (srv. W i I b u r g, na 
u. m., str. 4). Superrevi'sní kůmise se nezabývala ůtázkůu, ,zda přísná 
odpůvědnost za zavinění plnícího pomůcníka rby neměla míti místO' 
při závazcích k bezplatným plněním, jak tO' zastává Dem e 1 i u s 
(na u. m., str. 37), avšak s důležitým omezením, že totiž nelze se 
domáhati náhrady škody 'záležející v tům, že věřitel bezplatné plně
ní nedůstal vúbec nebO' ne zcela (§ 945 ůbč. zák.) ; na př. darůvaná 
kráva byla při odevzdání půškůzena čeledínem dárcůvým. Důležité 

j e, 'že ůsnova již :nemluví O' ůSůbách, kterých někdO' užívá při plnění 
svých 'závazků, ježtO' tím byli by zahrnuti i zVůlení :zástupci, nýbrž 
O' půmocnících, kteří plní. Jde tedy O' Ipůmocníky při plnění. 

Půdle všeůbecných zásad zahrnuje půvinnost něco vykůnati i pů
vinnůst něcO' nevykůnati, t. j . půvi~nůst něcO' .opůminůuti. Případy ta:" 
kůvé j's.ou, jak ukázal Wi I bu r g na u. m., můžné na př. při 'zákazu 
kůnkurence. V případě takůvém ůvšem neodpovídá dlužník, jak dů
vůzuje Dem e I i u s na u.m., 'str. 38, 2ía 'Svého pomocníka v opominutí, 
kterýžtO' půjem byl by ve vnitřním růzpůru, nýbrž může jíti jediné 
o tO', že dlužník půdle půvahy jednání není zavázán tolikO' k tůmu, 
aby ,se sám něj akéhů kůnání zdržel, nýbrž i k tůmu, aby v tůmto 
směru půsitivně půsůbil na ůsůby na něm Izávislé. Všeůbecné znění 
§ 1133 zahrnuje i případ t. zv. výběru osoby, kdy dlužník, jaků na 
př. pojišťůvna, není půvinen, aby SálTI průvedl výkůn, k němuž je 
'z avá'zán, nýbrž jediné aby vybral ůSůby, které mají výkůn průvésti 
(zřízení zubníhO' ambulatůria prO' členy 'půjišťůvny) . 

K § 1134. Ustanůvení tůtů pojednává o prvním z případů, O' nichž 
důsud byla řeč v § 1315 ůbč. zák. Se zřetelem na kůlísavůu j udika
turu O' půjlTIU nezdatnosti bylO' důplněn.o vysvětlení tohůtů půjmu. 

Důležité jest, 'že nezdatnůst - v průtivě k nebezpečnůsti - se týká 
určitéhO' ůikruhu činnůsti. škůda musí býti zpúso'bena v tomtO' půslání, 
t. j. při OIbstarávání záležitůsti někůhů jinéhO', a nikůli půuze při pří
ležitůsti takového ůbstarávání. Sluší si půvšimnůuti, že se nevyža
duje vědůmost O' nezdatnůsti, na které se zakládá ůdpůvědnůst. Ještě 
půdle návrhu panské sněmůvny (srv. zprávu, str. 269) mělO' se ůdpů- • 
vídati jediné, když někdo užívá nezdatné ůsůby vědůmě. Teprve 
v půslední chvíli bylO' tO' změněnu (srv. Věstník bývaléhO' minister
stva spravedlnosti, 1916, str. 119). 

K § 1135. Z druhé věty § 1315 ve znění návrhu subkomitétu 
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utvořeno byl'0 toto nové ustan'0vení, neboť komise schválila důvody, 
jež subkomitét pro svůj návrh uvedl. Nemluví se však o pOlTIocní
cích, nýbrž o »podnikových zaměstnancích«. Tím se stal zbytečným 
§ 1316 obč. ·záJk. a byl škrtnut. Závazky hostinských a osob jinl p'0sta
vených na roveň jsou dostatečně upraveny předp~'sy §§ 880-882. Co 
se týká ustanovení tam obsažených o odmítnutí odpovědnosti pouhou 
vyhlá·škou, srv. níže uvedené výklady o pactum de dolo non 
praestando. 

K § 1136. Ustanovení dosavadníh.o § 1318 obč. zák. bylo převzato, 
třebas moderní zákon~ky občanské, jako na př. občanský zákoník pro 
Německ'0u říši, podobnéh.o .předpisu neznají. Osn'0va však nenlluví 
o vyhození nebo vylití z bytu, nýbrž z místnosti. C'0 platí o vyhození 
a vylití, platí též, spadla-li věc nebezpečně zavěšená nebo postavená. 
Kdežto ale občanský zá!koník mluvil jediné o tom, z jehož bytu bylo 
něco vyhozen'0 atd., mluví osnova také o tom, kdo vládne místem, 
kde věc byla zavěšena nebo p'0stavena. Přes jisté pochybnosti se 
setrval.o při tom, že toto ustanovení bude zařaděno pod rubrik'0u 
»odpovědnost za škodu zpŮ'sobenou jiný'mi oS'0bami«, jednak proto, 
že snad vždy půj de o osoby, které škodu způsobí, jednak prot'0, že 
'le tu pojednává o zvláštním případě tét'0 odpovědnosti. Je samo
zřejmé, že § 1136 neplatí, když se na př. někd'0 vloupá do místnosti 
a pak vyhazuj e kusy zaří-zení na stráž bezpečnosti,ktel'á ho hodlá 
zatknouti. 

§ 1137 odpovídá § 1319 obč. zák. Dosavadní rubrika zůstala ne
změněna, av,šak kruh osob, které odpovídají za .škodu způs'0benou 
stavbou, byl podstatně rozšířen. Stejně byly rozšířeny skutkové pod

\ staty, z nichž odpovědn'0st v1zcházL 
a) Pojem díla zřÍlzenéhb na pozemku byl osvětlen tím, že se 

v 'závorce uvádí lešení a pod. I díla ,zřízená jen přechodně nlOhou 
zakládati odpovědnost, 'O které jev § 1137 řeč. 

b) Kdežto dosavadní právo mluví jediné o vadné povaze díla, 
zmiňuje :se .osnova ta!ké o nedostatečném udržování díla. Budova 
na p:ř'. 'mŮ'že býti svého času provedena velmi solidně, avšak během 
doby mŮ'že se státi zřídlelTI nebezpečí. 

c) - Subkomitét navrhl, aby odpovědnost postihovala toho, kdo 
jest oprávněn užívati budovy nebo díla, je-li povinen je udrž'0vati. 
Superrevisní komise zvolila rčení, že odpovídati má ten, kdo vládne 
'hudovou nebo dílem. Tím se má rozurněti ten, kdo byl s t'O, aiby 
nutnými opatřeními včas odvrátil nebezpečí. Odpovědnosti bude zpro
štěn ten, kdo prokáže, že dbal pečlivosti podle poměrů potřebné. Je 
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tedy odpovědnost podle § 1137 zvláštním případelTI odpovědn.osti za 
zavinění (srv. též W o I f f v komentáři Klangově IV., str. 112; proti 
tomu Ehrenzweig, II., 1., 1928, str. 682). Prot'0 na místě pú
vodně zV'0lenéhoznění »bylo dbáno« byl zvolen výraz »dbal«. 

d) Odchyluje se od návrhu justiční komise panské sněmovny, 
navrhl subkomitét ustanovení o odpovědnosti dřívějšího držitele. 
Superrevisní komise na tento návrh přistoupila, ale mluví zase '0 od
povědnosti toho, kd'0 dříve budov'0u (dílem) vládl. Setrvala na · tom, 
že tato odpovědnost má býti olbmezena ,časově na j eden rok; při 
tom ,se předpokládá, že vadné zřízení nebo nedostatečné udržování 
jsou 'z této doby. Dřívější vládce ,se vŠ'ak může zpr'Ostiti odpo~ědnosti, 
prokáže-li, že svého nástupce upozornil na špatný stav stavby 
nebo díla. 

K §§ 1138 a 1139. Ustanovení tato odpovídají -§,§ 1320- 1322 
.obč. Izák. 

a) První odstavec § 1138 byl přijat z první věty § 1320 'Obč. 
zák., ač je samozřejmý, ježto je vhodným úvodem k ustanovením 
následujícím a dobře vyjadřuje všeobecnou zásadu o odpovědnosti ' 
za zavinění. Komise proto nepřistoupila na návrh subkomitétu, aby 
se první věta § 1320 obč. zák. škrtla. 

lb) Důle'žité jest, že bezvýjimečně odpovídá jediné ten, kdo chová 
zvíře nebezpečné. Jinak odpovídá chovatel zvířete jediné tehdy, ne
prokáže-li,že dbal při opatrování a dohledu pečlivosti potřebné podle 
poměrů (odpovědnost za 'zavinění). N epovaž.ovalo se za nutné dáti 
ustanovení o t'0m, která zvířata jest považovati ·za nebezpečná. Ovšem 
byla superrevisní komise t.oho mínění, ž~ z 0lk'01nosti, že zvíře 'způ
sobilo škodu, nelze ještě usuzovati na jeho nebezpečnost. Nebylo 
vyhověno 'návrhu, aby připojeno bylo ustanovení o zavinění oS'0by 
poškozené. Co se týká důkazu zprošťujícího odpovědnosti, srv. po-
známky k § 1137. . 

c) Kdo chová zvíře nebezpečné, '0dpovídá tedy i tehdy, neposti
huje-li ho žádné zavinění, na př. když nebezpečné zvíře na ;svohodu 
pustí '0soba třetí. Tut'O třetí .oso'bu stihá pak ovšem odpovědnost 
vedle ch.ovatele zvířete, a to k ruce společné a nel"'ozdílné. 

d) Ustanovení o poranění vzteklými psy (dekret dvorské kance
láře z 11. ledna 1816, 'sv. XLIV, Č. 3, sb. zá!k. pol., a předpisy jej 
doplňující; srv. na př'. E. We i s s, Das burgerliche Recht, I, 1927, str. 
562) zůstávají beze 'změny (čl. VI., Č. 17., uvoz. předpisů); komisi 
nepřÍisluší rozhodovati, zdali . by se měla zrušiti nebo změniti. 
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e) §§ 1321 a 1322 obč. zák. byly slDučeny dO' § 1139 a pnme
řeně zkráceny. škrtnutO' IpylD jakO' samDzřejmé ustanDvení, že cizí 
zvířata nesmějí býti zabita, a ,stejně samDzřejmé zmO'cnění cizí zví
řata Ddehnati. Místo tDhD se dává předpis vyhDvující praktické pD
třebě O' pDvinnDsti živiti z~bavená 'zvířata, a předpis ten se blíže 
osvětluj e citací § 468, kde je řeč O' pDdDbné pDvinnDsti zástavního vě
řitele. Ustanovení navržené subkDmitétem, 'že zabavení nelze Ddvrátiti 
dukazem, že zvířata byla hlídána, jak jest Dbyčejně třeba, považDvala 
superrevisní kOlnise za zbytečné. Z dDsavadníhD práva bylO' převzato 
ustanDvení, \ 'že pDvinnDst vrátiti 'zabavená zvířata vznikne taJké -dá-li , 
vlastní1k přiměřenDu jistDtU. 

f) ·V uvO'zDvacích předpisech (čl. V., č. 4) 'se zachDvávají v plat
nosti ustanDvení ,zákDnů hDnebních a zákDnů O' pDlní a lesní pDlicii. 

K § 1140. DDs,avadní § 1317 Dbč. zák. DbsahDval jen ustanO'vení 
O' DdpDvědnDsti veřejných ústavů zasílacích. Na jehO' místD nyní na
stupuje pDd -samDstatnDu rubrikou »'za ŠkDdu vzniklDu z nebetZpeč
néhD pDdnikání« předpi1s O' DdpDvědnDsti pDdniků pracujících s živel
ními silami, výbušnými látkami nebO' s látkami jinak nebezpečnými. 
pQdnikům těm j SDU na rDveň postaveny podniky, jež látky výbušné 
nebO' jinaJk nebezpečné vyrábějí nebO' s nimi DbchDdují. Majitel ta
kDvéhO' pDdniku DdPDVídá za škDdu, ke které užití živelní síly nebO' 
výroba nebO' užití výbušných nebO' jinakýeh nebezpečných látek nebO' 
DbchDd s nimi daly příležitDst. PodDbně jakO' v návrhu subkDmitétu, 
Dsvobozuje pDdle QSnDvy kDmise průkaz vyšší moci, vlastního jednání 
poškDzenéhD nebO' jednání DSDby třetí, která s pDdnikem nemá nic 
spDlečnéhD. Kruh pDdniků, na které se má vztahO'vati ,§ 1140, nebyl 
úmyslně vymezen ,šíře, než jak je shO'ra uvedenO'. . 

Jako § 1141 zařaděnO' bylO' nDvé us~anDvení, jež výslDvně prD
hlašuje pactum de dDlO' nDn praestandD za neplatné. Ustanovení 
takDvého vyžaduje praktická pDtřeba a je nutné, třebas je tu § 792, 
se zřetelem na úZkDstlivDSt, s kterou sDudy v podobných věcech často 
postupují. Podle zvDlenéhD znění nel'Ze platně ani vylDučiti QdpDVěd
nDst za zlý úmysl pDmDcníků. 

Jak~ již bylO' pD'znamenánD při vysvětlivkách k rubrice před 
§§ 1112 a násl., je daJ.ší skupina paragrafů uvedena rubrikDu »II. 
ZpůsDb a rDzsah náhrady škQdy«. Látka byla uspořádána tak, že 
nejprve 'jsou dána ustanDvení všeDbecná, a pak ustanovení zvláštnÍ. 

V § 1142 byl převzat § 132~ Qbč .. zák., ale hyl pDdstatně 'zkráeen. 
Poslední věta O' pojmenDvání škDdy byla škrtnuta se zřetelem na zně
ní, které kDmise 'zvolila prO' § 1111. VDlba mezi náhradDu in natura 
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a náhradou v penězích se pDne.chává sDudu a :nikoliv poškozenému. 
Náhrada in natura nebude jmenDvitě - dDbře možná tam, kde by její 
prDvedení z'působilD nepDměrně vysoké náklady. Dáti 'O tDm zvláštní 
ustanDvení, pDvažDvalD se yšaJk za zbytečné. 

§ 1143 DdpDvídá § 1324 Dbč. zákDna, ale druhá věta byla se 
zřetelem na § 1111 škrtnuta. Jinak byl eelkem .pDnechán dDsavadní 
tekst, ale 'hylQ v něm vyslDvenD jasně, že ten, kdo DdpDVídá za cizí 
zlý· úmysl nebO' za cizí hrubau nedbalost, není pDvinen - ne us ta
novuje-li -zákDn jinak - hraditi více než skutečnou ŠkDdu. 

K rubrice před §§ 1144 a násl. srv. pDznámky před vysvětlivka
mi k § 1142. U-spDřádání látky -zůstalO' beze 'změny, neboť podle ná
zoru superrevisní kQmise případně vyj adřuj e hDdnDtu poškozených 
právních statků. PřipDjena byla nDvě rubrika O' pDškDzení pDhlavní 
svObDdy ženy, dále pak rubrika O' pDrušení práva na jm~nD. 

Podrubrika 'před §§ 1144-1147 zní nyní přesněji ne'ž pDd:rubrika 
před §§ 1325 a násl. O'bč. -zák., mluvíc O' poškDzení na těle, zdraví a 
ŽivDtě; dDsavadní tekst se zmiňDval jediné O' poškDzení na těle. PD
mýšlenD je na případy, kde ze 'zlého nakládáJní vznikne jiná škDda, 
než na těle, jako na př. duševní chDrDba nebO' zeslabení duševních sil. 

K §§ 1144- 1147. TatO' sku:Pina paragrafů si vyžádala četných 
dů'ležitých změn. 

a) PDdle tDhD, C?D ,shDra bylO' řečenD k pDdrubrice ,před § 1144, 
nemluví Ise v první větě tDhotD ustanDvení, jež odpDvídá § 1325 Qbč. 
zák., jen O' pDškození na těle, nýbrž také O' pD'škDzení na zdraví. 
NebylO' vyhDVěnQ námětu, aby bDlestné bylO' D'bmezenO' jen na pří
pady, kde škDda byla způsobena úmyslně nebO' z hrubé nedbalDsti. 
BDlestné znmnená náhradu immateriální 'škody, nebDť jest určenO' 
k tDmu, aby vyvažDvalD tělesné i duševní útrapy pDškQzenéhD. Jinak 
se :zůsta:lQ při terminDlDgii dosavadníhO' 'zákDníka, jmenDvitě CD se 
týká terminDlDgie plnění, k nimž je povinen ten, kdO' má škDdu na
hraditi. 

b) Ja:kD náhrada výdělku v budDucnosti ucházejícíhO' (nikoliv 
ale výdělku již ušlého a nákladů na léčení) se vyměří zpravidla !pe
něžitý důchDd. Na návrh pDškozeného může však sDud pDVQliti, aby 
se dalO' Ddbytné jednDu prO' vždy; srv. § 843, odst. 3., Dbč. zák. prO' 
NělneckO'u říši. 

c) Všechny tři kategDrie náhrady stDjí samDstatně vedle sebe. 
JmenO'vitě lze se dDmáhati bO'lestného i tehdy, když nevznikly nákla
dy na léčení nebO' když neušel pDškDzenému výdělek. ProtO' bylO' 
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v § 1325 obč. ~ák. škrtnuto slovo »tiberdies«. O slovech »auf Ver- , 
langen«srv. poznámky při § 1154 osnovy. 

d) Také třetí osoby mohou odvozovati práva z poškození někoho 
na těle nebo na zdraví. Odkázati jen na pojem škody podle ,§ 1111, 
nezdálo ,se superrevisní komisi dostačujícím, protože z ustanovení 
§ 1147, jež vypočítává osoby, kterým vzcházejí nároky z usmrcení 

, nějaké o.soby, lnohlo by býti argumento a contrario dovozováJno, že 
z poškození na těle nebo na zdraví jiným osobám nároky vzniknouti 
nemohou. Podle § 1145· se může ten, komu poškozená osoba byla podle 
zákona povinna konati práce v jeho domácnosti neb v podniku, do
máhati 'peněžitého důchodu (srv. § 845 obč. zák. pro Německou ří'Ši). 
Kornise nepovažovala 'za nutné výslovně vytknouti, 'že musí jíti o po
vinnost k bezplatnélnu konání prací. 

e) Náro.k za zohyždění byl v § 1146, jenž odpovídá § 1326 obč. 
zák., omezen na případy, kdy lze škůdci přičítati aspoň hrubou ne
dbalost; zmínka o ženském pohlaví poškozené osoby, která již podle 
dosavadního tekstu (arg. slovo »zumal«) byla jen demonstrativní, 
byla škrtnuta. Znění superrevÍ'sní komi~e nemluví již jako návrh 
S'ubk'Olnitétu o zlém nakládání a hrubé nedbalosti, nýbrž při'způso
buje se nálnitkám, které byly vzneseny proti tomuto uvádění zlého 
nakládání a hrubé nedbalosti vedle sebe na společné schůzi super
revisní kom]se a komise pro právo trestní. 

f) Na Hlísto dosavadního § 1327 obč. zák. vstupuje jako § 1147 
ustanovení napodobené § 844 obč. zák. pro Německou říši. Byla však 
vynechána poslední věta, jež jedná o nasciturovi a O ' jého nárocích 
alimentačních, neboť v té příčině se vystačí ,s § 3 osnovy. TaJké nebyla 
převza.ta slova »a bylo-li usnlrcenírn třetí osobě odňato právo na vý
živu«, a to jmenovitě se zřetelem na možnost dědické posloupnosti. 
Nemanželské dítě ,může nyní, když byl usmrcen ten, kdo je podle 
§ 127 osnoyy povinen je alimentovati, domáhati ,se náhrady přímo 
lIla škůdci. SuperrevÍ'sní komise odmítla rozšířiti tuto zásadu na děti 
manželské, které 'sice lnají vlastní majetek, které však jejich otec 
bezplatně vyživu'je. 

-
g) Byl-li někdo usmrcen, lze z důvodů slušnosti přiznati alimen-

taci také osobám, k,terým usmrcená osoba poskytova'la výživné nebo 
příspěvek na výživné, nejsouc k tomu po zákonu po,vinna. Tím jsou 
kryty jednak případy, kdy není povinnosti vůbec, .jednak případy, 
kdy není povinnosti zákonné. V těchto případech 'sluší přihlédnouti 
k tomu, jak dlouho by se pravděpodobně byly ony platy poskytovaly. 
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h) Vedle toho připojen byl čtvrtý odstavec vyslovující, že § 1145 
(o' náhradě ;za \konané práce) platí i v případě usmrcení. 

Jak již shora bylo uvedeno, byla před § 1148, jenž odpovídá 
-§ 1328 obč. rzák., zařaděna samostatná ruhrika »b) při zneužití ženy«. 
Samostatné rubriky bylo zapotřebí proto, 'že skutková podstata 
§ 1148 ,se nedá přiřaditi ke skutkovým podstatám §§ 1144-1147. 

Při formulaci § 1148 bylo přihlédnuto k společným poradáJm 
superrevisní komi~e s komisí pro právo trestní. Na těchto poradách 
bylo poukázáno. k tomu, že všechny skutkové podstaty uvedené 
v § 1328 návrhu su'bkomitétu zakládají trestný čin, takže rozlišování, 
které činil .subkomitét, není důvodné a mlrže býti opuštěno. Mimoto 
:se povinnost k náhradě škody omezuj e na případy, kde soulož, o kte
rou jde, může býti na překá'žkiU lepší budoucnosti ženy. Utr-pěla-li 

žena jinak škodu, nestojí nic v cestě tomu, aby se domáhala náhrady 
této škody podle obecných zásad. Ustanovení § 1148 se týká jediné 
mimo.m.anželské 'soulože. Jestliže se při manželské souloži vy,skytne 
poškození, platí' obecné předpi'sy. . 

K § 1149. Rubrika tohoto ustanovení, jež odpovídá § 1329 obč. 
zák., zní »c) při omezení 'osobní svohody«. Pojem »omezení osobní 
svobody« 'hyl podle společné porady sUtperrevilsní komise s komi'sí 
pro právo trestní .připjat na pHslušný skutkový základ trestního 
práva. Co ,se tJnká nároku na náhradu škody (nikoliv co se týká 
skutkové podstaty), odkazuj e se na § 1144 a § 1147. Tim je také 
řečenc, ž~ lze přiznati i bolestné, jí'mž mají býti vyváženy prO'ži'té 
duševní útrapy. Námětu, aby se přihlédlo k § 394 ex. ř. (nároku 
na náhrady škody při uložení vazby jako prozatí.mního opatření), 
nebylo vyhověno. 

Rubrika před § 1150, jenž odpovídá § 1330 obč. zák., 'Zní: »d) 
při ublí'žení na cti«. V druhém odstavci se nemluví již o rozšiřování 
skuteč.ností. nýbrž o jich tvrzení. Míní se tím v souhlase s význam-
'nýrai vykl~daČi dosawadního práva (srv. Ehrernzweig, II., 1., 
1928, str. (j59) pos,tihnouti i případy, kdy jde o jediné tvrzení. Ko
mise byla .si toho 'vědoma, že rozsah 'působnosti tohoto předpisu vážně 
utrpěl zákonelTI Č. 111/1927 Sb. z. a n . o nekalé soutěži. Přes to byla 
toho mínění, že ji'stý roz'sah púsobnosti tomuto předpisu 'zůstane, 

neboť uvedený zákon ,se týká jediné hospodáĎského styku (§1). 
Ustanovení § 16 uvedeného zákona, jež dává soudům možnost, aby 
nej I3n o otázce výše škody (§ 273 c. ř. s.), nýbrž i o otá:zce, zda škoda 
vů l)t::c vznikla cilj nic, rozhodly podle volného uvážení, ne/platí pro 
obor § 1150 osnovy. Subkomitét v svém návrhu, jenž ovšem vznikl 
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ještě před zákonem o nekalé soutěži, přiznával soudci právo rozhod
nouti ,Podle volného uvážení také, zda škoda vzešla. Superrevisní ko
mise však v ~;é příčině na návrh subkomitétu nepřistoupila, jmenovitě 
se zřetelem na to, že i v jinýoh případech, kdy podle osnovy vzniká 
nárok na náhradu škody, je zapotřebí, aby byl vznik škody prokázán. 
Co do nároku, aby bylo zanecháJno jednání, které jinému působí škodu, 
srV". poznám'l~y dole. První věta dosavadního § 1330 obč. záJk. byla 
škrtnuta, neboe je kryta již předpisy §§ 1142 a 1143 osnovy. Starý 
tekst mluvil () urážce na cti, avšak »uráž'ka na cti« je podle osnovy 
trestního zákona zvláštní právmí pojeln, jenž nekryje všechrny skut
kové ,podstaty, (I které může jíti. Na to bylo ,při stylisaci pamatováno. 
NebYlO odkázáno na předpi1sy o trestní ochraně cti, stejně jalko ne
bylo v § 1144' odkázáno na trestní předpisy o ochraně těleslllé inte
grity a v § 1152 na trestní předpisy o ochraně majetku - neboť 

účastníci ,mají volbu, zda chtějí chrániti své právo před soudem ci
vilním nebo před soudem trestním. § 1339 ' obč. zák., jenž v této sou
vis}..')sti prohlašoval za příslušné úřady správní, byl škrtnut již sub-

. konlÍtételll. 
Vedle nároku, aby bylo zanecháno jednání, které jiného poško

zuje --- kterýžto nárok není vázán na průkaz, že vznikla škoda, -
navrhuje superrevisní komise v souhlase s četnými hlasy přiznati 
poškozenému mimo nárok na odvolání také nárok na odprošení. N á
roky ty zahrnují také možnost domáhati se, aby odvolání nebo od
prošení bylo vhodný.m způsdbem uveřejněno. Princip náhrady za 
škodu immateriální j.e dostatečně kryt tím, že i zde lze přiznati 

poš1kozenému při1llěřené bol~stné, které vyváží jeho duševní útrapy, 
To má býti vyjádřeno odstavcem třetím, jenž se dovolává § 1144, 
odst. 1. By}.o...lli na cti ublíženo osobě právnické, ovšem třetí odstavec 
§ 1150 neplatí. ' To j"e jistě samozřejmé a není zapotřebí výslovně to 
v zákoně vytýkati. 

