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~'ro několik let, nýbrž pro da1elwu budoucnost. 

T. O. Masaryk. 

1. Předkládáme veřejnosti částečné systematické zpraco
vání zákonů a nařízení, hledících k pozemkové reformě 
v republice Ceskoslovenské. Tyto právní předpisy vedle 
ústavních zákonů jsou nejdůležitější legislativní prací našeho 
llrvého Národního shromážděnÍ. Zákonodárce vzal si za úkol 
upraviti ncvým způsobem právní . poměry k nemovitostem . a 
stanovil, jakým způsobem mají býti dosavadní vlastníci půdy 
omezeni ve ,své volnosti nakládati svými nemovitostmi, jak 
jim půda může býti odňata, komu může býti přidělena a jaké 
je právní postavení těchto nových pánů půdy. Tak v zákonech 
těchto stýkají se předpisy práva správního a soukromého. 
Předpisy správněprávní jsou po většině rázu přechodního, 
neboť mají zajistiti přesun vlastnických poměrů k půdě v naší 
republice, L i. odstranění latifundií vnitřní kolonisací a postát
něním, po př. zkomunalisovánim lesů. Naproti tomu předpisy 
soukromoprávní JSOll rázu trvalého, neboť přihlížejí k právním 
pcmčrúm, jaké budou dány, provede-li se pozemková re
forma. I v těchto soukromoprávních předpisech je vycházeti 
ze zákona záborového a proto tomuto zákonu věnujeme nej
větší péči. 

Tímto pi'°edpokladem je dáno naše stanoviJsko k těmto zá
konům a narízením. Nepohlížíme na ně jako na zjev přechodný, 
který provedením pozemkové reformy pozbude aktuálnosti, 
nýbrž jako na zjev trvalý, který má po dlouhou dobu určo
vati právní poměry k velké části naší půdy, proto pomíjíme ve 
svých úvahách vše, co je rázu přechodného. Z toho důvodu 
nepojal jsem do svého programu výklad zákona o nároku 
dlouholetých pachtýřů na postoupení vlastnictví k propachto
vané půdě. Tak omezil jsem svůj program na látku, která je 
rázu trvalého a mojí snahou bylo, aby též zpracování její mělo 
trvalou cenu. Zda se mi to podařilo, nepřísluší ovšem mně sou
diti, zde čtenáři musím ponechati j'eho úsudek. Byl bych velmi 
rád, kdyby úsudek tento byl kladný ne snad z pouhé autorské 
pýchy - ač každý člověk je rád, podaří-li se mu dobré dílo -



nýbrž proto, že vedle úsiavn{ch zákonů je tato materie dosud 
největší legislativní prací našeho mJadého státu. 

Je přirozeno, že zákonodární orgánové v mladém státě 
měli mn0hdy více dobre vůle než schopnosti vtěliti své my
šlenky a svoji vt1li v přesné právní predpisy. K tomu přistu
povala další obtíž, že totiž zákony tyto hluboce se zai"ezávaly 
do stavby dosavadmho naseho právního řádu z Rakouska i 
Uher recipovaného. V zákonech těchto zůstalo mnoho nejas
ného a mnoho, co odporuje d[ívějším predpisům. Myslím však, 
že je však úkolem právní vědy, aby metodickým způsobem 
podala výklad těchto zákonů a nařízení, aby vYlSiv.ětlila ne
jasnosti, odstranila rozpory, pokud je to možno, nebot prá vni 
předpisy tyto jsou jednak. sociálně velmi důležité, jednak zna
menají velký krok k výstavbě našeho právního řádu. Této 
-důležitosti jsem si vědom, když předkládám tuto práci ve
řejnosti. 

2. Stanovisko soukromého práva k těmto novým záko
nům dá se velmi dobře chara~terisovati výstižnými slovy, 
které napsal Jan Krčmář, proiesor Karlovy university o revisi 
našeho občanského zákoníka: *) »Jsem pevně přesvědčen, že 
málo která z větví právního řádu je v pohybu tak neustálém, 
jako větev, kterou isme si navykli nazývati právem občan
ským. Důvodem jsou četné styčné body, které má toto ob
čanské právo s ostatním právním řádem. Je totiž pozoruhodno, 
že onen pohyb llení z pravidla způsoben tím, že by se občan
ské právo a jednotlivá jeho ustanovení měnila expressis verbis 
nebo podle principu kodifikačního. Tímto způsobem, jak jsme 
toho svědky, právo občanské se podrobuje změnám řídčeji 
než jinaké větve právní. A však mění Ise instituce občanskému 
právu hodně vzdálené, jako právo živnostenské, stavební, 
ustanovení o sociálním pojištění a v nových ustanoveních se 
setkáváme s lecčím, co se dotýká tím nebo oním způsobem 
dcsavadního práva občanského.« 