K § 1151. Již při jednání o § 43 obč. zák. bylo usneseno, aby 
toto ustanovení bylo přeřaděno do hlavy o náhradě šlkody, třebas 

vedle žaloby na náhradu Š'kody ,při'znává tomu, komu se upírá právo 
užívati jeho jména nebo kdo je zkrácen neoprávněným užíváním 
svého jména, právo domáhati se, aby toho bylo zanecháno. Toto za
řadění se dá odůvodniti vnitřní souvislostí mezi § 43 a § 1330 obč. 
zák. Přes t o nepovažovala superrevisní komise za nutné, ~by obě 
ustanovení spojila v paragraf jediný. Materiální obsah § 4·3 obč. zák. 
zůstal beze změny. Ustanovení však bylo přestylisováno .a navazuje 
nyní těsně na předcházející § 1150. Výslo'vně bylo prohlášeno, že 
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:se 'Ochrana poskytuje Jlejen 'krycímu jménu, nýbrž i šifře~ :kJteré spi
sovatel nebo umělec užívá. že v této souvislosti se nevystačí s od
kazem na zákon o nekalé soutěži, bylo ukázáno již v poznámkách 
ik § 1150, třebas § 11 uvedeného zákona se týká , ochrany proti zne
užívání jména. Podotknouti ještě ,sluší, že to, co shora bylo uvedeno 
'u § 1150 o náhradě immateriální škody, platí i zde. 

K §§ 1152 a 1153. Ustanovení tato jlsou uvedena rubrikou »f) -při 
poškození hmotných věcí«. § 1152 shrnuje obsah §§ 1331 a 1332 obč. 
zák. Dává však jen ustanovení o poškození hmotných věcí, neboť 

u věcí nehmotných těŽlko asi se vyskytne . škoda způsobená různým 
stupněm viny, jak o tom pojednává § 1331 obč. zák. § 1152 osnovy 
je uprarven tak, že roze'znává tři stupně, především poškození způ
sobené bez viny nebo 0ulpa levi, jež zavazuje k náhradě obecné ceny ; 
.pak poškození úmyslné nebo z hrubé nedbalosti, jež zavazuje k ná
hradě podle zvláštních poměrů ·poškozeného (Isrv. § 240 osnovy), ko
nečně poš1kození ze svévole nebo 'ze Š'kodolitbosti, při něrnž jest na
,hraditi cenu zvláštní obliby. 

Za § 1152 je zařaděn nový paragraf po vzoru § 851obč. zák. 
pro Německou říši. Podle něho se ten, kdo je povinen dáti náhradu 
za odnětí, poškození nebo zničení hmotné věci, zprošťuj e, plní-li tomu, 
v jehož rukou byla věc v době, kdy byla odňata, poškozena nebo 
zničena, jestliže mu n~bylo a nemu1silo býti známo, že škoda vlastně 
postihla jmění osoby třetí, na př. skutečného vlastníka. 

§ 1154 je nadepsán »3. Společné U'stanO'vení«. Vyslovuje 'P'řede
vším v prvnÍ-m odstavci, jenž je převzat z § 1337 obč. zák., že jak 
:náro'k na náhradu škody, tak závazek ji nahraditi přechází na dědice. 
Druhý' odstavec dává ·zvláštní ustanovení o dědičnosti nároku na 
bolestné. Podle rozhodnutí zapsaného v Iknize judikátu pod Č. 204 
:není nárok na bolestné 'zpravidla dědičný, ledaže by byl již uznán 
nebo a~poň. zaž'alován. Je nutné míti na očích rů'zno.st výehodiska 
,citovaného judikátu na jedné straně a superrevisní komise na ·stralllě 

,druhé. Jak již bylo podotceno, vychází judikát ze zásady, 'že nárok 
na bolestné na dědice nepřechází, a odůvodňuje to pou'kazem na účel 
'bolestného. Bolestné, jehož se nedostane tOlllU, kdo bolesti vytrpěl, 
t. j. poškozenému, jenž 'zatím zemřel, nemůže ji'ž splniti svůj účel. 

Superrevisní komisi 'se to'to stanovi1sko zdálo přHiš krutým. Pozůsta
:Iost Poškozeného 'se múže 'státi pasívní tím, že v očekávání bole~tného 
vzal na sebe náklady, které paJk zůstanou nekryty, protože ,poško
:zený' zemřel dříve, než podal žalobu. Superrevisní komise prohlašuje 
l)roto nárok na bolestné za nedědičný, jestliže lze míti za to, že ve vý-
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platě bolestného dědicůn1 ne1bylo by rnožno 'spatřovati zadostiučinění: 

zemřelému, ledaže 'zemřelý dal již na j evo úmysl, nárok vymáhati; 
Itomu je na roveň postaven případ, že jde 'z povahy věci, že ;poš'kozený 
nárok na bolestné nechtěl vymáhati. První pasus pomýšlí na případ, . 

že dědicové j1sou 'zůstaviteli úpl~ě ci'Zí, nebo dokonce že s nim 'žili v ne
svárech. OkO'lno:st, že ten, kd'O jek náhradě škody povinen, uzná nárok 
na bolestné, 'O kteréžto okolnosti se judikát č. 204 výslovně ~minil, 

bylo by IPodle tekstukomise - neboť takové uznání předpokládá, že· 
mezi stranami došlo k dohodě - považúvati za projev vůle zůsta-

vitelovy vymáh ati bolestné. 
Z důvodů vnitřní spravedlnosti byl nároku n a náJhradu bolest-· 

ného, co ,se tý{ká dědičnosti, pústaven na roveň nár ok na náhr adu. 
ceny 'zvláš,tni obliby. Nebylo t a jno -swperr evi,sni komise, že ovšem. 
v jednotlivýeh ,případech rO'zhodnutí pŮlsúbiti bude určité o.lbtiže. 

Jak již bylo shúra u vedeno v poznámkách k r ubrice před § 1112, 
j,so.u na konci hlavy a ná:hradě š!kody 'zař2iděny paragrafy odpovídající 
§§ 1333, 1336 obč. zák. a nové ustanovení O' propadných doložkách, 
a t ú pod r ubrikou »III. Prodlení dlužní,ka, smluvená náhrada a pro-
padné do.ložky«. Nebylo vyhověno námětu, aby t ytO' předpi'sy přeřa

děny byly do všeobecné části práva 'Obligačního. 

'K §§ 1155 a 1156. Ustanovení ta jsou uvedena podruibdkou »1. 
Prodlení dlužní1ka« . § 1155 se t ýká jediné 'prodlení dlužníka pi"i dl;uzích 
peněži,tých. Povinnost platiti úrO'ky 'z prodlení nezávisí na zavinění 
dlužníka (tak panující nauka; srv. S che y, Obligatio.nsverháltni's'se, 
1., str. 581 a násl.; W a l f f v komentáři ' Klangově IV., str. 171). Do
savadní právo bylo změněno 'potud, že úroky 'z prodlení z ~luh ů zúro
č.itelných výše než sazbou úrokú zá'konných se rovnají úrokún1 sn11u
venÝ111. Vznikne-li ,při dluzích peně'žitýeh z prodlení škoda, jež úroky 
z prO'dlení není Ikryta, lze se ji domáhati vedle úroků z prodlení, oV'šem 
jsou-li dány všeobecné podmínky pro nárok na náhradu škody, zpra
vidla tedy zavinění. To platí podle § 1156 stejně, ltdyž jde 'O jiné dluhy
llež l)eněžité. 

§ 1334 obč. zák. je v § 1231 osnovy, § 1335 O'bč. zák. v § 829' 
osnovy. 

K §§ 1157- 1161. Ustanovení §§ 1157- 1160 nahrazují § 1336 
obč. 2ák., tý,kající ,se smluvené náhrady ('konvenční pokuty). § 1161 
dává ust anO'vení o propadných doložkách; o ~íchž dosud nebylo před
pisú, ačkoliv se O' nich zmiňuje zákon o 'sphifkO'vých obchodech, § 195 
nesporného patentu a zákon o pojišťúvací smlouvě. K ipojmu propad-
ných doložek srv. na př. výkl2.dY W'O I ff o. v y v 'komentáři I{langově" 
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IV., str. 191; E h r e n 'z w e i g, II., 1., 1928, 'str. 195; May r, III. , 
1922, str. 74. Púdle osnovy mají O' propadných doložkách platiti ustano
vení 9 smluvené náhradě, s výjimkou ustanovení 'O s'Oudc'Ovském právu 
zmirňovacím. Jmenovitě na otázku v dosavadním právu spornou, zda 
lze užíti propadné doložky jen v případě 'zavinění (srv. literaturu 
sh'Ora uvedenou), dává 'Osnova odpověd' kladn'Ou. Přirozeně neplatí 
ustanovení o propadných do.ložkách, jde-li ve s'k:utečno'Sti o konvenční 
pokutu. . 

Co s e týká Ikonvenční ,pdkuty, je důležité lustanovení § 1160 
o zmírnění ,přílišné náhrady. Ve smyslu vývodů S che yo. v Ý c h (Fest
schrift rur Jahrhunder tfeier des ABGB, 1., str. 514 a násl.) sluší 
.smluvenO'u náhradu považovati 'za pří1išnou jediné tehdy, je-li v ne
pO'měru k významu řádnéhO' slplnění pr o věřitele . Tím 'Se luíní, že ne
přijde jen na utrpěnou š'kúdu, t. j. na majetkovou ti j mu, nýbrž také 
na poměr mezi nesplněním a zájmem na splnění. Obojí se v § 825 
osn ovy (§ 912 o.bč . zák.) zřejmě rozeznává. 

Ust anovení §r§ 1338- 1341 ohč . zák., kt erá jsou zčásti 'zastaralá, 
zčásti zbytečná, škr tl již sUlbkomit ét . 

K dílu III. 

Přisturpujíc 'k projednání třetího dílu občanskéhú zákúníka mu
sila si superrevisní 'komise předložiti otázku, ,zdali při vydatnějŠí mo
dernisaci občanského 'Zákúníka je možné 'zacťovati jeho ' třetí díl a 
zejluénav jeho dosavadní podobě. Slušeloť uvážit i, že třetí díl, O'b~a
hující ipodle jména ustanovení společná institucím upravenÝJu v díle 
prvním a druhém, obsahuje velkou převahúu ustanovení, hledící k dru
hému oddělení dHu druhého a tedy ustanovení práva obligačního. Jen -
menší část hledí k prvnímu oddělení druhého dílu (zejuléna ustano
vení o vydržení) a jen nečetná ustanovení se týkají dílu prvního. 
I v samých kavitolách se vyskytují takúvé inkongruence, anebo syste
matická ,pochybení. Tajk kapitola druha, nadepsaná »Změna práva 
záva2Jků«, jedná o různých institucích, z nichž snad ani jediné nauka 
~ení ocho~na přiznati povahu »zrněny«, nebo zase poslední kapitola 
Jest ode davna odsuzována, že slučuje v jediný celek dvě instituce vy- . 
týkající tak rúzné 'Právní následky, jako jsou vydržení a promlčení. 

Po podrobné debatě rozhodla se superrevisní komise ponechati 
třetí dB s jednou závažnější změnou, že tot iž dosavadní druhá hlava 
je rozdělena na dvě, z nichž první (v cel1k'Ovém púřadí 42) jedná o ob
nově (novaci) a narovnání, druhá (43) nadeps'aná »Změna v osobě 
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věřitele nebo dlužníka« jedná o cesi, alsignaci, převzetí dluhu (,pře
vzetí splnění). Tak tedy třetí díl právě tak jako ~rv~í má p~t h!av, 
kdežto v původním tekstu oba tyto díly měly p'Ů ctyrech rka;pI~,?lac~: 
Superrevisní ko!mise vychá'zejíc ze stanoviska, že, hlediS:~{o l~ps~h~ .:~ 
horšího systému nesluší přeceňovati, dospěla k nazoru, ze zavaZne}SI 
změny ,sy,stematieké co d'Ů látky třetího dílu byly by 'si vynuti~y ta~é 
věcné změny v díle prvním a druhém, jej ichž dosah by snad anI dohre 
nebylo možno dohlédnouti, a nemohla si tajiti, že systenlatjc:ká po
chybení občanského ,zá:koníka nej en nebyla nikdy důvode~1 vyzna~
nějších .obtíží, nýbrž že poskytují i některé cenné výhody, Jako na pro 
sloučení vydržení a promlčení činí možným sevI'enější pojednání než 
od.dělení obou institucí. 

K hlavě 41 (§§ 1162-1187). 

§ 1342 obč. zák. škrtl již swbkO'mitét, §§ 1343-1345 obč. zák. 
škrtla superrev~sní komise, ježto nemají obsahu .právně závažnéh'Ů ~ 
jen vykládaj í, a to ještě ne zcela přesně, o poměru této hlavy Ik hlave 

následující. . 
§ 1162 osnovy odpovídá § 1346 o·bč. zák. a hyl ,poz~~něn st!l~~ 

:s1icky, a:by odpovídal paragrafům, kterými se v druhem dIlu zahaJuJI 
hlavy pojednávající o jednotlivých smluvních typech. Rukojmího byl 
již subkomitét nazval dlužníkem podpůrným a poj'lTIenování to bylo 
ponecháno přes některé námitky učiněné v superrevisní k'Ůn1ilsi~ Ja,~o 
druhý' odstavec § 1162 hyl zachován druhý odstavec § 1346 obc. zak. 
novelové verse, ačkoli i tu byly proneseny pochybnosti o jeho s'práv
nosti. Než převládlo mínění, že jde o ustanovení účelné a dobře roz
vážené. 

§ 1163 je přesnou reprodukcí § 1347 obč. zátk. § 1348 'Ůbč. zák. 
byl na tomto místě vypuštěn již subkonlitétem, a to vzhledelTI k tomu, 
že ,smísil terminologicky i věcně dvě různé instituce, t. j. tak zv. ru
kojemství za ,schodek (fideiussio indemnitatis obecnéh'Ů práva, Schad-
100shaltungs- Entschadigungsbtirgschaft), t. j. rukojen1ství, které se 
stane aktuáiní, když by hlavní dlužník platiti nemohl, a ru~ojem:ství 
návratné (Rtickbtir~schaft), t. j. rU1kojelTI.ství, kterým se zajišťují 
postihová práva ru'kojmí'ho. SmÍ'sení to se dal'Ů vysvětliti tínl, že ruk'Ů
jemství návratné bylo ~pravidla vykládati jako rukojemství za scho
dek (§ 1356 obč. zák.) a nikoli jako rukojemství obyčejné (§§ 1346, 
1355 obč. záJk.) , při němž nemá místo benefici-um excussionis perso
nalis, jako také § 1362 obč. zátk. vJ71s1ovil implicite zásadu, 'že rukojn1Í 
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Inůže rukojmího návratného 'postihovati, jen když rukojenlstvín1 Ipř'i

i3el ke škodě. Nelž není zaji,sté vyloučeno, aby postihová práva. ruko·
jmího !byla zajištěna rukojemstvím obyčejným. Se zřetelem k tomu 
všemu hyl a věc upravena. tak, že to, co je správné v § 1348 obč. zák., 
bylo pojato do § 1169 a 'že jednak v § 1168, jednak v § 1169 lbyly 
opraveny nesprávnosti terminologické. Co do § 1362 obč.zák. srv. 
poznámky .při § 1175. 

§ 1349 občzák. byl vypuštěn, ježto nejde než o ren1iniscenci na 
S . C. Vellaeanum. 

§ 1350 obč. zá:k. zachovaný 'subkon1itétem byl vypuštěn superre
visní kom~sí jako ;samozřejmý. 

§ 1351 <jbč. zák. byl převzat jako § 1164 's tou změnou, že mluví 
jen o zajištění a ne o !převzetí. Byl -pak pokládán 'za vhodné ITI [s to , kde 
lze vyřešiti spornou otáz'ku, 'zdali l,ze ,zaji,stiti závazky tak řečené na
turální. Věc se řeší tím způsobem, že se dává ustanovení (positivní) 
o závazcích promlčených, čímž má býti pověděno, že jina'ké závazky 
naturální, o nichž mluví § 1253, 'zajištěny býti nemohou. Od subko
mitétu se superrevisní komi,se, hledíc zejména k ,připomínce ne j
v yš 'š í h o s o u d u, odchýlila v tOlTI, 'že zajištění promlčeného zá
vazku bude platné, jen když 'zajilstitel o promlčení věděl. O zajištění 
a zajistiteli ,se m'luví proto, ::vby 'byl kryt nejen přílpad § 1162, nýbrž 
i případ § 1163. NáITIět, aby byl převzat do zákoníka § 23 zák. čl. 
XXV /1883 o nezajistitelnosti pohledávek z hostinského úvěru, nebyl 
přijat. Ustanovení to, právě tak jako § 3 zákona Č. 67/1877 ř. z., se 
do všeobecného zákoníka nehodí, ježto bylo zřejmě vydáno pro místní 
poměry. O diferenčnkh obchodech srv. poznámky k § 1089. . 

§ 1165 je reprodukcí § 1352 obč. zák. Superrevi'sní komise uznala, 
že lpochybnosti, které pr'Ůti tomuto ustanovení byly prone,seny, nejsou 
toho rá:zu, aby je bylo nutno měniti. 

K § 1166: Co se týká otá'zky, jak vykládati rukojemský 'závazek, 
postavil se občans1ký zákoník v § 1353 na stanovisko rukojmílTIU vel
mi příznivé, vytýkaje, že rukojmí je zavázán jen potud, pokud ·se 
zavázal výslovně. Občanský 'zákonik pro Německou říši má v § 767 
ustanovení rukojluín1u nepříznivější, vycházející ze zásady, že r'Ůz,sah 

povinností rukojlTIího se řídí dočasným rozsahem povinností dlužníka 
hlavního, a vytýkající, že jen p l' á v n í jed n á n í, která učiní hlavní 
dlužník po zaručení, nemohou ZITInO žiti povinnosti rul<:ojmího. Supel'
-revisní 'kOluise se domnívá, právě tak jako subkomitét, že .není ,dú
vodu dávati o rukojemství ustanovení zvláštní a že tedy ,stačÍ, :když 

se, co ·se týká výkladu rukojemství, odkáže na· obecné pravidlo vy-

Všeobecný zákoník občanský . Díl II. 2l 
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kládací obsažené nyní v § 831. Zvláštní pravidlo vykládací obsažené 
v druhé větě bylo zachováno jak proto, že je nutno pokládati je za 
správné, tak pro jeho ,souvislost s § 1175 a s § 1177 i. f. Bylo však 
důrazněji než dosud naJznačeno, že jde o pravidlo vykládací, a to tím, 
že byla vsunuta slova »v pochybnostech«. 

§ 1354 obč. zák. škrtl již suhkomitét, protože benefici um compe
tentiae není naše-mu právu vůbec známo. 

K '§ 1167: Superrevisní komise ,právě tak jako subkomitét se
trvala na zásadě t§ 1355 obč. zák., podle něhož podpůrná povaha ruko
jemského závazku si žádá jen, aby hlavní dlužník bylo splnění upo
menut, a nepřiznala rukojmímu beneficium excussionis pers.onalis, 
jako činí na př. §§ 771 a násl. něm. zák. obč. nebo §§ 974 a 976 uher
ské osnovy. Bylo však konstatováno, že nejde nikterak .o rozdíl zá
sadní povahy. Není překážky, aby 'si rukojmí ono heneficium vy
hradil) ale musil si je rv y h r a d i t i, a to, j'ak praví § 1168, z ř e j mě, 

ale pak již nejde .o ruk'Ojemství .obyčejné, nýbrž o rukojenlstvíza 
schodek. Co se týká zřejmé výhrady, není arci nutno, aby' se užilo 
určitých slov. Stačí, když :z celé souvislosti je patrno, že bylo míněno 
t akové rukojemství za schodek. Proto také je v § 1168 slovo »zřejmě« 
a ne jako v § 1356 obč. zák. slovo »výslovně« (ausdriicklich). Slova 
»soudně nebo ·mimosoudně« byla jako samozřejmá škrtnuta. 

K /§ 1168 : Jako § 1356 obč. zák. ustanovuje § 1168, kdy upo
mínky není potřebí. Látka byla však spořádána přehledněji. První 
věta mluví jen o rukojmím obyčejnénl. Naproti § 1356 obč. zák. jsou 
dvě významné změny. Neznámý pobyt činí upomínku zbytečnou jen 
tehdy, když není v tuzemsku Inajetek hlavního dlužní\ka. Insufficience 
majetku dlužníkova je pak formulována, nehledíc k uvalenému kon
kursu a z'ahájenému ' řízení vyrovnacímu, podle § 9 odpůrčího řádu 
z roku 1931. Druhá věta jedná pak o rukojmím 'za 'schodek a v ní jsou 
také odklizeny terminologické nej asnosti, které měl § 1348 obč. zák. 

Za § 1168 byl zařaděn § 1169, ustanovující o rukojmím návrat
ném (srv. k tomu výše poznámky o vypuštěném § 1348 obč. zák.). 
Jde tu arci o ustanovení vykládající obsah povinnosti rukojmího a 
nále'želo by vlastně k § 1166, ale ježto vyžaduje znalosti právních ná
sledků při rukojemství obyčejném a při rukoj'emství za schodek, bylo 
zařaděno za ustanovení, která jednají o těchto právních následcích. 

§ 1170 ·mluví o 'poměru rukojmího a plátce. Naproti § 1163 je tu 
ten rozdíl, že jde o ptípad rukojemství, a platí tedy vše, co o ruko
jemství, není-li to zvláště vyloučeno. 

§ 1171 odpovídá ' § 1358 obč. 'zák. novelové verse. Připomínce, že 
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by § 1171 právě tak jako § 1174 měl býti zařaděn do hlavy o placení, 
superrevisní komise nepokládala za nutné vyhověti, ježto hlediskům 
systematiekým nechtěla přisouditi větší váhy, než jim přísluší. Ná
mětu,že by mělo ostřeji než dosud býti vysloveno, že v § 1171 jde 
o postih subrogační, superrevisní konlise rovněž nevyhověla, jsouc 
přesvědčena, 'že v té příčině je § 1171 zcela jasný. Změna byla učiněna 
předevšhu v tmu, že § 1171 osnovy užívá širšího slova »shlazení« na 
místo užšího »splnění«. Z tekstu § 1171, zejména když byla doplněna 
siov~ »a naň převésti«,plyne zcela jasně, že r ukojmímu, ,který za
platil, vzejde nárok nejen na vydání dlužního úpisu, kvitance, nýbrž 
i na vydání ruční zástavy a · na ce si ke vkladu způsobilou. Otázka, 
zdali by neměla býti přiznána rul{ojmímu, který zaplatil intabulova
nou 'pohledávku, poznámka spornosti, byla odkázána do práva knihov
ního. 

K § 1172: První věta § 1359 obč. zák. byla doplněna, aby byl 
rozřešen starý spor, zdali 'spolurukojmí ručí in soHdum, jen když se 

. zaručili společně, či také když se každý zavázal /zvláště. Ze s.ouvislosti 
mezi první a druhou větou vychází zajisté také najevo s dostatečnou 
jasností, že i postihové právo vyslovené v druhé větě se týká jak 
r ukojmí, kter'í se ·zaručili společně, tak oněch , z nichž každý se za
ručil 'zvláště, nevěda .o ostatnich. Z § 1363 obč. zák. byla převzata do 
§ 1172 třetí věta a ustanovení bylo uvedeno v souhlas s § 1173. Otáz
ka, zdali má podle ' § 1172 místosuhrogace naproti spolurukojmím 
čili nic, není 'zde rozřešena. OtáZlku tu bude rozhodnouti p.odle zásad 
obsažených v zákoníku na jiných místech, jak o tom bylopromlu
veno v 'poznámkách k § 808. 

§ 1173 odpovídá § 1360 obč. zák., ale byla škrtnuta slova »podle 
pořadu (§ 1355)« (nyní § 1167), poněvadž platí stejně i při ruko
j emství za schodek. 

§ 1174 odpovídá přesně § 1361 obč. 'zá\k. 
K § 1362 obč. 'zák. připomenul subkomitét: Ustanovenínli 'Občan

ského 'zákonika proniká myšlenka,že věřitel nedojde uspokojení od 
rukojmího, když vlastní vinou nedošel uspokojení od dlužníka hlav
ního. V § 1356 obč. zák. jest ustanoveno, že v obou případnostech tam 
uvedených může věřitel nastupovati na rukojmího, jen když mu nelze 
přičísti nedbalost; § 1362 ustanovil, 'že ru_kojmí múže ' na rukojmím 
návratném 'žádati náhradu škody, když si ji sám nezpůsobil svojí 
vinou. V § 1353 obč. zák. druhá část má podle svědectví protokolů 
(O f ne r, II., str. 218) i ten smysl, že věřitel nemůže na rukojmím 
vymáhati úrok, který při náležité péči mohl vymáhati na hlavním 
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dlužníku. Z těchto. ustano.vení lze do.vésti,že je věcí ruko.jmího., aby 
žalujícímu věl'iteli namítal jeho nedbalo.st. Mimo.to. po.skytuje § 1364 
obč. zák. rukojmímu právo, aJby se ho.jil na věřiteli, jehož váhavostí 
při vymáháni po.hledávky vzal škodu při po.stihu. 

Myšlenka právě vzpomenutá byla vyjádřena v § 1175, jenž zní 
všeobecně é~ nemluví jen o. rukojmÍlu návratném, ježto není pražá,d
ného důvo.du zásadu vysloveno.u v § 1362 obč. zák. obmezovati na 
rukojluího návratného. V souvislosti s tím 'se v § 1168 nevy.skytuje 
'Závěrečný" ,pas-sus § 1356 obč. zák. Bylo však ponecháno, jak bylo 
pověděno, v § 1166 vykládací pravidlo druhé věty § 1353 obč. zák. 
a zůstala také druhá věta § 1364 obč. zák. v § 1177. 

Superrevisni k0111ise přistoupil2. pře~ projevené pochybnosti, zdali 
s::; tím nezeslabuje příliš zásada § 1167, k postupu subkomitétu. 

§ 1176 odpovídá § 1363 obč. zák., jenž byl doplněn ustanoVení111 
snad 'samozřej mým, ale přece ne snad zbytečným, 'zej·ména vzhledem 
k tomu, že byl vy,puštěn ,§ 1354 obč. zák. Podobné ustanovení 111á 
ostatně § 768 obč. zák. pro Němeokou říši. Ustanovení, žezáva:zek 
rukojmího S8 nemění konkursem dlužníkovÝlu nebo vyrovnachu řÍ'ze
ním o jeho jmění, bylo pokládáno za příliš smuO'zřejmé, než aby bylo 
je nutno připojiti k § 1176; srv. ostatně § 1168 a čl. V .. , Č. 2., uvoz. 
předpisů. Že by při užívání druhé věty prvního odstavce nlohly vznik
nouti pochybnosti, když pozůstalost při'paclla státu, pokládá super
revisní komise za nemožné. 

O § 1364 obč. zák. byla superrevisní k0111ise přesvědčena} že ne
j de o ustano:vení 'příliš v}'znmuné, které však přes to není potřebí 
ze zákona vypustiti. Proto je převzala do § 1177. Druhá věta § 1177 
není zbytečná vedle § 1175, ježto tento paragraf se zabývá ochranou 
:rukojmího před tím, než ,platí, kdežto druhá věta § 1177 má na zřeteli 
~eho postavení 'po tom, když zaplatil. O § 1177 bude míti za to, že je 
JednÍlu z předpisů, které platí i o rukojmÍlu a plátci. 

§ 1178 upravil § 1365 obč. zák. tak, že jen takové vzdálení dluž
.níka dává rukojmímu právo na jistotu, které zpúsobí, že by vymá
hání dluhu na dlužníku podstatně . bylo ztíženo .. že by ,§ 1178 byl 
v čelnrkoli na sporu s ustanoveními práva odpůrčího, nenlo.hla super
Tevisní komise uznati. 

§ 1179 odpovídá § 1366 obč. zák., jenž se však zdál nejasným, 
2. proto hyl vyložen způsobem známým z § 14 knih. zák. Pas-sus o ná
roku rukojmího, aby byl zproštěn rukojeluství, byl vypuštěn. 

§ 1180 odpovídá § 1367 ' obč. zák., jenž byl doplněn vzhledem 
k tomu, jak se v nauce vykládá. Poslední větou je recipován dvorský 
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dekret ze dne 19. sr'pna 1837, Č. 229 sb. zák. soud. Vysloviti se o tom, 
zdali platí § 1180 také tehdy, když rukojemský závazek je zaji'štěn 

zajišťovacím převodenl, nepokládá superrevi'sní komise za nutné, hle
díc k tomu, že 'zajišťovací převod byl přijat jen 111ěrO'u velmi o'me
zenou. Tříletá lhůta § 1180 není lhůtou pro.mlčecÍ. 

K § 1181: Ustanovení občanského zákoníka slušelo doplniti usta
novením o. t. zv. kumulativní novaci (constitutum debiti proprii), jež 
.systematicky náleží luezi prostředky, kterými se utvrzuje po.hledávka 
věřitelova "(zlepšuje jeho postavení) . Ustanovení je, nehledíc .k po
chybnostem, které se dosud vyskytovaly v nauce i praksi, nutné 
i proto, že § 794 dal ustanovení o smlouvách abstraktních. Vzhledem 
pak ke ,sporům o podstatě smluv uznávacích a odúčtovacích , které 
někteří pokládají za snl10uvy abstraktní (srv. Ba h r, Anerkennung 
als Verpflichtungsgrund, a jeho. četní ná~ledovníci), bylo nebezpečí, 

že by onen § 794 mo.hl býti vztaho.ván na sliby zaplatiti dluh. Co do 
smy.slu§ 1181 jest po.znamenati to.to: Mluví se jen 6 constitutum debiti 
proprii a niko.liv o constitutum debiti alieni. O po.třeby tu se vysky
tující je po.staráno s do.statek rúznými fo.rmami ruko.jemství, po.u
kázko.u a převzetím dluhu. Smysl § 1181 je ten, že ,platebním slibe'm 
nastane přesun průvo.dního břemene. Po.dle o.becných zásad o. doka
zo.vání jest na žalo.bci, aby pro.ká'zal existenci závazku. Když dluh byl 
konstituo.ván, stačí, když do.káže platební slib, a bude věcí žalova
ného., aby namítal a dokázal, že ko.nstituovaný dluh neexistoval. Do
káže-li vša;k,že dluh neexisto.val, nenlusí do.kazo.vati, že v do.bě plateb
ního. slibu nevědělo existenci dluhu, čili jinak platí zde, co. se týká 
po.dmínek ús'pěchu ve spo.ru, niko.liv zásady o condictio indebíti, ný
brž pravidla o. co.ndictio. sine causa; srv. Krč m á ř, Sborník věd práv
ních a -státních, 1903, str. 23 a násl. Přesunprůvo.dního břemene prá
vě naznačený nastane, jen když platební slib se istane v Ý s 1 o. vně . 

Není ji'stě potřebí pro constitutum debiti žádati zvláštní fo.rmy jako 
pro. ruko.j emství, přece však se nepo.kládá vho.dným, aby přesun prů
vo.dního. břemene 'způso.bilo jakéko.li jednání konkludentní l~ebo do
konce 'mlčení (§ 779). V ýslo.vnost se arci žádá i . 'při platebních -slibech 
po.dle o.dst. 3. Přesun .průvo.dního. břemene je spo.jen jen se slibelu 
zaplatiti dluh co do. o. b s a h u a d ů v o. d u přesně určený. Výrok 
něČÍ, že zaplatí vše, co. druhému dluhuje nebo. co mu dluhuje z urči
tého. důvodu, nebo. něčí výro.k, že uznává, že je druhému dlužen, po
do.bného právního následku nemají. Slo.va »a důvo.du<<<< připo.jila su
perrevisní komise k tekstu su'bkomitétu k připOluínce br n ě n s k é 
f a ku I t y, aby bylo jasné, že platební slib musí označo.vati kausální 
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právní jednání, o něž se opírá. Slovy »lTIá se za to, ,že dluh onen trval« 
má býti jasně pověděno, že žalovaný může namítati vše, co mohl na
lTIítati v době platebního slibu, a nikoliv jen to, co vedlo ke snížení 
dluhu .po platebním slibu. Druhá věta prvního odstavce chce říci , 

že platebním slibem se odklidí námitka pron1lčení konstituovaného 
dluhu, tak jako se lze zaručiti za dluh promlčený, o čemž ustanovil 
§ 1164. Tím je pak také řečeno, že ostatní naturální obligace uve- . 
dené v I§ 1253 konstituovány býti nelTIohou. Druhý odstavec recipuje 
ustanovení zákona č. 76/1871 ř. z. , pokud mluví o »Schuldbekennt
nis·se«·. Chápe se totiž ustanovení to t ak, že se n1íní úkony disposi
tivní, t. j. uznávací smlouvy (srv. T i I s c h, Einfluss, 1901, str. 208). 
Podle doslovu druhého odstavce nevztahuje se ustanovení jen na 
sn1louvy uznávací v pravém smyslu, ný·brž na v'šechny plat ební sliby. 
Ti'etí odstavec upozorňuje na nejpraktičtější způsoby konstituta. Další 
ustanovení o kumulativní novaci, t. j . ustanovení o jejím poměru 
k novaci .privativní, srv. v § 1191. 

Na místo §§ 1368-1372 obč. 'zák., ježto vše, co z těchto para
grafů se hodí k tomu, aby bylo zachováno, bylo pojato do hlavy 14, 
bylo postaveno jen odkazové ustanovení upozorňující, že 'zajišťovacím 

prostředkelTI je také právo 'zá'stavní upravené v hlavě 14. 
K § 1183: SubkOlTIitét redigoval všeobecné ustanovení o 'zajišťo

vacím převodu a 'podrobně je odůvodnil. Ustanovení to vyvolalo po
zornost veřejnosti, ale se souhlasem se nesetkalo. Námitky se však 
týkaly jen zajišťovacího převodu k věcem hmotným. Proti zajišťo
vacímu převodu pohledávek, jak jde z diskuse, zásadních námitek ne
bylo. Naopak 'se .přiznává (srv. na př. G roh lTI a n n, Prager Juristi
sehe Zeitschrift, 1929, sl. 4 a násl.; Fr o h I i c h, Právník, 1929,. str. 
532 a násL), že zajišťovací převod pohledávek je věc vžitá a celkem 
dobrá. Zajišťovací převod pohledávek si vynutil hospodářský život, a 
jak se 'Zdá, 'Pokus jej vylTIýtiti byl by asi odsouzen k nezdaru. Ostatně 
bylo by zbytečné zajišťovací převod 'pohledávek zakazovati. Závady, 
které se právem vytýkají zajišťovacímu převodu věcí hlTIotných, ne
vyskytující se vůbec, nebo aspoň ne v tOlTI rozsahu, při zajišťovacím 
pl'evodu pohledávek. Výslovného ustanovení, že není přípustný zajiš
ťovací převod k věcem hmotným; není potřebí. Bude-li pověděno, že 
zajištění je iusta causa cessionis, hude tím také pověděno, že není 
iusta causa t ransferendi dominii. Vyloučeny jsou ze zajišťC?vacího 

převodu jednak, jak samOlZřej mo, pohledávky nepostupitelné, jed
nak pohledávky 'z cenných papírů. Jde-li o pohledávku z cenného pa
píru, hodí se k zajištění jen jako zástava. Druhý odstavec se vy svět-
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luje tím, že nedovolené klausule smlouvy zástavní, na př. lex commis
soria, mohly by míti význam i při zajišťovacím převodu. 'že se za
jišťovací převod pohledávek jinak spravuje obecnými předpisy o pře

vodu pohledávek, není snad potřebí vytýkati. 

§ 1184 odpovídá § 1373 obč. zák., věta 1.; změny, které se vy
skytují, mají povahu změn stylistických. 

§ 1185 je modernisovaný, resp. doplněný § 1374 obč. zák., věta 
L Druhý odstavec převzat byl z § 7 zákona č. 86/1912 ř. 'z. Odstavec 
3. a 4. hledí k dalším vhodným objektům majetkovým. 

§ 1186 je složen z posledních vět §§ 1373 a 1374. Mluví se o vhod
ném majetku, čímž se n1íní dostatečný majete1k, z něhož věřitel může 
pomoCí tuzemských soudů dojíti uspokojení. Ustanovením tím jsou 
vyloučeny osoby, které, ač v tuzemsku mají dostatečný majetek, 
nemohou tu býti žalovány, t. j. osoby exterritoriální. 

§ 1187 dal podle obdoby § 240 obč. zák. pro Německou říši usta
novení, co platí, když se jistota sta:la nedostatečnou. 

K hlavě 42 (§§ 1188-1201). 

§ 1375 obč. ·zák., zachovaný suhkomitétem, byl superrevi'sní ko
misí škrtnut jako ustanovení bez závazného právního obsahu. 

. § 1188 obsahuje ve ·ztkrácené formě §\§ 1376, 1377 obč. 'zák. Závěr 
§ 1376 obč. zák. se vypustil a druhá věta § 1377 je nahrazena obvyh:
lou v nauce definicí novace. Z § 1376 nebyla recipována slova »aniž 
kdo jiný přistoupí«. Občanský zákoník chybuje tím, že se mu ztratily 
delegatio nominis a debiti, jež jsou také 'Způ'Soby novace. Instituce 
ty jsou, se zřetelem k ton1u, že jsou dopuštěny ce se a převzetí dluhu, 
asi málo praktické, ale vylučovati je nesluší (U n g e r, Schuldtiber
nahrne, str. 9), jakož také nauka je na větším díle pokládala za pří
pustné, bojujíc arci těžce s te~{stem zákona. Novelová verse učinila 
'zmínku o delegatio dehiti v § 1410, jenž v osnově je zachován jako 
§ 1225, a obdobná zmínka o delegatio nominis je v § 1211 osnovy. 
Superrevisní komise právě tak jako subkomitét nepokládala za nutné 
vytýkati v první části první věty § 1188, že právní následky uvedené 
v druhé části nastanou jen tehdy, když je tu animus novandi (srv. 
ostatně Hru ·za, Novation, str. 22 a násL). Zvláštní zmínka o animus 
novandi se nečiní proto,že ve skutkovém základě, který j est uveden 
v § 1188, animus novandi bude zhusta obsažen nutně a § 1191 uka
zuje jasně, že objektivní 'Skutkový základ obsažený v § 1188 nestačí 
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dosáhnouti následku uvedeného v druhé části první věty, a čeho je 
potřebí, aby onen následek nastal. 

Protože se neděje zmínka o aninlus novandi, není také nutno ani
nlUS ten precisovati blíže, což by nehylo na místě, vzhledem k nevy
zrálým sporům o to, zdali lze o novaci mluviti jen tam., kde 111á nový 
slib platební soluční ráz naproti 'Závazku staršÍInu; srv. na 'př. Hr u
z a, na u. m., str. 171 a násl., H a ,s e noh r 1, Obligationenrecht, II., 
1899, str. 531 a násl. Rov~něž nebylo by na místě šítiti se o t. zv. ne
pravé novaci a vytÝikati, že jde o něco, co náleží k pojlnu novace, nebo 
opak. I tu jde o otázky nedosti 'probádané; srv. na př. Hru z a, na 
u. m., str. 34 a násl., 168 a násl.; U n g e r, Grtinhuts Ztft., 1888, 
str. 554 a násl.; H a sen oh r 1, na u. m., str. 533, pozn. 40; S c.h e y, 
Obligationsverhaltnisse, 1., str. 299. Zmínka o promlčených závazcích 
se děje stejným zpúsobem a za stejným. účelem, jako v § 1164 a 
v § 1181. Citací § 1164 se chce naznačiti, že o novaci prOlnlčených 
závazků platí totéž, co o rukojems~ví 'Za ně převzatém, a je tím také 
vysloveno, co platí o novaci závazků neplatných a ostatních závazků 
naturálních. Nálnět tedy, aby byla dopuštěna novace všech pohledá
vek uvedených v § 1253 osnovy, příjat nebyl. 

§ 1189 odpovídá § 1378 obě. zák. Slova »vorige Hauptverbind
lichkeit« byla vyjádř'ena slovy »zl'ušená pohledávka«, ježto jde o po
hledávku z ruš e n o u a ježto práva v § 1189 jlnenovaná jsouspo
jena nikoliv s dluhem, nýbrž s pohledávkou. Jinakými právy míní 
se i pertinencepohledá v ky, 

~ 1190 odpovídá § 1379 obč. zák., ale z poslední jeho věty byl 
utv'Úřen samostatný § 1191. 

~ 1192 odpovídá § 1380 obě. zák. Slovo »N euerungsvertrag« 
bylo na!hrazeno slovem »doJ;lOda«. Je zajisté možné, že při narovnání 
se sporné p ohl e d á v k y nahradí novou a že tu tedy bude novace, 
ale sporná mezi stranami práva nlohou býti a zhusta 'budou vypo
f'ádána 'způsobem jinakým. Formule zvolená superrevisní komisí se 
pokládá za takovou, která podstatu narovnání nejlépe vystihuje. 
Druhá věta § 1380 obč.zák., jež má na zřeteli smlouvy 'Záplatné, ne
byla převzata jako sanlozřejmá a mimoto i zbytečná proto, že se jí 
lze dobrati a contrario z § 1193. 

§ 1193 odpovídá přesně § 1381 obč. zák. Byl ponechán, ač snad 
nutný není. 

Zastaralý tekst § 1382 obč. zák. byl nahrazen stručnou formulí 
§ 1194, 

§ 1195 odpovídá § 1383 obč; 'Zák., ale byl formulován tak, a;by 
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z něho bylo patrno, že př'ed snlrtí zůst~vitelovou je narovnání o prá
vech z pořízení pro případ smrtí nepřípustné vůbec, po snll'ti pak 
zůstavitele potud, pokud všechny s trany na narovnání 'zúčastněné ne
znají obsahu .onoho pořízení. Pokud se mluví o narovnání učiněnéJTI 
za života zůstavitele, nejde samozřejmě než o pactum de hereditate 
tertii viventis . Druhá věta § 1383 obč. -zák. do nového tekstu ne
byla převzata. 

§ 1384 obč. 'zák. byl vypuštěn. Pokud má obsah civilistický, je 
sanlOzřejmý, 'pokud má obsah necivilistický, nenáleží do občanského 
zákoníka. 

K §§ 1196-1198: Ustanovení o .omylu při narovnání jsou ne
j asná a jsou ode dávna 'sporná. Superrevisní komise právě tak jako 
subkomitét se dOlnnívá, že si počíná 'správně, přijínlajíc větu přijatou 

takřka obecně, že jest lišiti omyl v tom, co mezi stranami bylo ne
pochybné nebo nesporné, a omyl v tOln, co bylo mezi nimi pochybné 
nebo sporné. Co se týká OInylu prvního, není důvodu, proč by nemělo 
'Platiti o narovnání totéž, co platí o smlouvá~h vůbec, kdežto Olnyl 
v tom, co lnezi stranami bylo sporné nebo pochybné, se platnosti na
rovnání nedotýká, nejde-li o onlyl způsobený lstí druhé strany .. Při
jme-li se tato zásada, není třeba dávati ustanovení o noviter reperta. 
Než § 1387 obč. 'zák. byl přece ponechán jako důležité vysvětlení 

druhé věty § 1196, ale byl přijat jako třetí věta do tohoto paragrafu. 
Doporučuje se také zachovati § 1386 obč. zák., jenž je nyní § 1197. 
Také ustanovení § 1388 obč. zák. bylo zachováno jako § 1198 . 

. K § 1199: Ze stejný~h důvodů, které vedou k tomu, aby uzná
vací smlouvy mezi manžely byly 'zřízeny ve forlně notářského spisu, 
bylo přijato i ustanovení, že notářského spisu vyžaduje i narovnání 
mezi manžely. 

§ 1200 odpovídá § 1389 obě. -zák. První věta byla škrtnuta. V dru
hé slova »geflissentlich verheimlicht« byla nahrazena slovem »vy
loučena«, ježto není důvodu poskytovati ochranu mentálním reser
vacím. 

§ 1201 odpovídá§ 1390 obč. zák. Na místo slov »třetí zástavce« 
položena byla slova »zástavní dlužník«, ježto námitky může míti 
nejen 'Zástavce, nýbrž každý zástavní dlužník rozdílný od dlužníka 
osabního. 

§ 1391 obě. zák. hyl vypuštěn, ježto smlouva o rozhodci S · na
rovnáním nesouvisí. 

Námět, aby bylo mezi předpisy o narovnání umístěno ustanovení 
O' 'smlouvě, kterou se zřizuje rozhodce, přijat nebyl, ,protože jde o in-
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stituci, která je s ostatními předpisy civilního ·soudního řádu v tak 
úzké souvislosti, že nelze o ní v civilním soudnÍ-m řádě po mlčeti. N e
bylo by pak na místě, aby se o ní pojednávalo jak v občanE'kém zá
koníku, tak v civilním řádě soudním. 

K hlavě 43 (§§ 1202-1225). 

Subkomitét (srv. jeho důvodovou zprávu, druhé vydání, str. 241 
a násl.) se zabýval podrobně otáz'kou, zdali by na instituci cese, jak 
byla upravena občanským zákoníkem z roku 1811, neměly býti pro
vedeny podstatnější změny. Výsledek úvah byl záporný a subkomitét 
pokládal za svůj hlavní úkol objasniti některé pochybnosti, které se 
pojily k dosavadním tek'stům. Na stejné stanovisko 'se po~tavila i su
perrevisní komise, hledíc k tomu, že nebylo ani připomínek, které by 
navrhovaly změnu v podstatných kusech. Zvláště se k tomu připo
míná, že škrtem pohledávek v § 427 obč. 'zák. (§ 250 osnovy) a pone
cháním zásad ,platných podle panujícího mínění o postupu pohledá- " 
vek byl odmítnut názor W e II s pac her ů v (Vertrauen, str. 189 a 
násl.) o významu odevzdání dlužního úpisu pro právní pon1ěr mezi 
cedentem a cesionářem, anebo několika ce-sionáři. 

K § 1202: Předpis ten se skládá z první věty § 1392 obč. zák. 
a z třetí věty § 1393 obč. zák. První věta byla podstatně zkrácena 
a byla z ní vypuštěna z.mínka o změně práva, vzhledem k tomu, že 
ce se podle běžného učení nezakládá změnu práva. Třetí věta § 1393 
obč. 'zák. 'hyla sem pojata, aby hned v úvodním paragrafu bylo vy
ří'zeno vše, co se týká otázky, čeho je potřebí k perfekci cese. Co se 
týká cese vůbec, 'klade se důraz na dohodu mezi cedentem a ce~io
nářem a na nic jiného. Doplňující ustanovení má § 1205, j.enž odpo
vídá § 1395 obč. zák. Co pak se týká cese pohledávek z cenných pa
pírů, klade § 1202 důraz na převod vlastnictví k cennému papíru a 
nikoli na převod držby. Obdobné doplňující ustanovení má § 1206. 

K § 1203: Předpis ten odpovídá prvním dvěma větánl § 1393 
obč. zák. Slovo »Rechte« bylo vyjádřeno slovem »pohledávky«, ježto 
celou hlavu o cesi jest upraviti tak, aby se týkala jen pohledávek. 
Zdali toho či onoho ustanovení o cesi lze užíti obdobně při rozhodo-

-vání otázek o převodu jiných práv, není potřebí řešiti v hlavě o cesi. 
Hledíc však k nové instituci rej stříkového práva zástavního, poklá
dala superrevisní komise za nutné dáti ustanovení o převodu podniku 
zastaveného zápisenl do zástavního rejstříku. Ustanovení to 'zařadila 
jako § 1212. Je sice přesvědčena, že je to lex fugitiva, ale lepšího 
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místa 'pro ně nenalezla, zejména když se uvážilo, že s převodem pod
niku bude zpravidla spojen pi'evod pohledávek. O druhé větě § 1393 
obč. zák. lze říci, že obsahuje in nuce vše, čeho je potřebí. Ale vzhle
dem k pochybnostem, které se vyskytly, uvádějí se tu typy nezcizi
telných pohledávek. Co se t ýká pohledávek nezabavitelných, doporu
čuj e se patrně všeobecné ustanoveni podle vzoru § 400 obč. zák. pro 
Německou říši. Ony tři typy pohledávek jsou vlastně ta'ké pohledávky, 
{) kterých lze říci,že jsou nerozlučně spjaty s osobou věřitele . Tím 
se vysvětluje zvolený tek'st, jenž klade druhou větu § 1393 obč. 'zák. 
na konec výpočtu, při čemž slovelu »vůbec« je naznačeno, že vyj me
nované skupiny nepostupiteln~Tch pohledávek jsou podle okolností 
také již zahrnuty v skupině poslední. Co do pohledávek, jejichž zcizi
telnost byla vyloučena smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem, lze 
říci, že tento zákaz zcizení nenáleží pod § 289. Se zřetelem k tomu, 
·co bylo pověděno úvodem, je patrno, že nemohl, co se týká úmluvy 
{) nezci'ziteinosti, býti recipován § 405 obč. zák. pro Německou říši, 
chránící bezelstnost cesionářovu. 

K § 1204: První v_ěta odpovídá § 1394 obč. zák., v němž je 
vlastně dána odpověď na dvě otázky v nauce a v praksi pochybné. 
Aby tyto' pochybnosti byly rozptýleny, jsou připojena ustanovení 
o právních pomůckách a akcessoriích, jakož i o privilegia causae. 
Druhá věta, t ýkající se ,právních pomůcek, je formulována jako 
v § 1171. P rivilegia causae nejsou již vypočtena, jako v tekstu sub
KOluitétu, nýbrž ustanovení zní zcela všeobecně, takže výjimky ze 
zásady § 1204 nebudou moci býti ustanoveny jinak,než 'zákonným 
předpisen1. 

K § 1205 : Odpovídá §- 1395 obč. zák. P rvní věta tohoto 'para
grafu 'hyla vypuštěna, ježto není než motivací konkluse, kterou má 
druhá věta, a ' to motivací nikoli zdařilou. Druhá věta § 1395 obč. 

zák. je 'zachována a plyne z ní, vzhledem ke změnám, které se staly 
v § 1396 obč. zák., nyní zcela jasně, že nezáleží na formální denun
tiaci, nýbrž na vědomosti dlužníkově (zaviněné jeho nevědomosti) . 