I v zákonech pozemkové reformy hledělo ·se v prvé řadě 
k tomu, jakým způsobem má se odňati půda dosavadním vlast
nlkům a jakým způsobem a kterým osobám má se tato půda 
novč přiděliti. Tímto zásahem do soukromého majetku bylo 
mocně dotčeno soukromé právo a setkáváme se tak v záko
nech pozemkové reformy s předpisy, které jsou pro soukromé 
právo eminentní důležitosti, z nichž některé jsou našemu práv
nímu řádu zcela nové, připomínám jen náhradové pohledávky 
dosavadních vlastníků proti státu a náhradové knihy, jiné 
značí zajímavé speciální předpisy, které pro výklad všeobec
n~ho práva soukromého nejsou bez zajímavosti, na př. usta-

• Proi. Dr. Jan Krč m ář, Několik poznámek k ohystané reformě 
práva občanského. Sborník věd práv.nf,ch a státních XX., /Sltr. 35. a misl. 



T 

ncvení o neplatnosti právních jednání, otázka legitimace úi'ed
ního Isprávce atp. 

Soudům přiřknuta byla v pozemkové reformě úloha sice 
podhzená, ale přece jen důležitá; i bylo moji snahou, abYl.:h 
úkol soudů fádně vystihl, ačkoliv toto je mi materie méně do 
mého ol1oru spadající, nebot náleží více do procesního práva 
našeho. Zde na místě bylo by bývalo mistrovské péro Jiřího 
P r a žák a a' jest jen litovati, že jeho »Spory o příslušnost" 
nebyly znovu vydány upraveny dle změn právního řádu. Tak 
velká práce Pražákova není dostatečnou měrou v naší malé 
obci právnické využitkována. Nepodávám proto vyčerpáva
jící měrou spory o příslušnost mezi soudy a úřady správními. 
nebot i obsah práce zvětšil by se měrou nežádoucí a pak do 
soukromého práva otázka ta zasahuje jen nepřímo. 

3. Práce tato chce pi'ihlížeti v prvé řadě k potřebám 
právní praxe a chtěl jsem tuto práci napsati tak, aby byla. 
lehce přístupna, někde ovšem problém byl tou měrou spletitý, 
že jsem musil zaujmouti stanovisko k základním učením práva 
soukromého. Již v prvé Istudii řeším částečně problém věci,. 
nebot tento je pro celou práci nadmíru důležitý a pokládal jsem 
za svoji povinnost zaujmouti k tomuto problému určité stano
visko. Ti, kdož nemají zájmu na takových problémech, nechť 
vynechají takové partie knihy, musí se ovšem spokOjiti s vý
těžky této práce. Tak je na př. prvá část prvé studie rázu 
úplně teoretického. Ačkoliv jsem měl na mysli potřebu praxe", 
přt;ce bylo mojí snahou podati práci vědeckou, t. j. určitými 
hledisky zásadními určenou a kriticky uváženou. Zde vycházím 
z učení právní filosofie W e y r o v y a K e I sen o v y, nezaned
bávaje ani cenných právně filosofických prací K a II a b o
v ý cha pokusil jsem se zužitkovati no etických a metodických 
prací Eng liš o v ý c h v oboru národního hospodárství. 
Z těchto předpokladů vycházeje, pomíjím tradicionalní pojem 
subjektivního práva, kterýžto pojem činěn byl základem dog
matickéh:) výkladu soukromého práva. Vycházím z objektiv
ního právního řádu a pomocí pojmu povinnosti pracuji na 
dogmatickém o výkladu jeho. Seúká-li se čtenář s pojmem sub- o 

j~ktivního práva, je toto zpravidla subjektivní právo v t. zv. 
formálním smyslu, pojmu pak materiálního subjektivního práva 
bylo použito jen pro označení příslušných povinností kratším 
jménem. Doufám, že tím praktickým právníkům nebudu ne
srozumitelným a doufám to tím spíše, poněvadž Isoudcové nej
vyššího soudu našeho ve vzácném právnickém taktu užívají 
v někter}~ch rozhodnutích svých pojem materiálného práva 
subjektivního v témže smyslu. Pokračuji na dráze, kterou jsem 
vytknu I ve své práci )~ Vlastnictví a vlastnické právo«, nebot 
nenalezly výklady mé principialního odporu a utvrzen isem 
byl v tom i ,stanoviskem M. Planiola, profesora Sorbonny pa-
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řízské. Ze revise tradicionálního pojmu subjektivního práva 
vlusmickéno je nutna, Qoznává náš přední civilista Krč m á ř 
ve svém komentáh zaborového zákona. Z toho všeho tedy 
soudím, že cesta, kterou jsem si vytknul, je správná a že dog
rnatlck~' výklad bude jasnější, nebudu-U používati tradicionál-
níno pejmu subjektivního práva. . 