Podle nového tekstu není rozhodné, zdali dlužník nabyl či nenabyl 
vědomosti o ce s i o n á ř' i, nýbrž zdali nabyl či nenabyl vědomosti 
o ce s i. Není zajisté dúvodné přiznati dlužníJku osvobození, když platí 
cedentovi, věda, že postup se stal, ale nevěda jistě, kdo je cesionářem. 
Tekst superrevisní komise (jinak než tekst subkomitétu) neklade již 
důraz na oprávnění dlužníkovo platiti, nýbrž na to, že dluh bude 
shlazen, bude-li 'zaplaceno cedentovi. Doplniti § 1205 něj akým 'po
drobněj ším ustanovením o tom, v čem je spatřovati placení nebo 
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jinaké vyrovnání, t. j. dáti ustanovení na př. podle vzoru nál. rep .. 
Č. 228, není radno. Případnosti mohou býti velmi různotvárné, takže 
každá zlTIínka '0 té či oné případnosti by mohla býti 111ýlivá. Nebyl 
přijat námět, aby do občanského zákoníka byly pojaty zásady mini
sterského nařízení č. 251/1897 ř. z., ježto ' jde spíše o předpis pořád
kový, jenž se do občanského zákoníka nehodí. Uvedené ministerské 
nařízení bylo však zachováno v platnosti v článku VI., č . 20., uvozo-, 
vacích 'předpisů. 

§ 1206 jest obdobou § 1205, p'Ůkud jde o pohledávky z cenných 
papírů, a je ,zbudován na stejném ,základě. 

§ 1207 odp'Ůvídá § 1396 obč. zák. Začátek § 1396 byl š'krtnut, 
ježto opakuje jen zásadu § 1205, a to nesprávně. Konec první věty 
byl zachován bez věcné změny, jako formulace velmi šťastná, jež 
sl'Ůvy »zůstávají všechny námitky proti pohledávce« postihuje lépe 
než obsáhlé výklady jádro otázky, totiž že pohledávka přechází na 
cesionáře - sit venia verbo - s veškerÝlTIi chorobami. Slova »zů
stávají nám,itky« nekryjí arci námitky, které dlužníku vzešly proti 
cesionáři, a námitky, že se cese nestala vůbec nebo nepla.tně, jež dluž
níku příslušejí rovněž, ale o těch není dojista potřebí se zmiúovati, 
ježto j de o věc samozřej mou. Druhá věta § 1396 obč. zák. byla zacho
vána ,přes projevené pochybnosti, zdali neslouží k obcházení před
pisů o nežalovatelných a neplatných pohledávkách, ale, ježto klade 
důraz na poctivost cesionáře, není patrně nebezpečná. 

Aby byla jasná povaha §§ 1208--1210, dostaly rubriku »Správa 
při postupu«. V souhlase s tí'm nebyla do § 1208 převzata zmínka 
o cesi bezplatné. Jinak byl § 1397 obč. zák. převzat bez věcné změny. 

Do § 1209 byly převzaty §§ 1398, 1399 obč. zák. První věta § 1398 
byla vypuštěna, pr'Ůtože obsah veřejných knih nedopouští vůbec 
úsudku ~ tom, zdali pohledávka je dobytná čili nic. Je jistě správná 
věta, že ani , neus'pokojení 'z nejvyššího podání neznamená, že by byla 
pohledávka nedobytná (srv. Gl. U. Č. 7362, 9859), a z veřejných knih 
mimo případnosti superkondikcí nelze ani vysouditi, 'zdali se na po
hledávku dostane či nedostane ze zástavy. Druhá věta § 1398 obč. 
zák. byla sloučena s § 1399 obč. zák., jenž znamená jen exemplifikaci 
oné druhé věty. Závěrečný passus o exekuci byl vy,puštěn, ježto pa
trně jest obsažen ve slovech o nevymáhání pohledávky. Tekst super
revisní 'komisí přijatý dává výraz myšlénce, že §§ 1208 a 1209 jsou 
v podstatě všeobecné zásady o správě, přÍ'zpúsobené přiměřeně povaze 
ce se, a že § 1209 má podobnou funkci, jako v ustanoveních o správě 
má § 840. 
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K § 1210: §§ 1208 'a 1209 jsou zvláštní ustanovení o správě při 
:převodu pohledávek. § 1210 chce říci, že tam, kdé §§ 1208: 1209,n:
.mají rozhodnutí, jest užíti obdobně všeobecných ustanovenI ~ sprav:, 
Slovo »jinak« neznamená tedy nic jiného, než že ,§§ 838 a nasl. platI, 
pokud v §§ 1208 a 1209 není ustanoveno nic jiného. O § 8~8 lze:. pře'~ 

'pochybnosti pr'Ůjevené v připomínkách, říci, 'že se na spravu pn ceSl 
pohledávek nehodí. Pravost pohled~vky dá s; al'ci. zji,sti~i v krát~é 

.době po postupu; dobytnost pohledavky se vsak ObjeVl az po d'Ůspe-, 

.1osti, a poněvadž dospělost postoupené pohledávky může býti odro
, čena na neurčitou dobu, je nesnadno ustanoviti pro žalobu ze správy 
při postupu jakouk'Ůli pevnou lhůtu. 

O § 1211 bylo ji'ž pověděno, že byl přijat, aby měl v zákoníku 
.protivu § , 1225. Malá změna ,proti tekstu subkornitétu se stala k ná
vrhu f a k u 1 t y b rn ě n s k é. 

O § 1212 se stala znlínka v poznámkách k § 1203. 
Co do §§ 1400-1410 obč. zák. ' nebylo tajno superrevisní komise, 

právě tak jako subkoDlitétu, jenž o tom 'zevrubněji pojednal na straně 
'250 a násl., že jsou leckteré pochybnosti při jich výkladu. Přes tyto 
pochybn'Ůsti rozhodla se superrevisní komise, prá~ě tak jako sU'~~ 
komitét ponechati tato ustanovení celkem be'ze zmeny. Rozhodly pn 
'tom tyto úvahy: Jde o ustanovení, jejichž vhodnost v praksi není 
ještě vyzkoušena, takže by ~nad byly ~iněny změny jen akademické, 

' kdežt'Ů změny potřebné by učiněny nebyly. Vedle toho jde o látku 
velmi choulostivou a s jinými partiemi občanského zákoníka souvi
.sející, v níž jakákoliv změna by se mohla projeviti v partiíeh záko
:níka, na které se při .redakci změny snad ani nepomýšlelo. 

Co do navržených změn podotýká se toto: 
V § 1214, jenž odpovídá § 1401 obč. zák., se v souhlase 's jinými 

-ustanoveními mluví o :ubytečnélTI odkladu. V § 1216 (§ 1403 obč. 

.zák.) se vytýká, že tříletá lhůta promlčecÍ počíná běžeti od té doby, 
kdy asignatáře došl'Ů přijetí poUkázky. § 1217 (§ 1404 obč. zák.) 
,dostal samostatnou rubriku, ježto se v něm nejedná o 'převzetí dluhu; 
mluví se přesněji o dohodě. Nebyl přijat námět, aby pro slib inter

·,cedentův byla předepsána pisemná forula. Ani z judikatury ani z na
'uky nezdá se vycházeti najevo, že by se pociťovala p'Ůtřeba písemné 
·forlTIY. Závěr paragrafu byl přestylisován, ale jen aby jasněji bylo 
postiženo jádro. věci . V § 1218 se v úvodních slovech rovněž přes
něji mluví o doh'Ůdě a podle ·návrhu subkomitétu se vsouvají slova 
»neplyne-li z ní (sc. dohody) nk jiného«, poněvadž to, . co vytýká 

-Dosavadní tekst § 1405 obč. zák., často nebude odpovídati intencÍ'm 
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stran. Při sanačních akcích totiž často bývá ujednáno, že intercedent 
nebo dlužník se pokusí, aby věřitel přijal intercedenta na místo dluž
níka, ale že si dlužník vyhledá jiného intercedenta, když věřitel k pře
vzetí nep'řivolí. Nadto byl § 1405 obč. zák. doplněn tak, že se věřitel 
musí vysloviti bez 'zbytečného odkladu. V § 1220 (§ 1407 obč. zák.) 
byla v druhém odstavci přičiněna změna, která správněji než dosa
vadní tekst vystihuje my,šlenku, která má býti vystižena. § 1221 
převzal § 1408 obč. zák. beze 'změny. Nebyl převzat námět redigovati 
§ 1221 takto: 

Převezme-li ph zcizení nemovitosti nabyvatel zástav
ní právo na ní váznoucí" je v tom spatřovati převzetí 
dluhu. Dosavadní dlužník 'přestane býti dlužníkem, jakmile 
přechod vlastnictví bude skonán, a nový vlastník vstoupí 
jako dlužník na jeho místo. 

Superrevisní ko'mise právě ta'k jal\o subkomitét má za to, 'že 
návrh zasahuje příliš hluboko do celé struktury obligačního :práva, 
nehledíc ani k tomu, že ani při hypotékárním úvěru není osoba osob
ního dlužníka věřiteli lhostejná. že skutkový základ § 1221 je dosti 
blizký skutkovému základu § 1218, vzhledem k § 779, nebylo super
revisní komisi neznámo, ale určité rozdíly nepochybně jsou. 

Do §'§ 1222-1224 'hyly převzaty § 1409 obč. zák; a §§ 187, 188 
třetí částečné novely. Provedené _ změny jsou jen povahy stylistické 
až na to, že jako druhý odstavec § 1223 'hyl přijat § 35 konkursního 
řádu z roku 1931. Zmínka o 's,chovancích byla oV1šem vypuštěna, ježto 
osnova ne'zná již instituce schovanstvÍ. 

§ 1225 odpovídá § 1410 obč. zák. 

K hlavě 44 (§§ 1226-1272). 

§ 1411 obč. zák., jenž nemá obsahu právně závazného, škrtl již; 
subkomitét. 

Původní »Zahlung« v rubrice .před § 1412 obč.zák. (nyní § 1226) r 

jež subkomitét byl nahradil slovem »'zapravení«, nahradila super
revisní komise slove'm »splnění«. Ostatní rubriky v serii §§ 1413-
1424 obč. 'zák. (nyní §§ 1227- 1238) byly zkráceny. 

§ 1412 obč. zák. byl v § 1226 podle návrhu min i s t e r s t v a> 
f i na n c í reprodukován zcela stručně slovy, že závazek zaniká pře-, 

devrším splněním. Slovo »především« bylo zachováno, aby bylo vy-
sloveno, že se tu jedná o normálním, pravidelném způsobu zánikw 
závazku. 
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§ 1227 odpovídá § 1413 obč. zák. 
Za § 1413 obč. zák. zařadil subkomitét ustanoveni o srážce inte

rusuriapři 'předčasném splacení pohledávky a podrobně ustanovení 
odůvodnil (na str. 252 a násl). Superrevisní komise ustanovení to 
přijala, přičinivši některé změny stylistické po návrhu br n ě n s k é 
f a k u 1 t y a S loven s k é k o m is e. Vysloviti, že § 1228 platí jen 
tehdy, když dies est adiectus pro reo, nepokládala superrevisní ko
luise za nutné, ježto při neúročných dluzích jistě nikdy není dies 
adiectus pro creditore nebo pro utroque. 

§ 1414 obč. zák. zachovaný subkomitétem superrevisní konlise 
škrtla. Že dluh datione in solutum, když se strany dohodly, zaniká, 
není snad potřebí vytýkati. Zato přece jen se vyskytly příliš vážné 
pochybnosti, zdáli § 1414 obč. zák. nechybuje, když dationem in 
solutum prohlašuje za jednání záplatné. _ 

Do § 1229 byla z § 1415 obč. zák. přijata jen první věta (druhá 
byla sloučena s § 1230), ale jako druhý odstavec bylo podle návrhu 
subkomitétu připoj eno ustanovení o přípustnosti splátek. Se zřetelern 
k tomu, 'že jiné zákony splátky dopouštějí, nebylo možno setrvati 
na přísném stanovisku občanského zákoníka. Ale byly dopuštěny 

splátky jen při dluzích peněžitých a jen tak, že se vylučují splátky 
šikano snÍ. Návrh subkOlnitétu,aby byly dopuštěny splátky nejméně 
deset ze sta, superrevisní komise 'změnila tak, že dopustila splátky 
nejméně dvacet ze sta. Aby však ze splátek nevznikly věřiteli újmy 
(náklady několika kvitanCÍ, ' náklady několika doručení atd.), -byla 
po návrhu ne j vy Š š í h o s o u d u 'připojena druhá věta. že splátka 
neruší následků prodlení dlužníkova, není dojista potřebí podotýkati. 
pohodu 'mezi stranami, kterou se splátky prohlašují za nepřípustné, 
jest podle názoru superrevisní komise pokládati za neplatpoů, již 
proto, že by jinak hrozilo nebezpečenství, že by se .taková dohoda 
mohla státi pravidelnou smluvní klausulí. Slovo »splátka« nemůže 
býti vykládáno tak, že by byla přípustná jen jedna splátka, a nelze 
také pochybovati, 'že po vykonané splátee pětina se počítá 'ze zbytku. 

§ 1230 se skládá z druhé věty § 1 415 az § 1416 obč. zák. Usta
novení, podrobněji formulované, bylo podle vzoru uherské osnovy 
(srv. §§ 1013, 1014) doplněno tak, že se děje 'zmínka o nákladech 
(určených ale nejen soudem a správním úřadem, nýbrž i dohodou 
stran) a že se na konci vytýká, že z několika stejně obtížných jistin 
bude shlazena jistina nezaj ištěná nebo méně zaj ištěná. 

§ 1417 obč. zák., ač snad nadbytečný, byl převzat v '§ 12031, ale 
byl tekstem i citacemi uveden do souladu s §§ 815- 817. 
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K §§ 1233, 1234: Ustanovení o prodlení věřitele obsažené v § 1419 
Qbč. 'Zák. 'žádá si vším způsobem nápravy. Nepravíť nic ani o pod
mínkách tohoto prodlení, ani o jeho právních následcích. Navržený 
tekst chce tyto otázky objasniti, a to: 

1. co se týká podmínek prodlení věřitelova: Věřitel nemá »po
vinnosti« :přijmouti nabÍ'zené plnění a právní následky prodlení vě
řitelova nej sou tedy následky spojenými s porušenÍIn povinnosti 
(srv. již Mo m m sen, Beitdige, III.; K o hle r, Jahrb. f. d. D., XVII., 
str. 261 a násL). V případnostech, v kterých se prima facie nelze 
obejíti bez povinnosti věřitelovy přijmouti splnění, jde při bližším 
rO'zboru o prodlení dlužníka a nikoli věřitele (známý příklad kombi
novaných smluv: někdo koupí složené upotřebené materiálie s tín1, 
že je odveze). V souhlase s tímto ustanovením jest pak vYlkládati 
všechny paragrafy, kde se vytýká, že věřitel musí přijmouti splnění 
a t. p., srv. na př. §I§ 1228, 1229, 1237. Věřitel se může octnouti v pro
dlení, ačkoli mu nelze vytýkati nedbalost, že neposkytl dlužníku po
třebného ,spolupůsobení (tak mimo jiné E h r e'll z w e i g, II., 1, 1928, 
§, 339, 1., odst. 3; jinak S che y, Mora creditoris, str. 91 a násL). 
Pro obojí mínění lze dojista uvésti vážné důvody, převládající po
vahu však zdají se míti důvody uvedené pro mínění první. Věřitel 
se octne v prodlení nejen, když Jle.přijn1e, co jest in obligatione, 
nýbrž i když neprovede jiného úkonu, který jest podmínkou, aby 
dlužník mohl dostáti svým povinnostem. Zvolená dikce obsahuje také 
zásadu, že se vyskytují dluhy, při kterých prodlení věřitelovo není 
možné (na př'. dluhy jdoucí na non facere) ; 

2. co se týká právních následků. Dáti přesný výpočet všech 
právních následků prodlení na tomto místě nebylo by účelné, ježto 
zákon J:?usídáti potřebná ustanovení na různých místech jiných ; 
srv. na př. § 1240. Vytýkají se jen čtyři body nejdůležitější: 

a) přechod nebezpečenství nahodilé zkázy na věřitele; 
b) snížení odpovědnosti dlužnfkovy potud, že odpovídá jen za 

dolus a lataculpa; srv. k tomu .s che y, Mora, str. 120 a násl.; Gl. 
u. n. ř., 592'9; 

c) povinnost věřitelova nahraditi dlužníku náklady učiněné na 
věc, která jest in obligatione, a to podle 'zásad o nepřikázanérfl j edna
telstvL Ustanovení tomu pylo by snad možno vytýkati jednak, že je 
nepřípadné (srv. S che y, na u. m., str. 129), jednak že je zbytečné, 

neboť, pOkud má dlužník povinnost o věc pečovati (srv. výše pod lit. 
b), nenále'žípéče o věc pod hledisko nepřikázaného jednatelství, jež 
je~t obstarávání cizích věcí, kde není k tomu povinnosti. Pokud pak 
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dlužník nemá povinnosti o věc pečovati a pokud tedy jeho péče se 
jeví jako obstarávání něčeho, oč pečovati není povinen, je zbytečné 
vytýkati, že tu platí ustanovení o nepřikázaném jédnatelství. Než lze 
se domnívati, že není na škodu otázku , namnoze spornou, o niž tu jde, 
rozřešiti výslovným ustanovením zákona, jak toho je vzor na př. 

v § 304 obč. 'zák. pro Německou říši. Vytýká-li se, 'že otázku, zdali 
náleží nahraditi náklady čili nic, jest řešiti podle 'Z á s a d o nepřiká
ZanélTI jednatelství, míní se touto poněkud pružnější dikcí zabrániti 
spekulaci ,dlužníkově na náhradovou povinnost věřitelov'u; 

d) povinnost věřitelova nahraditi dlužníku škodu, která mu 
vznikne 'z dlužného :předlnětu. Tu jde arci o zostření ustanovení 
hlavy 40. 

Superrevisní komise přijala návrh s~bkomitétu, ale ustanovení 
bylo rozloženo na dvě, z nichž § 1233 jedná o podmínkách, § 1234 
o právních následcích prodlení. . 

§ 1420 obč. zák. byl vypuštěn jako pouhé ustanovení odkazující 
na ustanovení jiná. 

§ 1235 odpovídá § 1421 obč. zák., § 1236 pak § 1422 obč. zák. 
§ 1237 odpovídá § 1423 obč. zák., ale druhá věta byla doplněna 

Citací § 1171; aby byla odstraněna bezdůvodná pochybnost, zdali vě
řitel »musí« přijmouti splnění dluhu tak řečenými vnucenými plátci 
(srv. k tomu S che y, Regressrecht). Zato byla škr.tnuta citace 
§ 462 obč. 'zák., ježto tomuto paragrafu v osnově obdobné ustanovení 
neodpovídá. 

§ 1424 obč. zák. byl rozložen na §§ 1238 a 1239. V prvním 
odstavci § 1238 modifikována je první věta § 1424 obč. zák., kdež 
,slova »vlastník pohledávky« byla nahrazena slovy »věřitel pohl8-
dávky«. Z druhé věty § 1424 obč. zák. byl pak utvořen § 1239. § 1238 
však obdržel dva odstavce další, z nichž druhý je napodoben § 1017 
uhers'ké osnovy. Jak zmínka o tom, koho soud uznal za věřitele po
hledávky, tak odstavec druhý Jsou určeny k tomu, aby chránily 
poctivého dlužníka. Proto také se ji'ž v prvním odstavci neříká, že 
dlužník jest povinen plniti tomu, koho soud uznal za věřitele pohle
dávky, aby se snad nemohlo vyvozovati, že onen soudní výrok za
kládá právní moc naproti třetí 'osobě, t. j. naproti dlU'žníku. Třetí 

odstavec § 1238 chce krýti zejména ony případy, v kterých jest na 
př. podle exekučního řádu dlužník povinen platiti vý'konnému orgánu. 

§§ 1240-1242 ' podrobněji než -§ 1425 obč. zák. vykládají o soudní 
deposici. Pokládalo se především za nutné, přesně vytknoutí pod
mínky, za kterých dlužník, nebo kdo j i"ný j esť povolán 
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spl nit i (srv. na př. §§ 1171, 1237), muze přikrůčiti k depůsici. 

Ačkůliv věc ta je s důstatečnůu úplnůstí růzřešena důsavadním 

tekstem (slůva »z jiných důležitých důvůdů«), pokládalů se nutným, 
zmíniti se výslůvně o důležitém případě, 'Ž(( tůtiž plátce neví, kdů jest 
věřitelem, ale platí tů jen tehdy, když plátce nemá půtřebných vědů-
111ůstí beze své viny. Ve zmínce o jiných důle'žitých důvůdech byla 
připůjena slůva, z který'Ch vychází najevo, 'že smí jíti jenů důvůdy, 

které se vyskytly na straně věřitele; srv. Gl. U. n. ř., 5313, § 372 ůbč. 
zák. pro Německůu říši. Ustanůvení 'O nespůkůjeném věřiteli nahrazenů 
správnějšími slovy »tů, ců se mu nabízí, bez dllvůdu údmítne«. Zmínka 
'O zpravení ůsůby ('Osob), prů kterůu se slože?í stalo, byla půlůžena 
do samůstatnéhů odstavce, aby bylů zřejmé, že zpravení nenáleží 
k řádnosti depůsice a že také se liberační následky nedatují 'Od zprávy 
(důšlé zprávy). Řádnůu depůsicí je tedy 'Ona, která se stala z důvůdů 
uvedených v 'Odstavci prvním a ůsůbou tamtéž uvedenou. Vytýkati 
zvláště něců 'O půvinnůsti k depůsici a 'O jejích všeůbecných násled
cích, nepdkládá superrevisní kůnlise za nutné. 

§ 1242 se zabývá ůtázkůu , v dosavadní judikatuře hrubě spornůu, 
t. j. 'zdali , může dlužník 'žádati za vráeení depůsita a za jakých půd
mínek. Superrevisní kůmise pú půdrůbné debatě se růzhůdla právě 
tak jaků subkůmitét nepřidržeti se v té věci § 376 ůbč. zák. prů Ně
meekou říši, jenž průhlašuje depůsici 'za ůdvůlatelnůu a vypůčítává 
jen .případnůsti, v kterých 'Odvolání nemá mÍ'sta. Rů'zhůdla se prů 
půstup obrácený', jenž v důsavadní praksi má lepší ůpůru, t. j. vytýká, 
že 'Od té důby, kdy věřitele důjde zpráva o deposici, jest od
vůlání nepřípustné, a připůjila výpůčet případností, v kterých ůdvůlá
ní přece .přípustné jest. Superrevisní kůmise přesněji než subkomitét 
určila první a třetí z těchtů případnůstí. Dáti zvláštní ustanůvení 
otům, 'že 'O 'Otázce, zdali slůžení se stalů řádně čili nic, růzhůduje soud, 
půkládala superrevisní komise za zbytečné, ježtů tů plyne z kůntekstu 
ustanůvení; a vytýkati, že soud 'Odkáže dlužníka, aby žalůval 'O spra
vení, není snad půtřebí, ježtů k takůvému 'Odkazu situace nenutí, jaků 
na př. v patentu č. 208/1854 ř. z. 

K §§ 1243-1247: Superrevisní kůmise přijala návrhy 'Subkůmi
tétu, jež zase nejsůu celkem než recepcí §§ 1426- 1430 obč. zák. 
Změny jsůu v tům: 1. že 'se na půčátku § 1243 mluví 'O tům, »kdů 
splnil nebo plní dluh« a v dal,ším 'O »příjemci« (nikůli ji'ž 'O »usp'Oků:

jeném«). Tím je dánů, 'že povinnůst vydati kvitanci je půvinnůst 
k ,plnění z ruky dů ruky,že ' však s druhé strany dlužník kdykůli 
později mŮ'že se důmáhati vydání kvitance; 2. bylů připůjenů usta-
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n'Ovení 'O případech, v kterých se kvitance nevydává, ježto všeobecné 
ustanůvení 'O povinnosti vydati kvitanci by můhlů vésti k šikánám. 
Jakýmsi vzůrem byl tu § 1015 uherské ůsnůvy. Navržený tekst svou 
pružnůstí zasluhuje snad přednůst před te'ksty jinými, které také 
byly navrženy; 3. v , § 1245 je poslední věta § 1428 ůbč. zák. nahra
zena nůvým 111írněj ším ustanůvením půdle vzůru § 371 obč . zák. prů 
Německůu říši, jež bylů zařaděnů ja'ků druhá věta. Jinak jde o úpravy 
jen stylistické a 'O vymýcení zbytečnéhů nebů zastaraléhů tekstu. 

K §'§ 1248-1258: Občanský 'zákůník z růku 1811 neuvádí půjmu 
ůbůhacení a nezná také vše 'Obecné , žalůby z ůbůhacení. Přes to však 
panující mínění (P f a f f, Pf e r s che, P a v I í č e k, S tup e c k ý, 
A . .s w 'O bod a) sůudí, že 'Občanský zákůník 'zná některé žalůby z bez
dúvodnéhů ůbůhacení, t. j. žalůby, jejichž vedůucím principeJTI je 
snaha zabrániti ůbůhacení jednůhů na újmu druhéhů, a že sedes 
materiae jsůu tu §§ 1431 a násl. ůbč. zák. uvedenp v rejstříku pod 
hesly jednůtlivých růmanistických kůndikcí. Vyskytuje se arci také 
mínění, že dtůvané paragrafy nemají s ůbůhacením nic spůlečnéhů 
(E h r e n z w e i g , 11., 1., 1928, §§ 416 a násL), a že v 'Oněch para-
grafech nejde než 'O případnůsti, v kterých bylů něco plněnů (nebů 

se vůbec v cizím majetku ůctlů) bez právníhů důVůd_u. 

Se zrřetelem k 'tůmu, že 'Občanskému zákůníku je znám princip 
bezdůvůdnéhů 'Obohacení, srv. §§ 877, 1447 a půdle třetí částečné nů
vely § 921 ůbč. zák. (v osnůvě §§ 790, 1271, 837), a dále průtů, že 
jde 'O princip; jenž vší'm způsůbem zasluhuje půzůrnůsti, rozhodl se 
subkůmitét přidržeti se mínění panujícíhů. Superrevisní kůmise přes 
některé půchybnůsti průjevené připůmínkami setrvala na mínění prů
jeveném v . tekstech subkomitétu, hledíc zejlnéna i k tůmu, že jiní 
růvněž závažní činitelé v připůmínkách nesouhlas neprůjevili. S druhé 
strany však superrevisní kůmise právě tak j 'aků su'bkůmitét nerůz

hůdla se důplniti nebů důkůnce nahraditi navržená ustanovení usta
nůvením 'O nějaké všeobecné 'žalůbě 'z obůhacení, jež by 'můhla býti 
nebezpečná, že by vedla k tůmu, 'aby se přehlí'žely §§ 940, 941, a byla 
by schopna vyvrátiti sklůubenůst ůbčanskéhů 'zákůníka. 

Ců dů mí!sta, na kterém se v 'Občanském 'zákůníku setkáváme 
s kůndikcemi, tůž redaktůři zcela důvůdně vl O'Ž ili ustanůvení 'O cůn
. dictio indebiti do kapitůly 'O splnění. K ustanůvením 'O splnění a 'O j ehů' 

právních následcích se hodí zcela důbře ustanůvení 'O tům, co platí" 
když byl splněn nedluh. Také § 1435 ůbč. zák., u~tanůvující 'O cůn-

dictiů sine causa (causa finita), důbře zapadá do tůhůtů rámce. Dů
plní-li se tatů ustanůvení ustanovením 'O cůndictiů 'Ob causam datůrum 

22* 



340 

a , rozšíří-li se ustan.ovení § 1435 obě. zák. o condictio sine causa 
v příp2.dnostech, kdy hned od počátku nebyl.o dúvodu pro maj etkový 
přesun, ocitají se tato 'Ustanovení v prostředí poněkud nevh.odnélll. 
Než subkomité't, s ním'ž superrevisní komi'se vyslovila souhlas, roz
hodl se ustanovení ta vložiti 'za ustano,vení o condictio indebiti a při
pojiti ještě § 1174 obč. zák., vzhledem k tomu, že se v oněch para
grafech ukládá přiměřené užití ustanovení o condictio indebiti. 

Při úpravě §§ 1431- 1437 obč. zák. a § 1174 obč. zák. se 
superrevisní 'komise, v souhlase se subkomitétem, spravovala těmito 
zásadami: 

Pořad paragrafú byl změněn. Na prvním místě byl ponechán 
,.9 1431 obč. zák., jemuž v osnově odpovídá '§ 1248; nato ~ložen nový 
§ 1249 ustanovující o pojmu obohacení. Pak jdou za sebou ostatní 
paragrafy v tomto pořadu ' : ' 

§ 1250 odpovídá § 1437 obč. zálk.; § 1251 odpovídá § 1436 obč. 
zák.; § 1252 odpovídá § 1434 obč. zák.; § 1253 odpovídá § 1432 obč. 
zák.; I§ 1254 odpovídá § 1433 .obč. zák.; §'§ 1255 a 1256 mají usta
novení o condictio ob causam datorum; § 1257 odpovídá ,§ 1174 obč. 

zák. a § 1258 je r.ozšířený § 1435 obč. zák. Dúvody tohoto uspořádání 
budou patrné při rozboru jednotlivých paragrafú. 

Zá'sadní úprava všech ustanovení se nese v tom směru, že nové 
teksty ostřeji než dosavádní vyslovují, že dúvodem žalob jest obo
hacení jedné osoby na újmu druhé ,bez právníhodúvodu. Co 'do pojmu 
obohacení stojí teksty na základě, že obohacení, o kterém jest usta
noveno, předpokládá výhodu na straně jedné, vykoupenou škodou na 
straně druhé, takže suma, kterou lze vys.ouditi, nebude nikdy vyšší 
ani než ona výhoda ani než ona škoda; srv. S w o bod a, Natur und 
Inhalt des Bereicherungsanspruches, str. 141 :a násl. 

Mezi ustanovení, o nichž ' právě je řeč, nebyla zařaděna všechna 
ustanovení upravující látku postiženou kondikcemi. O důležitých pří
padech condicti.onis ob causam se jedná v právu dědickém (§§ 629, 
,632), v právu rodinném (t§ 19), a také §§ 790, 837, 1271 znají 'žaloby 
náležející pod heslo kondi'kcí. Na taková ustanovení míří § 1255 slovy 
»není-li ustanovení odchylných«. / 

O tekstech jednotlivých ustanovení obč. zákoníka lze říci že 
jsou velmi neúplné a zavdávají podnět k hojným pochybnostem. 
,čeliti těmto neúplnostem a pochybnostem chce navržený tekst. 

K ,§ 1248. Podmínky žaloby jsou určeny starýIYl heslem »si quis 
jgnorarrs indebitum solvit«. Rozšířiti § 1248 na všechny pfípady 
;shlazení pohledávky, nepokládala superrevisní k.omise 'za možné, ač 
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připouští, že i mimo soluci bude možno užíti § 1248 obdobně. Co do 
právních následkú zústává ustanovení, že je vrátiti, co bylo indebite 
plněno. V ostatních slllěrech, stran věcí, které nemohou býti vráceny, 
stran plodú těžených a zanedbaných i akcesse, nedal občanský 'zá
koník ustanovení. V navrženém tekstu j'sou tyto otázky r.ozhodnuty, 
v duchu občanského 'zákoníka, jinak pro nep.octivého, jinak pro pocti
vého příjemce. Co do př'íjemce nepoctivého se odkazuje k obdobě 

§ 263, co do příjemce poctivého se vytýká, 'že je povinen vydati to, 
čím je ya újmu plátce obohacen, a je nařízeno hleděti k obdobě § 265. 
Zmíniti se o srážce impens nepokládala komise za nutné; co se týká 
příjemce poctivého, podává se rozhodnutí z pojmu obohacení. Jinak 
než subkomitét pokládala Komise za nutné připojiti ustan.ovení sub
komitétem vypuštěné, co platí, když , byla plněna práce. 

§ 1249 vykládá pojem obohacení v některých dúležitých a spor
ných případnostech. Formule je vzata z Pf a f fa, Gerichts'zeitung, 
1868. Vstupovati do další kasuistiky a vytýkati, co platí, když věc 
II příjemce 'zcela vzala zkázu, ale tak, že se mu za ni dostalo náhrady 
(pojistné 'a t. p.), není snad nutno. Přijatý princip bezdúvodného 
obohacení na újmu druhého vystupuje v tekstu zcela jasně a dovede 
k rozhodnutí tak.ových případů. 

§ 1250 vykazuje naproti § 1437 obč. zák. je~ změny stylistické, 
§ 1251 reprodukuje § 1436 obč. zák. bez jakékoli .změny. V § 1252 
je doplněn § 1434 obě .. zák. negativní imínkou o interusuriu podle 
vzoru § 813, odst. 2., občanského zákoníka pro Německou říši. Přes 
učjněnou připOlnínku nepokládala superrevisní 'komise za vhodné dáti 
v tomto případě místo zásadě § 1228, a to ani co do osob nezpúsobilých 
spravovatj své věci (§ 1235). Všechny čtyři uvedené paragrafy byly 
zařaděny přímo za starý § 1431 obč. zák. (§ 1248) , ježto jej vysvětlují 
a doplňuji. 

. § 1253 je výjimkou z § 1248 a § 1254 výjimkou z této výjimky. 
A , Jdou tedy za všemi paragrafy, které jsou provedením zásady § 
1248. Odpovídají přesně §§ 1432, 1433 obč. zák., až na to, že § 1254 
má formuli, která postihuje lépe než púvodní tekst jak neschopnost 
disponovati lnajetkem, tak nezpůsobílost k právním činům. Super
revisní komi'se odn1ítla dáti v § 1254 ustanovení, že nemá místa kon
dikce, když byla zaplacena pohledávka prekludovaná, ježto nelze 
taktů růzhodnůuti jednotně. 

K §§ 1255, 1256: Jak již bylo pověděno, pokládal subkomitét 
za nutné, dáti ustanovení o condictio ob causam datorum. Učinil tak 
ustanovením, kterému právem bylo vytčeno, že má formu přímo 
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traktátovou. T'O snad bylo také pnClnou, že se vyskytl návrh usta
novení vypustitl. Toho superrevisní komise neučinila, ale rozdělila 
paragraf na dva a zbavila je káraného traktátového výrazu, hledíc 
k tekstu navrženému ne j vy Š š í ln 's o ude m. Podmínky 'žaloby 
jsou ustan'Oveny podle hesla praestare ob causanl futuram non iIi
honestam, když causa ' pak non est secuta. Bylo vysloveno s panují
cím míněním, 'že nezáleží na tom, zdali causa non est secuta náhodou 
nebo vůlí .strany jedné či druhé. · O právních následcích bylo vyslo
veno, že platí §,§ 1248 a násl. přiměřeně. Zvláštní ustanovení jako §§ 19, 
632 a j. zůstávají vyhrazena. § 1256 uka'zuje, jak chápati přiluěřené 
užití ustanovení §§ 1248 a násl., a dává zvláštní ustanovení o případu 
uvedeném v § 19, jenž je vehni sporný; srv. Hofmann, Ghts. Zt., 
VIII., str. 320. Změna proti tekstu subkomitétu je dána rozdílem 
me'zi § 1247 obč. zák. a ,§ 19 osnovy. 

,§ 1257, obsahující ustanovení o condictio ob iniustam causam, 
'Odpovídá původnímu § 1174 obč. zák., resp. § 1174, odst. 1., novelorvé 
verse. Druhý odstavec § 1174 obč . zák. novelové verse jest v § 1085. 
Druhá věta ~ 1174, odst. 1., 'Obč. zák. jako ustanovení odkazové byla 
vypuštěna. 

-§ 1258 má ustanovení o eondictio sine causa a odporvídá § 1435 
obč. zák., doplněnému o condictio sine causa, kdy.Ž věc jest u druhého 
bez právního dův'Odu od ,Počátku. široký tekst navrženého paragrafu 
činí podle názoru subkomitétu i superrevisní komise 'zbytečným dá
vatizvláštní ustanovení '0 případnostech v novější době hojně disku
tovaných (srv. na př. Reichmayer, Zwangsvollstreckung aus 
fremden Mitteln; H' e n d e 1, Rechtsschutz gegen abgeirrte Zwangs
~ollstreckungsakte; S w o bod a na u. m . ; E h r e n z w e i g, II., 1., 
1928, § 417, a j.), o aberratio executionis a o případnosti, ° které se 
zmiňuje judikát č. 220. lv'lluví-l,i tekst o věci, která jest u druhého 
'bez právního důvodu, jsou tím kryty i případnosti právě uvedené, 
a lze se vyhnouti stylisaci Hstě choulostivé, vzhledem k významu 
právní moci úí'edních výroků. 

K §§ 1259-1266. Ustanovení občanského zákoníka o kompensaci 
byla ponechána bez podstatněj ,ších změn. 

V § 1259 byl rozřešen starý spor, 'zdali compensati'O ipso iure 
fit čili nic, jasným ustanovením ve smyslu alternativy druhé. Zároveň 
bylo vysloveno, že právní následky kompensace s.e datují od setkání 
pohledávek. 

§ 1260 se vyslovil, 'že obligace tak řečené naturální se nehodí 
ke kompensacl. Není v tom 'Odpor s §§ 1164, 1181, ježto kompensa-
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bilita je právní následek nepochybně ' silnější než způsobilost 

k rukojemství nebo ke konstitutu. 
V § 1261, jenž odpovídá § 1439 obč. zák., byla vypuštěna zmínka 

o pravosti, poněvadž stačí zmínka v § 1259. Formule § 1439 obč. 

zák týkající se pohledávek nedospělých byla nahrazena přesnější, 
z které plyne, že proti dospělé pohledávce nelze compensando nalnítati 
pohledávku nedospělou. Připojena byla zmínka o pohledávkách ne
určitých, již měl občanský zákoník až v § 1440, a míří :se tím zejména 
na pohledávky výminečné. Zmínka o konkursním řádě subkomitétem 
ponechaná a o vyrovnacím řádě subkomitétem připojená byly škrt
nuty, ježto se superrevisní komise domnívá, že je vhodno, aby tyto 
věci byly vypořádány právem konkursním, resp. vyrovnacím (srv. 
§§ 21 a 22 Ikonk. ř. a §§ 22 a 23 vyrovn. ř. z r. 1931). 

Z I§ 1440 obč. zák. byla v § 1262 ponechána jen druhá věta, 

ale byla formulována přesněji, že pro t i pohledávkán1 tam vyjmeno- -
vaným nemá kompensace místa. Zmínkia o nepravidelném depositu 
byla nutná, protože vyloučení kompensace by se příčilo potřebám 

i zvyklostem obchodu, a zejména vzhledem k ustanovení 'O diferenč

ních obch'Odech. Zmínka o retenčním právu je v § 1262 právě tak 
málo na místě, jako byla v § 1440 obč . zák. nov elové verse, ale sotva 
bylo pro ni možno najíti v zákoníku místo jiné. 

§ 1263 nahradil třetí větu § 1440 obč. zák., navrženou subko
mitétem. Naproti demonstrativnímu výpočtu ustanovení navrženého 
subkomitétem vytýká ,§ 1263 taxative, že nelze namítati kompensaci 
proti pohledávk~m na nu t no u výživu a vůbec proti pohledávkánt 
ne'zabavi telným. 

§ 1264 odpovídá § 1441 obč. zák., ale 'bylo slove~ »zpravidla« 
a citací nejdůle'žitějších ustanovení o té věci naznačeno, že je možná 
výjimečně compens'atio ex persona tertii. Druhá věta jako zbytečné 
,privilegium fi-sd se vypustila. § 1265 převzal beze změny § 1442 
obč. zák. 

§ 1266 byl připojen 'zejména za tím účelem, aby bylo jasné, 
'že likvidita pohledávky není podmínkou její kompensability, jak jasně 
plyne již 'z §§ 188, 391 c. ř. s . 

§ 1443 obč. zák. škrtl již subkomitét. Superrevisní komise jej 
nerestituovala, přihHžejíc k tomu, že, je-li něčeho potřebí, l'ze to . lépe 
zaříditi v zákoně knihovním, na př. tím, že se dlužníku hypotekární 
pohledávky, kterému vznikla k'Ompensabilní pohledávka proti věřiteli, 
připustí poznámka spornosti. 

§ 1267 'Odpovídá § 1444 obč. zák. Zůstává beze změny, až na to, 
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že dvojsmyslné slovo »begeben« se vyjadřuje slovem »nakládati«. 
Zvoleným tekstem se usnadní řeše~í otázky ode dávna sporné, 'ale 
usnadněné již § 1406 obč.zák. novelové verse (v osnově § 1219), 
zdali k prominutí dluhu je potřebí přivolení dlužníka. 

§ 1268 vyhovuje návrhům., jak zabezpečiti , aby renunciace na 
škody vzniklé na pozemku (nejvýznamnější jsou škody vzniklé pod
dolováním) působily také proti nástupcům ve vlastnictví. Superre
visní komise se domnívala, že nejlépe jest umístěno toto ustanovení 
v souvisl'Ůsti s ustanovením o renunciaci na pohledávky vůbec. 

Z § 1445 obč. zák. nepřevzal subkomitét než první větu (v otisku 
je .chybně druhá věta otištěna); druhou vypustil, jako nejasnou a 
pochybenou. Superrevisní komise vypustila v § 1269 i výjimku sta
novenou ve větě první, ale nahradila ji všeobecn'Ůu formulí »neplyne-li 
ze zákona nic jiného«. 

§ 1270 přejal § 1446 obč. zák. beze změny, až na to, že byly vy
puštěny citace a 'že te'kst byl uveden do souhlasu s ustanoveními 
o disposici vlastníka uvolněným právem hypotekárním. 

§ 1271 odpovídá § 1447 obč. zák. Jen slovo »nehoda« je nahra
'zeno slovy »skutečnost, za kterou dlužník neodpovídá«, aby tu byl 
soulad s § 836. V druhé větě slova »nebo dluh 'zapraviti« byla 
škrtnuta jako pleonastická. Doplněn byl § 1271 ustanovením o částeč
né nemožnosti apřika:zuje se v té příčině hleděti k druhé větě § 791 
a nikoliv snad k druhé větě § 836. 

Za § 1447 obč. zák. zařadil subkomitét ustanovení o tak řečené 
hospodářské nemožnosti splnění. Ustanovení to kruhy právnickými 
i hospodářskými bylo přijat'Ů na větším díle nepříznivě. Superrevisní 
komise ustanovení škrtla a jiným ustanovením je nenahradila, 
zejména nikoliv ustanovením, že splnění závazku se má díti podle 
zásad pořádného obchodu. Se zřetelem ke genesi toh'Ůto návrhu bylo 
se obávati, aby z něho nebyl vyčten princip ekvivalence plnění při 
smlouvách synallagmatických, jenž občanskému zákoníku je dojista 
cizí a jenž by mohl ohroziti ,základní zásady smluvního práva. § 831 
osnovy stačí v poměrech normálních, a redigovati ustanovení pro 
poměry abnormální, sotva by bylo na místě. 

§ 1448 obč. zák. zachovaný subkomitétem superrevisní kOlnise 
škrtla. Bez speciálních předpisů, které jsou jeho aplikací, neznamená 
Dic a takové speciální předpisy nepotřebují opory v nevýrazném vý
roku, jaký má § 1448 obč. zák. 

§ 1449 obč. zák. byl zachován jako § 1272. Ustanovení bylo roz-
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děleno na dva odstavce, aby bylo jasnější, že se mluví o dvou otázkách 
zcela různých. 

§ 1450 obč. zák. š'krtl již su'bkomitét. První věta, jsouc ·záporná, . 
je zbytečná. Druhá věta je zbytečná rovněž, proto'že v občanském 
zákoníku nesluší jednati o restituci procesní. 

K hlavě 45 (§§ 1273-1317). 

Jak již bylo pověděno, měla superrevisní komise pochybnosti, 
zdali lze zachovati systém zvC?lený občanským zákoníkem co do pro
mlčení a vydržení. Než z důvodů již naznačených se rozhodla pro 
odpověď kladnou. Nutné 'změny byly tu však hojnější, než v četných 
hlavách jiných. Přes to však komise nepokládala nutným, aby 
všechna ustanovení o pron1lčení byl<a za:říaděna do této hlavy čtyři
cáté páté. 

Rubrika hlavy byla přizpůsobena pořadu, v jakém se o vyd~žení 
a promlčení v ·zákoníku jedná. 

§§ 1451- 1459 obč. zák., jejichž forma je velmi zastaralá, byly 
vydatně pozměněny. §§ 1451 -a 1452 obč. zák. byly sloučeny v jediný 
§ 1273, jenž, vypustiv definice, vytkl jediné, že vydržením práva 
vznikaj í a promlčenÍIn zanikaj í. 

§ 1453 obč. zák. byl vypuštěn právě tak jako § 1455 obč. zák., 
proto'že stačí, co .o způsobilé osobě i předmětu je pověděno v § 1274 
(kdysi § 1460). 

§ 1454 'Ůbč. 'zák. nemá obsahu právně lZáVlazného a to, co je v něm 
snad přece závazného, podává se z ustanovení dalších. Byl tedy vy
puštěn jako zbytečný. 

§§ 1456 a 1457 obč. zák. byly škrtnuty jako zastaralé a se sou
dObým způsobem vyjadřování neslučitelné. 

První věta § 1458 obč. zák. je rovněž zbytečná. Je-li základem 
vydržení držba a múže-li býti v držbě jen právo, které je v obchodě, 
není potřebí vytýkati, že nelze vydržeti práva, která v obchodě ne
jsou. Druhá věta § 1458 'Ůbč. zák. byla položena jako samostatný 
§ 277 na konec hlavy o držbě; srv. o něm výše. 

§ 1459 obč. 'zák. byl škrtnut a to, co z něho 'zdá se býti praktické, 
bylo zařaděno do § 1291. . 

Hlavní rubrika před § 1274, přÍ'způsobujíc se panující termino
logii naukové, zní »Vydržení řádné« a zahrnuje §§ 1274- 1286 
(dříve §§ 1460- 1476 obč. zák.) , kdežto pak kore~pondující rubrika 
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»Vydržení mimořádné« se vztahuje k jedinému § 1287 (dříve § 1477 
obč. zák.). 

§§ 1274-1287 se mnoho neli'ší od §§ 1460- 1477 obč. zák 
§ 1275 se li'ší od I§ 1461 obč. zá;k tím, že vedle převodce (se. 

vlastnictví) jest uvedena osoba ke zřízení práva oprávněná. ?>Pře
vodce« dosahuje jen na případy, kdy »titulem« je přev'Od vlastnictví, 
nikoli na smlouvu o zřízení služebnosti. Výpočet titulů obsažených 
v druhé větě se vypouští. 

\ 

V § 1276 se z první věty § 1462 obč. zák nereprodukuje slovo 
»niemals«, ježto je mýlivé, arg. § 1287. Druhá věta je 'zkrácena a 
třetí jako 'zbytečná škrtnuta. 

§ 1277 přesně reprodukuje § 1463 obč. zák i s citací § 1306 
(dříve § 1493 obč. zák). První věta byla doplněna citací ,§§ 254-256. 

§ 1278 odpovídá § 1464 obč. zák a je doplněn citací § 257. 
Vypuštěno je jen opakování toho, co stojí v § 257. 

Superrevisní komise právě tak jako subkomitét nepokládala za 
vhoané něco zásadního měniti na délce lhůt vydrže cích a promlče'CÍ'ch. 
O důvodech srv. subkomitét, druhé vydání7 str. 272. §§ 1466~1470 
obč. 'zák, modifikované již 'knihovním zákonem, a pokud šlo 'O §§ 
1467 a .1469,. výslovně zrušené třetí částečnou novelou, byly značně 
zjednodušeny. § 1279 se omezuje na rozlišení práv, která se vydržují 
v době třicetileté, a oněch, která se vydržují v době tříleté. Ač to 
sot~a bylo nutno, je snad přece vhodno vytknouti, že v knihovnínl 
právu jest hledati ustanovení o tom, že zápis knihovní může vésti 
ke vzniku práva, uplyne-li stanovený čas (§ 1280). 

§ 1281 odpovídá .§ 1471 obč. zák. Ke konci byl,a připojena nová 
věta o tom, co platí, když třicetiletá lhůta uplyne a trojí příležitost 
právo vykonati se nevyskytne. Co do merita navrženého dodatku 
srv. T i I 's ch, Občanské právo, Č. 226 b), kdež se arci mluví 'O. pro
mlčení. Než zásady tam vyslovené sluší se přidržeti i při úpravě 
vydrženÍ-. 

§ 1282 zachoval ve zjednodušené formě § 1472 obč. zák přes 
vyslovené pochybnosti, zdali se doporučuje poskytovati promlčecí 
privilegia právnic'kým 'OsobálTI . .§ 1283 vyřešil starou pochybnost, 
co platí, když subjekty, proti kterým se vydržuje, jsou po sobě osoby 
privilegované a neprivilegované. Vzorem je tu rep. nál. Č. 12; srv. 
k tomu Ti 1 s ~ h, Občanské právo, Č. 226 a), jenž arci zase mluví 
o promlčení. Připomíná se, že ustanovení náleží sem :a nikoli k § 1306, 
kdežse mluví o výměně aktivního subjektu vydržení a promlčení, 
t. j. osoby, které z vydržení a promlčení má vzejíti prospěch, kdežto 

347 

zde se ustanovuje o z111ěně v osobě, proti které vydržení smeruJe. 
§ 1284 odpovídá § 1473 obč. zák, jenž byl pozměněn v tom 

smyslu, jak dosavadní tekst vykládal ji'ž Ex n e r, Publizitatsprinzip, 
str. 123, p. 118; srv. k tomu Ran d a - K a s a n d a, § 21, p. 5, kdež 
se sice popírá správnost výkladu Exnerova, ale vytýká se, 'že jde 
() omezení de lege ferenda chvalitebné. 

§ 1474 obč. zák je dnes již obsoletní. 
§ 1475 obč. ~ák byl v § 1285 upraven, aby byly vyreseny po

chybnosti pojící se k dosavadnínlu tekstu. škrtnuta tedy exempli
fikace (»tedy rok za šest měsíců«) a konec druhé věty byl formu
lován jasněji, aby byla odklizena stará kontroversa. Poslední věta ~yla 
škrtnuta jako zbytečná. 

§ 1287, jenž obdržel samostatnou rubr iku »Vydržení mimo
řádné«, rovněž odklidil spory, které se poji1y k tekstu § 1477 obč. 

zák. Vytýká ·se prostě, že, jde-li o vydržení opírající se o dobu t,řiceti

letou nebo čtyřicetiletou, není potřebí, aby držba byla řádná a pravá ; 
srv. k tomu Ran d a - K a s a n d a, § 22, p. 1. 

§§ 1478-1492 obč. 'zák. byly jinak, a jak se zdá, lépe seřaděny, 
aby :se hodily pod rubriky »Promlčení« (§ § 1288 a 1289), »V ýj imky« 
(§§ 1290-1293), »Doba promlčecí« (§§ 1294-1305), a byly také 
přičiněny některé doplňky. 

§ 1288 reprodukuje § 1479 'Obč . zák. s některýnli, nikoli nepod
statnými změnami. Nemluví se již o v'šech právech proti třetím 

'Osobám, poněvadž lze míti za to, že každé subjektivní právo lze re
dukovati na relaci k jiné osobě nebo k jiným osobám. Mluví se tedy 
'O všech právech třetí osobu 'zatěžujících a míní se tím všechna práva 
upravená občanským 'zákoníkem mimo právo vlastnické. Skutkový 
základ normy jest pak určen tak, že bud' po dobu prOlTIlčeCÍ nebude 
právo vykionáno (co se míní výkonem práva, podává ,se snad z růz

ných roztroušených ustanovení zákoníka) nebo se neprovede nárok 
('zejména žaloba), aby byl odklizen stav, )který se právu příčí. Zásadu, 
která se podávala zřejmě z tekstu § 1479 obč. zák., že právo vlast
nické trvá, ačkoli vindikační nárok se promlčel (srv. k tomu na př:

Ran d a - K a s a n d a, str. 274 a násl., ale také E h r e n z w e i g, 1., 
1., 1925, § 126, Č. 6), chce odmítnouti poslední věta § 1288. 

§ '1289 má v prVnílTI odstavci doplněk hledící k tomu, že se vysky
tovaly pochybnosti co , do pohledávek splátriýeh na výpověd' nebo 
dokonce takových, při kterých výpovědní právo jest odročeno. Byla 
zvolena formule, které užil Ti 1 s ch (srv. Ti 1 s c h - S v o bod a, str. 
200). 
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Druhý odstavec chce vyhověti požadavku, často vznášenérnu 
z kruhů zájemníků, na který upozornil zejména S v o bod a, české 
právo, 1924, str. 2·5 a násl. Jde o případy, v kterých není zvykem 
platiti, dokud ne'byi předložen účet, takže lze hájiti mínění, že po
hledávka se stane splatnou, teprve když účet byl předložen. Navržené 
ustanovení mluví o pohledávkách, při kterých je zvykem předkládati 
účty, a staví tomu na roveň případy, kde je to obvyklé mezi stranamir 

o které jde. , ., 
§ 1290 přejímá z § 1481 obč. zák. ustanovení o pohledávlkách 

alimentačních. Právě tak jako v § 62 se tu míní i pohledávky podle 
§ 127. Z navrženého tekstu jistě plyne rozhodnutí, že by, když rodinná 
povinnost alimentační byla určena smlouvou, mohla zaniknouti pro
mlčením pohledávka smluvená, po~ud převyšuje výměru zákonnou. 

§ 1291 přejímá z § 1481 obč. zák. ustanovení o právu na rozdělení 
společné věci a na určení hranic. Připojuje pak, se zřetele~ k nasta
lému právnímu vývoji, ustanovení o právu na zřízení nezbytné cesty, 
a dá,le o právu vykoupiti rentu; srv. poznámky k § 1459 obč. zák. 

§ 1292 reprodukuje § 1482 obč. zák. 
§ 1293 ,se snaží objasniti pochybnosti, které se připojovaly 

k § 1483 obč. zák., ,a doplnil ustanovení druhým odstavcem, jenž 
naři'zuje obdobné užití pro právo zadržovací. Tekstem byl odmítnut 
ná'zor, pojící se k druhé větě § 1483 obč. IZák., že zástavu l.ze vykoupiti 
jen 'zaplacením celé pohledávky. Je samOJzřejmo, že § 1293 se týká 
jen ruční 'zástavy a nikoli ,zástavního práva rejstříkového. ' 

Z § 1478 obč. zá!k. bylo pojato do § 1294 jen ustan'Ůvení, že obecná 
doba ,promlčecí trvá třicet let. § 1295 je souhlasný s § 1480 obč. 
zák. a nebyl} zejména přijat návrh, aby bylo zase vypuštěno ustano
vení o úmo~ových splátkách. § 1296- odpovídá § 1484 obč. 'zák., ale 
ustanovení je přizpůsobeno § 1281. § 1297 doplnil § 1485 obč. zák., 
aJby byl soulad nejen s § 1282, nýbrž i s §§ 1283, 1284. § 1298 je 
nový·, Z dosavadního tekstu § 1475 obč. zák. neplynulo dosti jasně, 
že se týká také promlčení, ale jistě není důvodu, aby ne'přítomnost 
neměla prodloužiti dobu promlčecí stejně, jako prodlužuje dobu 
vydržecí. 

§ 1486 obč. zák. byl v '§ 1299 reprodu'kován s některými změnalni. 
Ježto slova původního tek,stu »:oder sonstige Leistungen« vzbudila 
pochybnosti, byla vypuštěna a vloženo jen ustanovení hledící k smlou
vě podle hlavy 29. Právě tak jako původní tekst i tekst nový klade 
důraz na to, že jde 00 dodávky věcí atd. skrze činnost, kterou lze 
nazvati provozováním. Ustanovení toto nyní zcela jasně se nevztahuje 
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na pohledávky jdoucí na vrácení věcí daných zápůjčkou, do úschovy 
atp.; kontolmrentní a zápůjčkové pohledávky peně'žníc~ ústavů j~o~ 
zcela bezpečně vyloučeny. č. 2. § 1486 obč. zák. bylo mo'zno vypustItI, 
ježto je kryto číslem 1. Z Č. 3. byli převzati do Č. 5. učitelé, a neklade 
se již důraz na to, aby šlo o oso'bu, která se zabývá činnostmi tam 
uvedenými (ústav, který t0111U účelu slouží). Mají býti posti'ženy 
i poh'ledávky neprofesionální (příbuzných, 'známých), ježto je vh~dné 
likvidovati i tyto věci do tří let a nedopouštěti, aby po letech, Jme
novitě proti pozůstalosti, byly vymáhány pohledávky, jejichž ~xis

tenci a výši zpravidla již nelze spolehlivě zjistiti. V Č. 5. (nynl 4.) 
:byla vypuštěna exemplifikace podle návrhu Por a dní h o ~ boO r u 
;p r'O o t á z k y h 00 'S pod á ř s k é, poněvadž jistě není důvodne, roze: 
znávati mezi jednotlivými druhy zaměstnanců. Námět, aby pro.mlčenl 
v tomto případě .se počínalo skončením pracovního poměru, nebyl 
'přijat, a to proto, že stejná ,zásada by musila býti provedena i v ostat
ních číslech, čímž vý'znam § 1299 by byl 'zmařen. 

§ 1300 p'Ůkládal za nutné dáti ustanovení o kratší době prOlnlčecÍ 
nároků ohlášených po s'končení smlouvy schovací a půjčky (srv. 
§§ 878, 894). 

§ 1487 obč.zák. byl recipován jako t§ 1301. Změ~y j '~ou ~. t~m, 
že tříleté lhůtě promlčecí bylo podrobeno právo domahah se Jlneho 
určení hranic, ne'ž jaké bylo vysloveno soudem podle § 380. Práva 
.a nároky uvedené v § 1301 byly jinak spořádány, zejména proto, že 
II oněch které j1sou nyní vypočteny v druhém odstavci, promlčení 
probíhá' .odchylně. Zásadu vyslov,enou judikátem Č. ~7 lze V!,číst~ 
z nového tekstu právě jako z tekstu pův'Ůdního. Mluvl se o pOrlZenl 
pro případ smrti, a!hy nebylo pochybno, že se § 1301 vztahuje i na 
:s'mlouvy dědické, ja~ vyslovil judikát č. 29. 

§ 1488 obč. 'zák. byl v § 1302 přijat se stylistickými změnami. 
Do § 1489 obč. zák. byly v § 1303 přivedeny tři významné změny. 

Na místo slov »zvěděl o škodě« položena byla slova »'zví, jaká škoda 
jest«, Je tím zamítnuta these, ž'e je' potřebí, aby postižený zvěděl 
,o výši šlkody, ale je zároveň pověděno, že pr'Omlčení počíná tě-žeti od 
nabytí vědomosti ~ jakosti škody. Rozhodná je tedy vědomost o quale, 
'nikoli vědomost o quantum škody. Na místo slov , »osobě škůdcově« 
'položena byla slova »kdo za ni odpovídá«, aby byly odlišeny případy, 
'Ikdy někdo jiný 'Odpovídá za š'kodu než škůdce. ,Tím jest arci dáno, 
že proti několika osobám promlčení probíhá od různé doby. Pasus 
-o škodě způsobené zločinem byl vypuštěn, ježto není snad zvláštního 
ustanovení v té příčině potřebí. 
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§§ 1490 a 1492 obč. zák. byly škrtnuty. 
§ 1304 reprúdukuje v pDdstatě nařízení Č. 105/1858 ř. z., při-o 

zpúsDbené dnešnímu zpúsDbu vyjadřDvání. 
§ 1305, jenž nahradil § 1491 Dbč. zák., rozlišuje speciální lhúty 

promlčecí (Ddst. 1.) a případy, v kterých žalobní právO' jest DbmezenO'· 
časem, či tak řečené lhúty preklusivní ('Odst. 2.). 

§ 1306 O'dpDVídá § 1493 Dbč. zák., jehO'ž stylistické a věcné ne-o 
pře'snO'sti byly opraveny. V první větě se mluví. O' držbě řádné (v čemž 
jest 'Obsažena i pravDst) a pDctivé. V druhé větě se uvádí pravO'st 
vedle řádnDsti, ježto se múže vyskytnouti drž'ba nepDřádná, která. 
je pravá. 

V § 1307 byly rozřešeny četné kDntrO'versy pDjicí se k § 1494 
obč. zák., jenž také lllusil býti přizpúsDben recipDvaným změnám, 
ikteré zavedl řád O' zbavení svéprávnDsti. V súuhlase s § 6 řádu O' 'zba-· 
vení svéprávnústi mluví nový tekst O' Dsúbách nezletilých~ chDro
myslných a slabDmyslných, nikDliv o marnDtratnících, pijácích a. 
O'SO'bách, které se prO'hřešují navyklýnl nadužíváním nervových jedů. 
SlO'VY »chorDmyslní a slabDmyslní« (nikoliv »úsO'by zbavené své
právnosti úplně nebO' zčásti«) řeší se také pO'chybnDst, pDjící se k § 6· 
řádu O' zbavení svéprávnDsti, pO'tud, že a) chDromyslnými a slabDmysl
nými jest rO'zuměti jak úSDby stižené duševní chorDbDu, které dDsud 
svéprávnosti ,zhaveny nebyly a nedústaly tedy řádnéhO' zástupce, tak 
O'SO'by ,zbavené svéprávnosti pro chDromyslnDst nebo slabO'myslnDst,. 
které z tO'hO' či DnDhD dŮVDdu přechodně nemají řádnéhO' zástupce ; . 
b) chO'rO'myslnými nebo slahomy,slnými jest rDzuměti jak DSO'by, 
které prO' chO'rO'myslnost nebO' slabO'myslnost nemO'hO'u spravDvati své 
věci, tak oSDby, které j SDU sice zpúsDbilé spravDvati své věci, av'šak 
prO' chDrDmyslnost nebO' slabO'myslnDst k řádné správě svých věcí 
pO'třebují pO'mDci. Třetí věta řeší staré kDntroversy týkající se otázek,. 
v čem sluší spatřDvati pominutí překážek. Věta pDslední obsahuje
doplněk hledící ke kratšÍ'm dDbám prO'mlčecím. 

JakO' § 1308 byl zařaděn paragraf převzatý subkomitétem z § 207' 
obč. 'zák. prO' NěmeckDu říši. Od něhO' se liší tím, že mluví i O' vydržení 
prDti púzůstalDsti. NaprDti návrhu subkDmitétu byly nutné některé· 

změny se zřetelem k změnám prO'vedeným v hlavě 23. 
§ 1309 Ddpovídá § 1495 O'bč. zák. Za dŮVDd stavení se prúhlašuje' 

manželství jen tehdy, nej'sO'u-li manželé rDzvedeni. Ježtú jde O' věc: 

sanl0zřej :mO'u, není 'snad pDtřebí v zákDně vytýkati, ž,e § 1309 se vzta-· 
huje na pOlněr mezi O'patrO'vníkem a Dpatrovancem jen tehdy, když 
jde O' DpatrDvníka generálníhO' (t. j. O' DpatrDvníka Dsúby chDrDmyslné 
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nebO' slabDmyslné), anebO' když jde O' opatrO'vníka zřízenéhO' ad hDC 

a právě v této věci by se vyskytla kO'lise zájmů; srv. Ti ls c h, na 
u. m., 229, Č. 2. Nebyl převza~ ; ná:ťnět, a:by § 1309 byl rozšířen na 
pO'měr mezi právnickDu DsúbO'U a jejími O'rgány. Potřebu takO'véhD 
ustanO'vení, jak se zdá, dosud nikdO' nepDcítil. Druhý O'dstavec je 
nutný, vzhledem k zvláštní pDvaze žalob, o které tu jde. 

§ 1310 DdpO'vídá § 1496 'Obč. zák. Sl DVD »(InDr« bylO' nahrazenO' 
~IDVY »jiné pDhrúmy«, jež byla zařaděna za »v čas války«. DůvDdem 
jest, že i jiné pO'hrDmy než pandemie lllDhou způSO'biti zastavení práv. 

§ 1311 dDplnil § 1497 obč. zá'k. větúu, v které sežalDbě kladou 
na roveň úkDny jiné. Shrnují se tím dO' stručné fO'rmule ustanDvení 
rozptýlená po právním řádě. FDrmule je vzata z T i I s che, pozn. za 
Č. 228. Druhý odstavec reprodukuje článek XLVI. UVDZ. záik. k civ. 
ř. s. z rO'ku 1895, jenž obsahuje zřejmě ustanovení práva materiálníhO'. 
Námět, a:by, jde-li O' pDdnik, v kteréln se vedDu řádně knihy, přetrhD
vala prO'mlčení již dDpDručená upDmínka, převzat nebyl. čl. V. zákona 
C. 130/1930 Sb. z. a n. je zachDván v předpisech uVDzovacích (čl. V., 
Č. 2.). 

§ 1312 se snaží rozřešiti starý spDr O' funkci knihovníhO' zápisu 
j.akD aktu, kterým se přetrhuje vydržení nebO' prDmlčení směřujicí 
proti stavu knihDvnímu. 

§§ 1498 a 1499 O'bč. zák., jež ostatně byly mDdifi~ovány ji'ž usta
nDvením civ. řádu sDudníhD O' žalDbách určDvacích, byly slO'učeny 

v jediný paragraf a byly O'nlezeny na případy, v kterých prúmlčením 
nebo vydržením nastal rO'zchO'd me'ZÍ skutečným stavem právnÍ'm a 
stavem knihDvním. 

§ 1314 není než upraveným § 1500 obč. zák. 
§§ 1315 a 1316 DdpO'vídají §§ 1501 a 1502 obč.zák. 
§ 1317, připDjený již sub}{lDmitétem, hyl převzat i superrevisní 

kDmisí, jež se nepřiklO'nila k názoru, že by šlú O' ustanovení zcela 
samO'llfejmé. Od návrhu suhkomitétu se O'dchyluje prO'tú, aby byla 
lepší shO'da s § 1315. 

. K dílu IV. 

K hlavě 46 (§§ 1318-1353). 

O základu, na jal\:ém spočívají ustanovení mellinárO'dního práva 
soukrDméhD redigDvaná subkomitétem, pDjednává se pDdrO'bně ve 
zprávě suhkO'mitétu; srv. II. vydání, str. 106 a ná'Sl. Tamtéž j'SO'U 
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vyloženy důvody, proč osnova subkomitétu v některých kusech se 
odchýlila 'Od t'ak řečené vídeňské o:snovy. Také superrevisní komise se 
přidržela tohoto základu, ale přičinila 'změny nikoli nepatrné. Nej
dů1ežitější změna je rázu formálního. Podle návrhu superrevisní 
komise 'Zůstávají v občanském zákoníku jen ustan'Ovení -n1ezinárodní
ho práva soukromého v užším smyslu, tedy o~a, která j'sou předpisy 
práva materiálního, kdežto ust.anovení rázu formálního, t. j. usta
novení o pHslušnosti soudu a o řízení soudním jsou zařaděna mezi 
předpisY.l!y.9zovací a prováděcí. Proč materiální pfedpisy mezinárod
ního práva soukromého jsou zař'aděny do zákoníka a nikoli do před
pisů uvO'zovacich a prováděcích, jako na př. tak řečená ustan'Ovení 
intertemporální, je pověděno v důvodové zprávě k 'uvozovacím a pro
váděcím_ předpisům. 

Vykládati podrobně 'O 'Zásadách, kterých se ,přidržela osnova 
redigovaná superrevisní komisí a jejími předchůdci (subkomitételn 
a vídeňskou komisí), není zajisté zapotřebí. Jsou to zásady soudobé 
nauky me'Zinárodního práva soukromého. Je v té nauce arci hojnost 
sporů a pochybností, ale v hlavních kusech je jednota, aspoň co se 
týká nauky kontinentální: Důvodová zpráva . ometzuje se tedy vy
tknouti a vyložiti, v čem se osnova superrevisní komise liší od svých 
předchůdců. 

§ 1318 mluví o způsobilosti osoby k právním úkonům a nikoli 
'O způ'Sobilosti k právním činům nebo k právní'm jednáním. Byl 
IZ úmyslu volen šir'Oký pojem právního úk'Onu, jaký se vyskytl již 
v kon'kursním a vyrovnacím řádě z r. 1914. 

V ustanoveních o prohlášení za mrtvého se superrevisní kOll1ise 
přidržela osnovy subkomitétu proti osnově vídeňské (srv. zprávu sub
komitétu, II. vyd., str. 107 a násL). 

§ 1319 na rozdíl od § 13 subkomitétu omezil se na to, dáti usta
novení materiální. Slova »nezvěstnost« bylo užito, aby 'se vyjádřilo, 

že rozhoduje moment, kdy podle posledních zpráv nezvěstný ještě žil. 
§ 1320 vedle ,prohlášení za mrtvého jmenuje řÍ'zení, které 'co 

do P'Odstaty se srovnává s prohlášen.ím za mrtvého podle osnovy. 
Počítá ,se s tím, že j~né právní řády mají ustanovení sice příbuzná, 
ale jinak pojmenovaná. 

§ 1321 přij a1 · § 15 osnovy su'bkomitétu s tou změnou, že pro
hlášení za mrtvého tu uvedené působí relativně, t. j. že n1anželce dává 
se volnost uzavříti manželství nové. Při čerskoslovenské manželce se 
neklade dů~az na to, a:by byla v československu nebo se tam vrátila. 
Tekst je v souhlase s § 32. 

I 
I 

-I 
r 
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§ 1322 se shoduje s § 16 'Osnovy subkomitétu až na to, že v druhé 
větě prvního odstavce mluví o právním řádu míst, a nikoliv o právnínl 
řádu místa, kde se projevy staly. Má tu na zřeteli Sll1louvy inter 
absentes, při nichž nechce fingovati jednotu místa, právě tak jako 
smlouvy telefonické nesluší podle těchto ustanovení pokládati za 
jednán'í inter praesentes. § 1322 platí všude tam, kde o formě nej sou 
dána ustanovení zvláštní, jako v §§ 1333, 1349. 

K § 1323. Princip autonomie stran uznaný v § 17 osnovy sub
komitétu je v § 1323 omezen, že totiž v mezích tohoto paragrafu 
lze podr'Obiti právní poměr nepříslušnému právnímu řádu, jen je-li 
k tomuto zvolenému řádu dán vý'Znamný vztah. Omezení se ,stalo, 
aby bylo překážkou obchátzení ,zákonů a zabránilo přijímání stereotyp
ních formuli o volbě práva, kde pro to není praJžádných důvodů. 

§§ 1324- 1328 reprodukují přesně §r§ 18- 22 osnovy subkomi
tétu. Změna je jen v tom, že § 22 je nyní třetím paragrafem v pořadí. 
§ 1327 se týká zej,ména případů, kdy poctivý držitel sice vlastnictví 
nenaJbyl, jest však proti vlastnidké žalobě ohráněn ustanovením, že 
vlastník musí mu nahraditi, co za věc dal, nebo časovým obmezením 
vlastnické žaloby. 

Ze základu byly přepracovány §'§ 23- 25 osnovy subkomitétu, 
jež byly sloučeny v jediný § 1329. Vedoucí my'šlenkou je, že se obli
gační sm'louvy podři'Zují právnímu řádu, kt,erý 'Odpovídá r'Ozumnému 
spořádání právního poměru, o který jde. Je tu přijata fOI'll1ule § 16 
vídeňs1ké osnovy. Avšak v prvním a druhém odstavci se tento právní 
řád přímo určuje. Sml'Ouvami, které se týkají nemovit'Ostí, míní se 
nejen smlouvy, kterými se převádí vlast nictví, nýbrž také smlouvy, 
kterými se 'Zřizuje zástavní nebo jiné věcné právo k nemovitosti, 
nebo 'smlouvy nájemní, pachtovní a pod. Trhem ' je samozřejmě 

rozuměti i veletrh. V třetí:rp. odstavci při určitých sm'I'Ouvách se vy
slovuje domněnka, že rozumnému spořádání právních poměrů odpovídá 
podřízení právním řádům tam vyjmenovaným. Tím pak je pověděno, 
že v konkretním případě ~z celé situace může býti patrné, že rozum
nému ,spořádání právních poměrů odpovídá podřízení jich právnímu 
řádu 'jinéll!u. V souvislosti s tímto ustanovením je:st čísti § 1323. Pří
slušným právním řádem podle tohot o paragrafu jest rozuměti právní 
řády uvedené v § 1329, ale tak, že právní řády jmenované v 'Odstavci 
prvním a druhém jsou 'příslušnými právn ími řády vůbec, právní řády 
vyjmenované v 'Odstavci třetÍll1 jen tehdy, když se z celkové 'situace 
nepodáv;á něco jiného. 

Co do smluv vyjmenovaných v třetím odstavci (§ 23, odst. 2" 

Všeobecný zákoník občanský , Díl II. 23 
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osnovy subkomitétu) připomíná se 'k č. 1.: smlouvám trh'Ovým byly 
na roveň postaveny 'smlouvy 'O dílo. K č. 2. se podotýká, že sem nále
žejí i smlouvy o pojištění nemovitostí a smlouvy pojišťovací uzavřené 
na burse neb na trhu. Nemluví se 'O pojišťovací sp'Olečnosti, nýbrž o po
jišťov.ateli, a zvláště se vytýká, co platí, jde-li o Ismlouvy pojišťovací 
uzavřené se 'zastupitelstvím, které je mimo sídlo pojišťovatele. V Č. ·1. 
vedle podnikatele 'závodu obchodníh'O, živn'Ostenského nebo horního se 
uvádí i podnikatel 'hospodářství p'Olního nebo lesního. Tím se míní 
prvovýroba. Záv'Odem je'st rozuměti i závod odštěpný. Jak'O Č. 5. se 
přijímá § 25 osnovy subkomitétu. Při sml'Ouvách mezi nepřítomnými 
se tu prohlašuje 'za příslušný právní řád bydlj;ště příjemce nabídky. 
Bydliště dlužníka bylo prot'O nevhodné, že při smlouváoh dv'Ojstran
nýeh jsou nebo mohou býti dlužníky strany obě. Jak již bylo pově
děno, bude smlouvou mezi nepřítomnými 'Vyrozumív.ati i sm'I'Ouvu UlZa
vřenou telefonicky. Pod Č. 5. se již nejmenuje v druhé větě podni
katel hospodářství polního nebo lesního, protože při něm sídlo závodu 
rozdílné od bydliště podnikatele nemá ,zřejmě té váhy jako l)ři podni
kateli 'závodu obchodního, živn'Ostenského a horního. O sml'Ouvách 
se státem a s jinými veřejnými korporacemi, jež subkomitét uvedl 
v § 23, 'Odst. 2., Č. 2., se superrevisní komise nezmiňuje, nepokládajíc 
ustanovení navržené subkomitétem za účelné. československý podni
katel nebo dodavatel bude lépe chráněn, nebude-li při smlouvách s ci
zozemskou právnickou osobou veřejného práva příslušný cizí právní 
řád. Půjde-li pak o smlouvy československých právnických osob veřej
ného práva, lze vždy ve smlouvě pamatovati na to, aby byl prohlášen 
pří'slušným. právní řád československý. 

§ 1330 byl připoj en vzhledem k tomu, 'že 'zákonílk Izná významná 
jednostranná právní jednání. 

§ 1331 'Odpovídá § 26 subkomitétu a byla jen 'zvolena výstižněj ší 
formule k označení skutkových podstat připod'Obněných činům nedo
voleným. 

§§ 1332- 1337, jednající o právu manželském, jsou celkem ve 
shodě s §§ 27- 32 osn'Ovy su'bkomitétu. Druhý odstavec § 1333 ne
mluví o 'manželích, nýbrž správněji o snoubencích. Při manželstvích 
podle čl. XIII. uvozovacích a prováděcích předpisů (konsulární a di
plomatická manželství) jest manželství samozřejmě platné, šetřilo-li 
se obfadností uvedených v tém'ž článku. § 1334 nemluví o oSdbníeh 
poměrech mezi manžely, nýbrž přesněji o právních následcích man
želství po ,stránce osobní. Právní řád nějaké os'Oby (domov,ský právní 
řád) není než právní řád státu, jehož jest oso'ba příslušníkem. Zkrat-
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ky té se užívá, aby ustanovení t'Oto i jiná byla přehlednější. § 1335 
rozlišuje tak řečený zákonný řád majetkový, o němž mluví první od
stavec, a smluvený řád, o něm'ž mluví odstavec druhý. Osnova ,sub
komitétu ~e nevyjadřovala přesně, když v druhém odstavci mluvila 
o smluvených změnách, ježto může jíti o prvotní. spořádání smluvené. 
§ 1337 nemluví již o ro'zluce a rozvodu, nýbrž , o zrušení manželství 
a o 'zrušení manželského společenství, se !Zřetelem na terminologické 
různosti právních řádů. Ke konci prvního odstavce jest pak dáno usta
novení, dnes již sotva mál'O pra!ktické, co platí, když manželé neměli 
nikdy sp'Olečného právního l'ádu. Třetí odstavec § 32 osnovy subko
mitétu byl zařaděn do předpisů uvozovacích a prováděcích jako čl. 

LVIII. 
§§ 1338-1342 jsou pod'Obně v souhlase s §§ 33-37 osnovy sub

komitétu. Avšak: ,§ 1338 lépe než § 33 osnovy suhkomitétu mluví o dí-
' těti narozeném 'z ženy provdané, aby nebyl'O kolise s ustanovenínlÍ 
o legitimaci. Pomýšlí se také na to, co platí, když není známo, jaké 
státní občanství měl manžel v době podle tohoto ustanovení r'Ozhodné. 
§ 1339 v druhém 'Odstavci pod'Obně jako § 1337 vytýká, co platí, když 
účastníci neměli nikdy společného právního řádu. Právní řád dítěte 
byl zvolen podle návrhu May r - H art ing o v a, Wissenschaftliche 
Viertelja;hrsschrift der Prager Juristischen Zeitschrift, 1926, seš. I. 
a II. § 1340 se z,řetelem k připomínce m i II i s t e r s t v a v nit r a byl 
formulován stejně jako § 1339, odst. 2. - § 1341 byl přizpůs'Oben 
ustanovením o právním postavení nemanželských dětí ,(§§ 113 a 
násL). Odstavec první mluví o právech dítěte a 'O práveeh matky. Co 
do dítěte platí právní řád, který má dítě v době narození, co do matky 
právní řád, který má matka v době narození dítěte. Odstavec druhý 
byl vypuštěn prodbtíže, které ,soudci působí rO'zhodnutí, zdali právní 
řád v celku nebo v jedn'Otliv'Ostech je matce nebo dítěti pří'znivější. 

Zato byl připojen nový odstavec druhý o propůjčení jména neman
želskému dítěti. U stanovením o nemanželských dětech byl přizpůso
ben i § 1342~ jenž ostatně byl správněji rozdělen na tři odstavce. 
První a druhý odstavec nemají na zřeteli právní následky legitimace 
a osvojení co do práva dědického; tu platí § 1346. 

Z §§ 38-44 osnovy subkomitétu byly přijaty do tekstu záko
nílka j,a;ko §§ 1343- 1345 jen paragrafy 38, 40, odst. 1., 43, 44, odst. 
1. Ostatek, t. j. §§ 39, 40, odst. 2., 41, 42 a 44, odst. 2., jsou zařaděny 
do předpisů uvozovacích a prováděcích jako čl. LIX.- LXII. § 1344~ 
odst. 1., mluví nejen o přijetí, nýbrž i o 'zastávání poručenství. 

§ 1345 (§ 44, odst. 1.) nemluví jen o opatrovnictví a podpoře1J 
23* 

-- ----- -
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nýbrz o ochranných zaří-zeních p'Odobných (t. j. poručenství), počítaje 
z.ase s ,terminologickými různostmi právních řádů. 

Z '§§ 45-57 osnovy subkO'mitétu byly podobně do tekstu záko
níka jako §§ 1346- 1349 přeVlZaty jen §§ 45, 46, 48, odst. 1., 47. 
Druhý 'Odstavec I§ 48 byl vypuštěn . §§ 49-57 jsou v předpisech uvo
z'Ovacích a prováděcích (čl. LXIII. a násL), ale § 56, odst. 2., hyl 
škrtnut. - § 1347 vedle způsobilosti 'zříditi a 'zrušiti poslední poří
zení uvádí i podmín'ky platnosti p'Osledního pořízení po stránce vnitřní. 
Míní se tím, co francouzská nauka nazývá validité intrinseque, jako 
omyl, donucení, kassatorní klausule, a t . p. Při ,§ 1348 byly, co se týká 
dědických smluv, rozlišeny dvě skupiny otázek, jedna, v které je-st 
hleděti k právnÍIn řádům obou smluvců (věta první), druhá, v které 
Jest hleděti k právnímu řádu zůstavitele (věta druhá). _ 

§ 58 úsn'Ovy subkomitétu byl v § 1350 přizpůso'ben ústavní listi
ně českosl'Ovenské (§ 4), ,§ 59 'byl v § 1351 doplněn ustanovením o O'so
bách, při kterých nelze zjistiti, kterého příslušenství státního nabyly 
později. 

§ 60 osnovy subkomitétu, obsahující ustanúvení o tak řečeném 
z'pětném oďkaJzu, byl vypuštěn, ježto jde o ustanovení, které zř€jmě 
se příčí názorům panujícím v nauce mezinárodního ,práva soukroméh'O 
a praktických výhod nepřináší. 

,§ 1352 'Odpoví-dá § 61 osnovy subkomitétu, ale ' vykazuje důležité 
změny. Struktura předpisu je stejná potud, že se odmítá rozh'Od'O
vati podle cizích předpisů, které se příčí domácimu ordre pu'blic, 
nikoli vúbec, nýbrž jen tehdy, když by se toto rozhO'dování příčilo to
muto ordre public. Ordre pu'blic jest však vysti'žsn slovy »tuzemská 
zásada právní, která je povahy tak donucující, že její užití i v pří
padě, o který jde, je nezbytné«. Superrevisní !komise je si vědoma, 
že vhodná formule pro ordrepublic náleží k nejobtižnějším úkolům, 
a nedúmnívá se, 'že její formule Izbaví v,šech obtíží a pochybností, ale 
má přece za to, že tato formule je snad správněj,ší než jiné, mezi 
kterými 'mohla v'Oliti. 

§ 1353 odpovídá § 62 osnovy subkomitétu. Stejný předpis musil 
býti ·zařaděn také do předpisů uvozovacích a prováděcích jako čl. 
LXXII. 

,§ 63 osnovy subkomitétu byl vypuštěn jako ustanovení nevhodné. 
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Srovnávací přehled 

paragrafů osnovy ~ paragrafy dosavadního občanského 
zákoníka a jiných zákonů. 

(Číslice bez 'Označení j sou paragrafy obč. zák. v novelových versích.) 

Paragrafy Paragrafy 

osnovy občanského zákoníka 
a jiných zákonů o,snovy občanského zákoníka 

a jiných záJkonů 

1 16 25 49 
2 17 26 
3 22 27 52 
4 23 28 53 
5 19 29 55 
6 21 30 57 
7 24 31 62 
8 § 8 zák. č. 20/ 1883 32 

ř. z. 33 65 
9 278 § 25, č. 3, zák. 

10 278 č: 320/ 1919 
11 34 § 1 'zák. č. 320/ 1919 
12 25 3'5 § 2 zák. č. 320/ 1919 
13 41 36 § 3 zák. č. 320/ 1919 
14 42 37 § 4 zák. ,č. 320/ 1919 
15 33 38 § 6 'zák.č. 320/1919 
16 26, 27 39 § 7 zák. č. 320/ 1919 
17 45 40 § 7 zák. č. 320/ 1919 
18 46 41 § 8 zák. č. 3'20/1919 
19 1247 42 § 9 zák. č. 320/1919 
20 43 
21 47 ' 44 § 10 zák. č. 320/ 1919 
22 48 45 
23 49 46 78 
24 50 47 83,84 
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Paragrafy 

osnovy občanského zákoníka 
a jiných zákonů 

48 90 
49 91 
50 92 
51 -
52 1233, ' 1237 
53 1238 
54 1239 
55 93 

, 56 § 28 zák. č. 320/1919 
57 95 
58 96 
59 9:6 
60 103 
61 104 
62 105 
63 106 
64 107, 109 
65 -
66 110 
67 § 13 zák. č. 320/1919 
68 § 14 zák. Č. 320/1919 
69 § 16 záJk. Č. 320/191'9 
70 -
71 -
72 118 
73 § 22 zák Č. 320/191'9 
74 102 
75 120, 121 
76 1217 
77 1218 
78 1219 
79 1220 
80 1221 
81 1222 
82 1223 

Paragrafy 

občanského zákoníka osnovy 
a jiných zákonů 

83 1224 
84 1225 
85 1227 
86 1228 
87 1229 
88 1230 
89 1231 
90 12415 
91 1233 
92 12·65 
93 1263 
94 1264 
95 1266 
96 . 

138, 156 
97 -
98 146 
99 13'9 

100 141, 143 
101 144, 145 
102 -
103 142 
104 154' 
105 148 
106 152 
107 149 
108 -
109 150 
110 151, 1152 
111 248 
112 -
113 155 
114 156 
115 158 
116 159 
117 159 a) 

.( 

Paragrafy 

o.snovy 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
1315 
136 -
137 
138 
139 -
140 
141 
142 
143 
144 
145 

146 

147 

148 

občanského zákoníka 
a jiných záJkonů 

1,57 
160 
161 
162 

163 
166 
170 . 
171 
1,6'5 

166, 169 
167 
168 

172, 173 
174 

176, 177, 178 

178 a) 
§ 1, odst. 1. a 2. 
zák.č. 56/1928 

§ 1, 'Odst. 3. 
zák. Č. 56/1928 

§ 1, odslt. 5. 
zák. č. 56/1928 

§ 2 
zák. Č. 56/1928 
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Paragrafy 

o,snovy 

149 

150 

151 

152 
153 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 
164 
16,5 
166 
167 
168 
169 
170 

občanského zákoníka 
a jiných zákonů 

§ 2 
zák.č. 56/1928 

§ 2 
zák. Č. 56/1928 

§ 1, odst. 4. 
zák. Č . 56/1928 

§ 8, odst. 1. 
zák. Č. 56/1928 

§ 8, odst. 2. 
zák. Č. 56/1928 

§ 8, 'Odst. 3. 
zák. č. 56/1928 

§ 3 
zák. č. 56/1928 

§ 4, odst. 1., 3., 4. 
zák. č. 56/1928 

§ 6 
zák. č. 56/1928 

§ 5 
zák. č. 56/1928 

§ 7 
zák. Č. 56/1928 

§ 7 
zák. Č. 56/1928 

§ 7 
zák. Č. 56/1928 

187 
188 

189, 190 
191 
192 
194 
195 
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Paragrafy Par 'a g r a f y Paragrafy Par a g r ,a f y 
občanského zákoníka občanského záko,níka 

I 
občanského zákoníka občanského zákoníka osnovy 

a jiných zákonů osnovy , a 'jiných zákonů ' osnovy a jiných zákonů osnovy a jiných zákonů 

171 19'6 206 252 239 303 274 
172 197 207 254 240 305 275 349-352 173 198 208 256 241 306 276 
1'(4 1'99 209 257 242 277 145,g 
175 204 210 258 243 287 278 35,3 
176 201 211 259 244 309 279 354, 862 177 205 212 261 245 310 280 ' 364 
178 206 213 263 246 311 281 364 :a) 179 20.0, 203 214 2'62 247 312 2'82 364b) 180 207 215 266 248 313 283 181 208 216 2,67 249 314, 315 2'84 1.82 210 217 250 427 285 183 211 218 2,69, 282 2,51 428 286 § 1 zák. Č. 140/1896 184 212 219 274 252 316 2g7 422 185 213 220 175, 260 253 .. 317 288 3,65 
186 214 221 § 1, odst. 1., § 3 254 326, 328 289 364 c) 187 215 cís. nař. 207/1916 255 337 290 366 188 216 222 § 1, odst. 2., §§ 2a 4 256 291 367 189 238 cís. nař. 207/1916 257 345 292 368 190 217 223 275 258 329 293 370 191 218 224 271 259 330 294 371 1'92 219 226 272 260 331 2'915 523 119'3 220 226 276 261 332 296 372-374 194 221 227 280, 281 262 333 297 195 22·2 228 283 263 335 298 382 196 228 229 285 264 336 2199 384 197 233 230 291 265 338 300 386 198 2,3·6 231 2'92 266 301 199 234 232 293, 298 267 339 302 388 200 237 2033 295, 297 268 340 30.3 389 201 238 234 294, 296 269 341 304 3'90 202 246 235 297 a) 270 342 305 391 203 247 236 302 271 344 306 392 204 249 237 301 272 346 307 205 251 238 273 308 393 



.. 
362 363 

'. 

Par a g r a f y P. a r a g ra f y .p a r a g r a f y Paragr .afy 

o·snovy občanského zákoníka občanského zákoníka 
a jiných zákonů o.snovy 

a jiných zákonů 
občanského zákontka občanského zákoníka osnovy a jin~ch zákonů 

osnovy a jiných zákonů 

309 3'94 344 829 379 850 408 482 
310 3915- 397 345 . 

B39 380 851 409 483 
311 398 346 830 381 410 484 
312 399 347 830 382 § 1 zák. 86/1912 . 411 485 
313 - 348 831 383 § 6 zá!k. 86/1912 412 485 
314 - 349 832 3:84 § 5 'zák. 86/1912 413 486 
315 403 850 832 385 414 '" 487 
316 405 351 - 386 § 3, odst. 2. 415 488 
317 406 352 833 zák. 86/1912 416 489 
3118 414 3153 834 387 § 4, odst. 1. 417 490 
319 415 354 8305 zák. 86/1912 418 491 
320 415 3155 836 388 419 492 
321 416 85·6 837 3809 420 493 
322 417 3157 838 3190 § 8 zák. 86/1912 421 494 
3123 418 358 839, 840 391 § '6, odst. 2. 422 495 
324 418 359 - zák. 86/1912 423 496 
325 - 360 830 39·2 § 1, odst. 1. 424 497 
326 419 361 1200. zák. 86/1912 425 498 
327 420 362 841 393 426 499 
328 421 363 - 394 427 500 
329 424, 425 364 846 39·5 § 9, odst. 2. 428 501 
330 426 '365 845 zák. 86/1912 429 502 
331 430 366 847 3'916 § 9, odst. 2. 430 504 
332 431 3·67 · - zák. 86/1912 431 505 
333 432 368 844 397 § 10 zák. 86/1912 432 506 
334 434 369 847 398 433 507 
33·5 4315 370 .848 a) 399 472 434 508 
336 440 3'71 842 400 473, 474 435 509 
337 442 372 843 401 475 436 511 
338 4316 ~ 373 844 402 476 437 512 
339 442 374 854 403 477 438 513 
'340 443 375 855 404 478 439 514 
341 361, 825 376 856 405 480 440 515 
342 826 377 857 406 481 441 516 
343 828 378 858 407 § 43 pat. 130/1853 442 517 

- ~----------- ~~ -
.:. 
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Par a g r ,a f y Paragr .afy Paragrafy Paragrafy 

osnovy občanského zákoníka občanského zákoníka občanského zákoníka občanského zákoníka 

a jiných zákonů osnovy a jiných zákonů 
osnovy a jiných zákonů osnovy a jiných zákonů 

443 518 478 513 553 548 
444 519 479 467-469 514 554 549 591 

445 510 480 469 615 555, 556 550 594 

446 510 481 516 557, 558 551 595 

447 520 482 469 517 558 552 596 

448 521 483 518 559 553 597 

449 522 484 519 560 554 598 

450 523 485 469 a) 520 561, 562 555 600 

451 524 486 521 563 556 599 

452 525 487 § 38 nov. III. 522 564 557 601 

453 528 488 § 319 nov. III. 523 565 558 1249 

454 526 489 § 40 nov. III. 524 569 559 1250 

455 529 490 § 41 nov. III. 525 566 560 1251 

456 447, 448 491 526 567 561 1252 

4·57 449 492 527 568 562 1253 

458 451, 453 493 528 570 563 1254 

459 451, odst. 2. 494 529 571 564 1254 

460 451, 452, 1370 · 495 471 530 572 565 1266 

461 496 531 575 566 604 

462 497 532 576 567 605 

463 456 498 533 577 . 568 606 

464 457, 454 499 534 578 569 607 

4·65 500 535 579 570 608 

466 458 501 531, 532 536 580 571 610 

467 502 533, 534 537 581 572 611 

468 459 503 535 538 585 573 612 

469 460 504 536 539 § 65 nesp. pat. 574 614 

470 461 505 537 540 586 575 615 
471 506 dv. d. 888/ 1845 541 587 576 616 
472 507 540 542 588 577 617 
473 464 508 542 543 589 578 
474 465 509 541 544 590 579 647 
475 1369 510 545 545 580 
476 1371 pll 551 546 583 581 648 
477 1372 512 552 547 582 582 649 
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Paragrafy Paragrafy Paragrafy Paragrafy 

o,snovy o,bčanského zákoníka občanského zákoníka 
a jiných zákonů osnovy a jiných záJkonů 

I 

osnovy občanského zákoníka občanského zákoníka 
a jiných záJkonů osnovy a jiných zákonů 

I 

583 650 618 697 653 733 688 780 
584 651 619 698 654 734 689 781 
58,5 652 620 700 655 735 690 782 
586 

, 
656 621 701 656 736 691 783 

587 657 622 702 6'57 737 692 784 
588 658 623 699 658 738 693 -

589 659 624 - 659 739 694 785 
590 660 625 703 660 740 695 786 
591 661 626 704 661 741 696 787 
592 662 627 ,705 662 750 697 788 
593 664 628 706 663 752 698 789 
594 668 629 707 664 753 699 790 
595 663 630 708 66'5 754 700 791 
5'96 666 631 709 666 (755) 701 792 
597 665 632 710 667 756 702 792 
598 667 633 711 668 757 703 793 
599 670 634 712 669 757 704 794 
660 671 635 713 670 758 705 795 
601 672 636 714 671 759 706 796 
602 673 637 715 672 760 707 -

603 674 638 716 673 762, 764 708 12M3 
604 679 639 717 674 - 763 709 --

605 681, 682 640 718 675 765, 766 710 797 
606 682 641 719 676 767 711 799, 800 
607 684 642 720 677 - 768 712 803 
608 685 643 721, 722 
609 686 644 723 

678 769 713 806 
679 771 714 -

610 687 645 - 680 773 715 -

611 688 646 724 681 772 716 § 120 nesp. pat. 
612 689 647 725 682 774 717 § 125 nes,p.pat. 
613 - 648 726 683 775 718 § 126 nesp. pat. 
614 690 649 727, 728 1 

615 691-693 650 730 i 
616 690 651 731, 751 
617 695 652 732 

684 776 719 § 126 nesp. pat. 
685 777 720 -
686 778 721 -
687 779 722 802 

- ----



-- ---- --~ - - -- - -
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Paragrafy Paragrafy 

osnovy ohčanského zákoníka ohčanského zákoníka 
a jiných zákonů osnovy 

a jiných zákonů 

856 939 891 979 
857 940 892 980 
858 941 893 981 
859 942 894 982 
860 943 89,5 983 
861 944 89,6 985, 986 
862 945 897 987 
863 947, 954 898 -
864 950, 954 899 -
865 951 900 988 
866 948 901 989 
867 949 902 990, 991 
868 947, 950, 951 903 -
869 952 904 992 
870 955 905 999 
871 956 906 1002 
872 9'57 907 1003 
873 961 908 1004 
874 962 909 1009 
875 963 910 1010 
876 964, 965 911 1012 
877 967 912 1014, 1015 
878 967 913 1016 
879 969 914 1020 
880 970 915 1021 
881 970 a) 916 1022 
882 970 b) , 917 1023 
883 970 c) 918 1025 
884 971 919 1005 
885 972 920 1006 
886 973 921 1007 
887 974 922 1008 
8g8 976 923 1017 
889 977 924 1011 
890 978 925 1016 

Paragrafy 

ohčanského zákoníka osnovy a jiných zálkonů 

926 1018 
927 1026 
928 -

,. 929 1029 
930 1030 
931 1032 
932 1033 
933 1035 
934 1036 
935 1037 
936 1038 
937 1040 
938 1039 
939 1040 
940 1041 
941 1042 
942 1043 
943 1045 
944 1047 
945 1048 
946 1049 .-

947 429 
948 1050 
949 1051 
9,50 1052 
951 § 1173 obč. z. 

původní verse 
952 1053 
H53 1055 
954 -
955 1058 
956 1056, 1057 
957 1059 
958 1061, 1062 
959 -

371 

Paragr a f y 

osnovy 

960 
961 
962 
963 
964 

965 
966 
967 
968 

969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 

občanské ho zákoníka 
ch zákonů a jiný 

1 063 
1064 , 1066 . 

5, odst. 1. 
70/1896 

§§ 1, 
zák. 

§ 2 zá k. 70/1896 
k. 70/1896 § 3 zá 

§ 8, od 
zák. 

st. 2., § 4 
70/1896 

§ 11 zá 
§ 9 záJ 
§ 10 zá 

k. 70/1896 
k. 70/1896 
k. 70/1896 

106 5, 1276 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 

107 2, 1078 
1073 
1074 
1075 
1077 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 

24* 
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372 
Paragrafy Paragrafy 

I P ·aragrafy I Paragrafy 
občanského zákoníka ohčanského zákoníka osnovy a jiných zákonů osnovy a jiných zákonů 

občanského zákoníka občanského zákoníka osnovy 
a jiných zákonů osnovy 

a jiných zákonů 
1061 1175, 1178 , 1096 
1062 1182 1097 

993 1088 1027 1155 1063 1183, 1192 1098 
994 1090, 1091 1028 1156, 1156 ta) 1064 1177 1099 
995 1094 1029 1156 b) 1065 1181 1100 
996 1091 1030 1157 1066 1188 1101 
997 1096 1031 1158 1067 1184 1102 
998 1097 1032 1159, 1159 'a) 1 

999 1098 1159 b) 
1068 1185, 1186 1103 
1069 1189 1104 

1000 1100 1033 1159 c) 1070 1191 1105 
1001 1101 . 1034 1162 1071 1193 1106 
1002 1102 1035 1162 a) 

I 

1003 1103 1036 1162 b) 
1072 1197 1107 
1073 1201 1108 860 

1004 1104 1037 1162 c) 
1005 1105 1038 1162 d) 
1006 1107 1039 -
1007 1108 i040 -

1074 1202 1109 860 a) 
1075 1205 1110 860b) 
1076 1206 1111 1293 
1077 1207 1112 1294 

1008 1109 1041 1160 
1009 1110 1042 1163 
1010 1111 1043 --
1011 1113 1044 1164 (zák. 497/1921) 
1012 1114 1045 1151, 1152 
10i3 1115 , 1046 1165 

1078 1208 1113 1297, 1299 
1079 1209 1114 1295, 1305 
1080 1210 1115 1296, 1298 
1081 1211 ' 1116 1300 
1082 1212 1117 1303 
1083 1215 1118 1301 

1014 1116 1047 1167 
1015 1116 a) 1048 1168 
1016 1117 1049 1168 a) 

1084 1270, 1271 1119 1302 
1085 1174, odst. 2. 1120 1304 
1086 1121 1306 

1017 1118 1050 1169 
1018 1119 1051 1170 
1019 1120 1052 1170 a) 
1020 1121 1053 1171 

1087 1272 1122 1311 
1088 1273, 1274 1123 
1089 1124 1306 a) 
1090 1125 

1021 - 1054 - 1091 1284 1126 
1022 1151 1055 - 1092 1127 1307 
1023 1152 1056 -

1024 1153 1057 --
1093 128'5 1128 1308, 1309 
1094 1129 1310 

1025 1154, 1154 a) 1058 --- 1095 1130 1307 
: 1025 ' 1154 b) 1059 .- -
: (zák. 155/1921) 1060 --
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Paragrafy Paragrafy Paragi'afy Paragrafy 

občanského zákoníka olbčanského zákoníka občanského · zákoníka občanského zákoníka osnovy a jiných zákonů osnovy a jiných zákonů osnovy a jiných zákonů 
osnovy a jiných zákonů 

1131 1314 1166 1353 1200 1389 1235 1421 
1132 1315 1167 1355 1201 1390 1236 1422 
1133 1313 a) 1168 1356 1202 1392, 1393 1237 1423 
1134 1315 1169 1203 1393 1238 1424 
1135 1170 1357 . 1204 1394 1239 1424 
1136 1318 1171 1358 1205 1395 1240 1425 
1137 1319 1172 1359 1206 1241 1425 
1138 1320 1173 1360 1207 1396 1242 1425 
1139 1321, 1322 1174 1361 1208 1397 1243 1426 
1140 1175 1362 1209 1398, 1399 1244 1427 
1141 1176 1363 1210 1245 1428 
1142 1323 t177 1364 1211 1246 1429 
1143 1324 1178 1365 1212 1247 1430 
1144 1325 1179 1366 1213 1400 1248 1431 
114,5 1180 1367 1214 1401 1249 
1146 1326 1181 1215 1402 1250 1437 
1147 1327 1182 1368 1216 1403 1251 1436 
1148 1328 1183 1217 1404 1252 1434 
1149 1329 1184 1373 1218 1405 1253 1432 
1150 1330 1185 1374 1219 1406 1254 1433 
1151 43 1186 1373, 1374, §' 7 1220 1407 1255 
1152 1331, 1332 zák. 86/1912 1221 1408 125,6 
1153 1187 1222 1409 1257 1174 
1154 1337 . 1188 1376, 1377 1223 § 187 nov. III. 1258 1435 
1155 1333 1189 1378 1224 § 188 nov. III. 1259 1438 
1156 ) 1190 1379 1225 1410 1260 
1157 1336 1191 1379 1226 1412 1261 1439 
1158 1336, 1192 1380 1227 1413 1262 1440 
1159 1336 1193 1381 1228 1263 
1160 1336 1194 1382 1229 1415 1264 1441 
1161 1195 1383 1230 1415, 1416 1265 1442 
1162 1346 1196 1385, 1387 1231 1417, 1334 1266 
1163 1347 1197 1386 1232 1418 1267 1444 
1164 1351 1198 1388 1233 1419 1268 
1165 1352 1199 1234 1419 1269 1445 



376 

Par 'agrafy 

o:bčanského zákoníka osnovy a ji,ných zákonů 

1270 1446 
1271 1447 
1272 1449 
1273 1451, 1.4,52 
1274 1460 
1275 1461 
1276 1462 
1277 1463 
1278 1464 
1279 1466, 1470 
1280 
1281 1471 
1282 1472 
1283 
1284 1473 
1285 1475 
1286 1476 
1287 1477 
1288 1479 
1289 
1290 1481 
1291 1481 
1292 1482 
1293 1483 
1294 1478 
1295 1480 
1296 1484 
1297 1485 
1.298 
1299 1486 
1300 
1301 1487 
1302 1488 
1303 1489 
1304, nař. 105/1858 

Paragrafy 

osnovy ohčanského zákoníka 
a jiných zákonů 

1305 1491 
1306 1493 
1307 1494 
1308 
1309 1495 
1310 1496 
1311 1497 
1312 
1313 1498, · 1499 
131'4 1500 
1315 1501 
1316 1502 
1317 
1318 4, 34 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 300 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 

Paragrafy , 
občanského zákoníka 

a jiných 'zákonů 
osnovy 

1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 

Paragrafy 

osnovy 

1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 

obča~ského zákoníka 
a ji,ných zákonů 

371 
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Srovnávací . přehled 

paragrafů dosavadního občanského zákoníka s paragrafy 
I a články osnovy. 

Par-agrafy Paragrafy I 
Paragrafy 

obč. (články) obč. (články) obč. (články) 
·zákoníka osnovy I .zálk·oníka osnovy zákoníka osnovy 

I 

1 - 27 16 ,52 27 
2 - 28 VIII., č. 1. 53 28 
3 - 29 VIII., č. 1. 54 VI., Č. 1. 
4 1318 30 VIII., č. 1. 55 29 
5 - 31 VIII., č. 1. 56 -
6 - 32 VIII., č. 1. 57 30 
7 - 33 15 58 -
8 - 34 1318 ,59 -
9 - í 1322 60 -

35 } 10 - ~ 1323 61 -
11 36 

I 1329 62 31 -
37 12 - l 1330 65 33 

13 - 38 - 68 -

14 - 39 - (69) 34 
15 - 40 - (70) 35 
16 1 41 13 (71) 36 
17 2 42 14 (72) 37 
18 - 43 1151 (73) ( 38 
19 5 44 - (74) ~ 

20 - 45 17 (75) 41 
21 6 46 18 (7,6) 42 
22 3 47 21 78 46 
23 4 48 22 (79) -
24 7 49 23,25 (80) XIV. 
25 12 50 24 81 -
26 16 51 - 82 -

379 

Paragrafy Paragrafy I Paragrafy , 

obč. (články) obč. (články) obě. (články) 
zákoníka osnovy I zákoníka osno,vy zákoníka osno;vy 

83 47 123 - 163 127 
84 47 126 - 164 -

(85) XVI. 127 -- 165 131 
(86) 39 128 - 166 12-8, 132 
(87) 39 129 - 167 133 
(88) 40 130 - 168 134 
89 - 131 - 169 132 
90 48 132 - 170 129 
91 49 . 137 - 171 130 
92 50 138 96 172 13,5 
93 55 139 99 173 135 
95 57 140 ~ 174 136 
96 58, 5'9 141 100 175 220 
97 - 142 103 176 137 
98 - 143 100 177 137 
99 VIII., č. 1. 144 101 178 137 

100 - 145 101 178a) 144 
101 - 146 98 186 -
102 74 147 187 163 
103 , 60 148 10.5 188 164 
104 61 149 107 189 165 
105 62 150 109 190 165 
10.6 63 151 110 191 166 
107 64 152 106, 110 192 167 
108 - 153 - 193 -
109 64 154 104 194 168 
110 66 155 113 195 169 
112 - 156 96, 114 196 171 
113 - 157 118 197 172 
114 - 158 115 19-8 173 
117 - 159 116 199 174 
118 72 159a) 117 200 179 
120 75 160 119 201 176 
121 75 161 120 202 -
122 XIX. 162 121 (-- 126) 203 179 
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Paragrafy I Pa r 'agr a f y Paragrafy 
381 

obč. (články) obě. (články) obč. (články) 
,zákoníka osnovy zákoníka o,snovy ,zákoníka o,snovy 

204 175 239 - 274 219 

Paragrafy 
I 

Paragrafy I P ar iagrafy 
obč. (články) I obč . (články) obě. (články) 

zákoníka osnovy I zákoníka osno,vy ,zákoníka osnovy 

205 177 240 - 275 ~23 

206 178 241 - 276 226 309 244 344 271 376 -
207 180 242 - 277 - 310 245 345 257 377 -
208 181 243 -

I 
278 9, 10 

209 - 244 - 280 227 
311 246 346 272 378 -
312 247 347 - 379 -

210 182 245 - 281 227 313 248 348 - 380 -
211 183 246 202 282 218, odst. 2. 314 249 349 275 381 -
212 184 247 203 283 228 315 249 350 275 382 298 
213 185 248 111 284 - 316 252 351 275 ' 383 -
214 1-86 249 204 285 229 317 253 352 275 384 299 
215 187 2,50 - 286 - 318 - 353 278 385 -
216 188 251 205 287 243 319 - 354 279 386 300 
217 190 252 206 288 - 320 - 355 - 387 -
218 191 253 - 289 - 321 - 356 - 388 302 
219 192 254 207 290 - 322 - 357 - 389 303 
220 1'93 255 - 291 230 323 - 358 - 390 304 
221 194 256 208 292 231 324 - 359 - 391 305 
222 195 257 209 293 232 325 - 360 - 392 306 
223 - 258 210 294 234 326 2,54 361 341 393 308 
224 - 259 211 295 233 327 - 362 279 394 309 
225 - 260 220 296 234 328 254, odst. 2. 363 - 395 310 
226 - 261 ' 212 297 233 329 258 364 280 396 310 
227 - 262 214 297a) 235 330 2,59 364a) 281 397 310 
228 196 263 213 298 232 331 260 364b) 282 398 311 
229 - 264 - 299 - 332 261 364c) , 289 399 312 
230 - 265 - 300 1324- 1328 333 262 365 288 400 -
231 - 266 215 301 237 334 - 3066 290 401 -
232 - 267 216 302 236 335 2'63 367 291 402 -
233 197 268 - 303 239 336 264 368 292 403 315 
234 19'9 269 218 304 - 337 255 369 - 404 -
235 - 270 - 305 240 338 26,5 370 293 405 316 
236 198 271 224 306 241 339 267 371 294 406 317 
237 200 272 225 307 - I 340 268 372 296 407 VII., č. 1. 
238 201, 189 (273) 221, 222 308 - 341 269 373 296 408 VII., č. 1. 

342 270 374 29,6 409 VII., č. 1. 
, 343 - 375 - 410 VII., č. 1. 
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Paragrafy Par !agrafy I Par 'a g r 'a f y Paragrafy Par 'a g l' a f y Pa r 'a g r a fy 
obč. (články) obč. (články) cbě. (články) 

zákoníka osnovy I zákoníka o,snovy zákoníka osnovy 
obě. (čl€tnky) obě. (články) obč. (články) 

zákoníka' osnovy I zákoníka osnovy I zákoníka osnovy 

I 

411 VII., Č. 1. 446 - 480 405 515 440 550 - 585 538 
412 VII., Č. 1. 447 45'6 481 406 516 441 551 511 586 540 
413 VII., Č. 1. 448 456 482 408 517 442 5,52 512 587 541 
414 318 449 457 483 409 
415 319, 320 450 VI., Č. 8. 484 410 
416 321 451 458~460 485 411, 412 

I 

518 443 553 513 588 542 
519 444 554 514 589 543 
520 447 555 515 590 544 

417 322 452 460 486 413 521 448 556 515 591 549 , 

418 323, 324 453 458 487 414 522 449 557 516 594 550 
419 326 454 464, odst. 2. 488 415 523 295, 450 558 516, 517 595 551 
420 327 455 - 489 416 524 451 559 518 596 552 
421 328 '456 463 490 417 525 4,52 560 519 597 5,53 
422 287 457 464 491 418 526 454 561 520 598 554 
423 - 458 46,6 492 419 527 - 562 520 599 556 
424 329 459 468 493 420 528 453 563 521 600 555 
42,5 329 460 46'9 4'94 421 529 455 564 522 601 557 
426 330 461 470 495 422 530 ,- 565 523 602 -
427 250 462 - 496 423 531 501 566 525 603 -
428 251 463 - 497 424 ,532 501 567 526 604 566 
429 947 464 473 498 425 533 , 502 568 527 605 567 
430 331 465 474 499 426 534 502 569 524 606 568 
431 332 466 - 500 427 535 503 570 528 607 569 
432 333 467 479 501 428 536 504 571 529 608 570 
433 - 468 479 502 429 537 505 ' 572 530 609 -
434 334 469 479, 480, 482 503 - 538 - 573 - 610 571 
435 335 469a) 485 5Ó4 430 ,539 - 574 - 611 572, 
436 338 470 XLV. 505 , 431 540 507 575 531 612 573 
437 - 471 495 506 432 541 509 576 532 613 749 
438 333 472 399 507 433 542 508 577 533 614 574 
439 - 473 400 508 434 543 - 578 534 615 575 
440 336 474 400 509 435 544 - 579 535 616 576 
441 - 475 401 ' 510 445, 44,6 545 510 580 536 617 577 
442 ' 339, 337 476 402 511 436 546 - 581 537 646 -
443 340 477 403 512 437 547 - 582 547 647 579 
444 - 478 404 513 438 548 752 583 546 648 581 
445 - 479 - 514 439 549 753 584 - 649 582 
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384 

Paragrafy I Par 'agrafy Pa r 'a g r a f y -
obč. (články) obč. (články) obč. (články) 

"zákoníka osnovy zákoníka osnovy I ,zákoníka osnovy . 

Par 'agrafy Paragrafy Paragrafy 
obč. (články) obč. (články) obč. (články) zákoníka osnovy I zákoníka osnovy I zákoníka osnovy 

I 

764 673 799 711 834 353 
, 650 583 685 608 720 642 765 675 800 711 835 354 

651 584 686 609 721 643 766 675 801 756 836 355 ' 
652 585 687 610 722 643 767 676 802 722, 757 837 356 
653 - 688 611 723 644 768 677 803 712 838 357 
6,54 - 689 612 724 646 
655 - 690 614, 616 725 647 
656 586 691 615 726 648 

769 678 804 723 839 358, 345 
770 - 805 - 840 358 
771 679 806 713 841 362 

657 587 692 615 727 649 772 681 807 759 842 371 
658 588 693 615 728 649 773 680 808 754 843 372 
659 589 694 -- 729 -
660 590 695 617 730 650 

774 '682 809 - 844 373, 368 
775 683 810 735 845 365 

661 591 696 -- 731 651 776 684 811 73'5, 740 846 364 
662 592 697 618 732 652 
663 595 698 619 733 653 

777 685 812 761 847 366, 369 
778 

~ 

686 813 762 848 -
664 593 699 623 734 654 779 687 814 763 848a) 370 
665 597 700 620 735 655 780 688 815 764 849 -
666 596 701 621 736 656 7g1 689 816 732 850 379, XXXV. 
667 598 702 622 737 657 
668 594 703 625 738 658 

78~ 690 817 731 I 851 380 
783 691 818 - 852 -

669 - 704 626 739 6'59 784 692 819 725, 726 853 XXXVI. 
670 599 705 627 740 '660 785 694 820 756, odst. 2. 854 374 
671 600 706 628 741 661 786 695 821 758 855 375 
672 601 707 629 750 662 787 696 822 765 856 376 
673 602 708 630 751 '651, odst. 5. 
674 603 709 631 752 ,663 

788 697 823 766 857 377 
789 698 824 767 858 378 

675 - 710 632 753 664 790 699 825 341 859 -

676- - 711 633 754 665 791 700 826 342 860 1108 
677 - 712 634 756 667 792 701, 702 827 - 860a) 1109 
678 - 713 635 757 668, 669 
679 604 714 636 758 , 670 

793 703 828 343 860b) 1110 
794 704 829 344 861 776 I 

680 - 715 637 759 671 795 705 830 346, 347, 360 862 777 
681 605 716 638 760 672 796 706 831 348 862a) 778 
682 605, 606 717 639 761 -
683 - 718 640 762 673 

797 710 832 349, 350 863 779 
798 - 833 352 I 864 780 

684 607 719 641 763 674 Všeobecný zákoník občanský. Díl n. 25 
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Par 'agrafy Pa r 'a g r a f y Par .agrafy 

obč. (články) obč. (články) obč. (články) 
zákoníka osnovy I zákoníka osnovy I zákoníka o,snovy 

Paragrafy I Paragrafy I 
Paragrafy 

obč. (články) obč. (články) obč. (články) 
zákoníka osnovy zákoníka o,snovy zákoníka osnovy 

865 . 781 900 813 935 850 
866 782 901 814 936 852 
867 - 902 815 937 853 
868 - 903 816 938 855 
869 783 904 817 939 856 
870 784 905 818 940 857 
871 785 906 819 941 858 
872 786 907 820 942 859 
873 787 908 821 943 860 
874 789 909 822 944 861 
875 788 910 824 945 862 
876 854 911 823 946 -

877 790 912 825 947 863, 868 . 
878 791 913 826 948 866 
879 792, 851 914 831 949 867 
880 793 915 832 950 864, 868 
880a) 795 916 833 951 865, 868 
881 796 917 952 869 
882 797 918 834 953 
883 798 919 835 954 863, 864 
884 799 920 836 955 870 
885 921 837 956 871 
886 800 922 838 957 872 
888 801 923 839 958 

I 889 802 925 840 959 
890 803 926 841 960 
891 804 927 841 961 873 
892 805 928 842 962 874 
893- 806 929 843 963 875 
k94 807 930 844 964 876 
895 809 931 846 965 876 
396 80R 932 847 966 
~97 810 932a) LIV. 967 877, 878 
898 811 933 848 968 
889 812 934 849 969 879 

970 880 
1

1009 90.9 1045 943 
970a) 881 1010 910 1046 -
970b) 882 1011 924 1047 944 
970c) 883 1012 911 1048 945 
971 884 1013 - 1049 946 
972 885 1014 912 1050 948 
973 886 . 1015 912 1051 949 
974 887 101G 913, 925 1052 950 
975 - 1017 923 1053 952 
976 888 1018 926 1054 -
977 889 1020 914 1055 953 
978 890 1021 915 1056 956 
979 891 1022 916 1057 956 
980 892 1023 917 1058 955 
981 893 1024 - 1059 957 
982 894 1025 918 1060 -
983 895 1026 927 1061 958 
984 - 1027 - 1062 958 
985 896 1028 - 1063 962 
986 896 1029 929 1064 963 
987 897 1030 930 1065 972 
988 900 1031 - 1066 963 
989 901 1032 931 1067 973 
990 902 1033 932 1068 974 
991 902 1034 - 1069 975 
992 904 1035 933 1070 976 
999 905 1036 934 1071 977 

1001 - 1037 935 1072 978 
1002 906 1038 936 1073 979 
1003 907 1039 938 1074 980 
1004 908 1040 937, 939 1075 981 
1005 919 1041 940 1076 LVII. 
1006 920 1942 941 1077 982 
1007 921 1043 942 1078 978, odst. 2. 
1008 922 1044 - 1079 -

25* 
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Paragrafy Paragrafy I Paragrafy P 'aragrafy Parag"rafy Paragrafy 
obč. (články) obč. (články) obč. (články) 

zákoníka osnovy zákoníka osnovy zákoníka osnovy 
I. 

obč. (články) obč. (články) obč. (články) 
zákoníka osnovy zákoníka osnovy zákoníka osnovy 

I 

1080 983 1115 1013 1149 - 1171 1053 1209 1079 1244 -
1081 984 1116 1014 1150 - 1174 1257, 1085 1210 1080 1245 90 
1082 985 1116a) 1015 1151 1022} 1045 1175 1061 1211 1081 1246 -
1083 986 1117 1016 1152 1023, 1045 1176 - 1212 1082 1247 19 
1084 987 1118 1017 1153 1024 1177 1064 1213 - 1248 -
1085 988 1119 1018 1154 1025 1178 1061, odst. 2. 1214 - 1249 558 
1086 989 1120 1019 1154a) 1025 1179 - 1215 1083 1250 559 
10'87 990 1121 1020 1154b) 1026 1180 - 1216 - 1251 560 
1088 993 1122 - 1155 1027 1181 1065 1217 76 1252 561 
1089 - 1123 - 1156 1028 1182 1062 1218 77 1253 562 
1090 994 1124 - 1156a) 1028 1183 1063 1219 78 1254 564, 563 
1091 994, 996 1125 - 1156b) 1029 1184 1067 1220 · 79 1255 -
1092 - 1126 - 1157. 1030 1185 1068 1221 80 1256 -
1093- - 1127 - 1158 1031 1186 1068 1222 81 1257 -
1094 995 1128 - 1159 1032 1187 - 1223 82 1258 --
1095 - 1129 - 1159a) 1032, odst. 3. 1188 1066 1224 83 1259 -
1096 997 1130 - l1.59b) 1032, odst. 4. 1189 1069 1225 84 I 1260 XXI. 
1097 . 998 1131 - 1159c) 1033 
1098 999 1132 - 1160 1041 

1190 -

1

1226 - 1261 XXII. 
1191 1070 1227 85 1262 -

1099 - 1133 - 1161 - 1192 1063 1128 86 1263 93 
1100 1000 1134 - 1162 1034 1193 1071 1229 87 1264 94 
1101 1001 1135 - 1162a) 1035 1194 - 1230 88 1265 92 
1102 1002 1136 - 1}62b) 1036 1195 - 1231 89 1266 95, 565 
1103 1003 1137 - 1162c) 1037 1197 1072 1232 - 1267 -
1104 1004 1138 - 1162d) 1038 . 1198 1233 " 52, 91 1268 - (850) -
1105 1005 1139 - 1163 1042 1199 - 1234 - 1269 --
1106 - 1140 - 1164 1044 1200 361 1235 - 1270 1084 
1107 1006 1141 - 1165 . 1046 1201 1073 1236 - 1271 1084 
1108 1007 1142 - 1166 - 1202 1074 1237 52 1272 1087 
1109 1008 1143 - 1167 1047 1203 - 1238 53 1273 1088 
1110 1009 1144 - 1168 1048 1204 - 1239 54 1274 1088 
1111 1010 1145 - 1168a) 1049 1205 1075 1240 - 1275 -
1112 - 1146 - 1169 1050 1206 1076 1241 - 1276 972 
1113 1011 1147 - 1170 1051 1207 1077 1242 - 1277 -
1114 1012 1148 - 1170a) 1052 1208 1078 1243 708 1278 768 
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. 
Paragrafy I Paragrafy I Paragrafy 

obč. (články) obč. (články) obč. (články) 
,zákoníka osnovy zákoníka osnovy ,zákoníka osnovy 

Paragrafy Par;{tgrafy I Paragrafy 
obč. (články) obč. (články) obč. (články) 

. záJkoníka osnovy I zálkoníka osnovy zákoníka osnovy 

1279 769 1313 - 1347 1163 
1280 770 1313a) 1133 1348 -

1281 771 1314 1131 1349 -
1282 772 1315 1132, 1134 1350 --

1283 773, 774 1316 - 1351 1164 
1284 1091 1317 - 1352 1165 
1285 1093 1318 1136 1353 1166 
1286 . - 1319 1137 1354 -
1287 - 1320 1138 1355 1167 
1288 - 1321 1139 1356 1168 
1289 - 1322 1139 1357 1170 
1290 - 1323 1142 1358 1171 
1291 - 1324 1143 1359 1172 
1292 - 1325 1144 1360 1173 
1293 1111 1326 1146 1361 1174 
1294 1112 1327 1147 1362 1175 
1295 1114 1328 1148 1363 1176 
1296 1115 1329 1149 1364 1177 . 
1297 1113 1330 1150 1365 1178 
1298 1115 1331 ,1152 • 1366 1179 
1299 1113 1332 1152 1367 1180 
1300 - 1116 1333 1155 1368 1182 
1301 1118 1334 1231 1369 475 
1302 1119 1335 829 1370 460 
1303 1117 1336 1157-1160 1371 476 

·1304 1120 1337 1154 1372 477 
1305 1114 1338 - 1373 1184, 1186 
1306 1121 1339 - 1374 1185, 1186 
1306a) 1124 1340 - 1375 -

1307 1130, 1127 1341 - 1376 1188 
1308 1128 1342 - 1377 1188 
1309 1128 1343 - 1378 1189 
1310 1129 1344 - 1379 1190, 1191 
1311 1122 1345 - 1380 1192 
1312 - 1346 1162 1381 '1193 

1382 1194 1417 1231 1452 1273 
1383 1195 1418 1232 1453 -
1384 - 1419 1233, 1234 1454 -
1385 1196 1420 - 1455 -
1386 1197 1421 1235 1456 -
1387 1196 1422 1236 1457 ~ 

1388 1198 1423 1237 1458 277 
1389 1200 1424 1238, 1239 1459 -
1390 1201 1425 1240-1242 1460 1274 
1391 - 1426 1243 . 1461 1275 

I 1392 1292 1427 1244 1462 1276 
1393 1202, 1203 1428 1245 1463 1277 
1394 1204 1429 . 1246 1464 1278 
1395 1205 1430 1247 1465 -
1396 1207 1431 1248 1466 12'79 
1397 1208 1432 1253 1468 -
1398 1209 1433 1254 1470 1279 
1399 1209 1434 1252 1471 1281 
1400 1213 1435 1258 1472 1282 
1401 1214 1436 1251 1473 1284 
1402 1215 1437 1250 1474 -
1403 1216 1438 1259 1475 1285 
1404 1217 1439 1261 1476 1286 
1405 1218 1440 1262 1477 1287 
1406 1219 1441 1264 1478 1294 
1407 1220 1442 1265 1479 1288 
1408 1221 1443 - 1480 1295 
1409 1222 1444 1267 1481 1290, 1291 
1410 1225 1445 1269 1482 1292 
1411 - 1446 1270 1483 1293 
1412 1226 1447 1271 1484 1296 
1413 1227 1448 - 1485 1297 
V!14 --- 1449 1272 1486 1299 
1415 1229~ 1230 1450 - 1487 1301 
1416 1230 1451 1273 1488 1302 

l 
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Paragrafy Paragrafy Paragrafy 

obč. (čláJnky) obč. (čláJnky) obč. (články) . 
zákoníka osnovy zák,oníka osnovy I zák,oníka osnovy 

1489 1303 1494 1307 1499 1313 
1490 1495 1309 1500 1314 
1491 1305 1496 1310 1501 1315 
1492 1497 1311 1502 1316 
1493 1306 1498 1313 

OBSAH DíLU II. 

1. vývoj a postup přípravných prací na novém všeobecném zákoníku 'ob
čanském 

II. Ráz prací superrevisní komise . 

III. Všeobecné poznámky ke skladbě a k názvosloví 

IV. K uvozovacím a prováděcím předpisům . 
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K dHu II. 
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P r á v o rl ě rl i c k é. 

K hlavě 16 (§§ 501- 5-11) 
K hlavě 17 (§§ 512-56~) 

K hlavě 18 (§§ 566- 578) 
K hlavě 19 (§§ 579- 6116) 
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K hlavě 20 (§§ 617--648) 
K hlavě 21 (§§ 649--672) 
K hlavě 22 (§§ 673--709) 
]{ hlavě 23 (§§ 710--775} 

Dr II h é odd ě len í (p o hle d á v k y ) . 

]{ hlavě 24 (§§ 776--854) 
K hlavě 25 C§§ 855--871) 
K hlavě 26 (§§ 872--883) 
K hlavě 27 (§§ 884--894) 
K hlavě 28 (§§ 895--905) 
K hlavě 29 (§§ 906--942) 
K hlavě 30 (§§ 943--951) 
K hlavě 31 (§§ 952--993) 
K hlavě -32 (§§ 994--1021) 
K hlavám 33 a 34 (§§ 1022--1054) . 
K hlavě 35 (§§ 1055'--1060) 
K hlavě 3,6 (§§ 1061--1083) 
K hlavě 37 (§§ 1084--1090) 
K hlavě 38 (§§ 1091--1107) 
K hlavě 39 (§§ 1108--1110) 
K hlavě 40 (§§ 1111--116,1) 

K dílu III. 

K hlavě 41 (§§ 1162--1187) 
]{ hlavě 42 (§§ 1188--1201 ) 
]{ hlavě 43 (§§ 1202--1225) 
K hlavě 44 (§§ 122'6--1272 ) 
K hlavě 45 (§§ 1273--1317) 

K dílu IV. 

K hlavě 46 (§§ 1318--1353) 

:Srovnávací přehled ,paragrafů osnovy s paragrafy dosavadního 
ského zákoníka a jiných zákonů . 

Srovnávací přehled paragrafů dosavadního občanského zákona ,s 
grafy a články o:snovy 
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