4. Práce tato je pľvým větším spisem o právních před
pisech pozemkové reformy, ale není prvým v pravém slova 
smyslu, neboť pi;ed ním vydány byly závažné práce o zábo
rovém zákonu a to práce Krč m á ř e, K rej č í h o a S t i e
b r a, kteří přísně vědeckým způsobem vykládali nejaspá usta
novení záborového zákona. Jest mojí povinností vděčně jich 
vzpcmenouti, neboť byly mi velmi dobrou pomúckou a snad 
by se mi výklad zákona bez nich ani úplně nepodařil. Rozdílné 
principialní hledisko způsobuje, že se s těmito autory v někte
r}'ch :.;měrech rozcházím, ač jsem si vědom cennosti těchto 
prací. Najmě cenný byl pro moji práci Krč m á ř ů v komentář 
záborového zákona, poněvadž psán by~ taktéž civilistou a 
nad to spoluredaktorem zákona záborového .. Velmi vhodnou 
pomůckou bylo mi komentované vydání zákonů pozemkové 
reformy prof. K rej čím, kde způsobem velmi pr.ehledným se
řadil množství předpisů právních a upozorňuje na jich obsah, 
ovšem více s hlediska správního, což ovšem pro nynější praxi 
je diUežitější. Budiž uvedeno též V e i t o vo vydání zákonů 
pozemkové reformy, které obsahuje též instrukoe pozemkového 
úřadu, ale snaha zkrátiti objem práce vedla někdy k nepře
hlednosti a přílišné stručnosti, ač materiál obsahuje taktéž 
velmi cenný. . 

Při této příležitosti nemohu se nezmíniti, že vděčím za 
mnohý )lokyn panu senátnímu presidentovi Dr. Vážnému, který 
mně v rozmluvách dal mnohou vzácnou radu; mínění tak vy
nikajícího soudce našeho je ovšem pro práci určenou prak
tickým právníkům neocenitelné, neboť tak práce neulpí v pří
lišné abstraktnosti, do níž praktický právník jen stěží a tím 
i s odporem proniká. Děkuji též panu prof. Kolajovi a p. 
lUSt. Procházkovi za vydatnou pomoc při korigování mého ru
kopisu. 

Ku konci stůjž zde dík za ochotu. s níž prof. Dr. Weyr 
přijal tuto práci do sbírky jím spoluredigované, při jiné příle
žitosti bude mi snad vhodněji dopřáno poděkovati mu za vše 
ostatní, zač mu vděčím. 

V Brně, dne 2. ledna 1922. 

Dr. 1 aromír Sedláček. 



Studie prvá. 

Velký majetek pozemkový. 
C á $ 't p r v á. ") 

J.lOvOd. 

§ 1. Zp6sob výkladll. 

Pozemková reforma, která po 28. říjnu 1918 'stala se v našf 
republice politickou a sociální nutnosti, byla vyjádřena řadou záko
nů, které se velmi dtelně dotýkají mašeho práva soukromého. Jak
koliv zákony 'pozemkové reformy povýtečně patří do práva správ
lÚho, je velmi vhodno pOjednati o nich též s hlediSka civilistického, a 
to z dvojího důvodu: jednak je spiata řada u s t a n o v e m i s o b
Č a n s kým p r á ve mnaším. jednak přejímají zákony pozemkové 
reformy p o i m y, k t e r é c i v i 1 i s t i k a v y p r a c o val a a o b
j a 5 n i I a. Do p r v é kategorie náležf na př. ustanovenf o dědickém 
právu selském (z. ze dne 30. ledna 1920, Č. 81. !§ 40 a n.) nebo usta
novení o nep.]atnosU sml'uv po roz,umw pa'ragrafu 7. z(áborového) 
z{ákona), nebo ustanovení, že 'Při rzáboru velkého majetku ,po
zemkového neplatí zásada důvěry v knihy veřejné § 16. z. z. Do 
d r u h é kategorie možno čítati pOjmy: [nemo vitost ~§ 2. z. z.). práv
ní jednota ~§ 3. z. z.). výpověď (I§ 12. zákona náhradového), soubor 
nemovitostí (§ 2. z. z.), mam:želé (tamtéž), mdů'če a .děti (§ 4. z. z.) a 
pod. Obě kategorie liší se velmi podstatJ,ě a zásadně. V p r v é ka
tegorii jde o to, že dosavadnf p r á vn í ,p o v i n n o s t i, stanovené 
právním řádem, resp. jeho částí, zvané právem soukromým, se mční 
buď vůbec amebo vzhledem k určitým osobám, ve d r u h é ide však 
o p r á v n í s k u teč n o s rt i, které jsou podmínkou >subjekUvních 
povinností, těrnitG novými zákony stanovených. Tyto právní sku
tečnosti, převzaté z dosavadního práva soukromého, budou někdy 
identi'cké s dosavadmími, někdy však lim budou pouze podobny, ně
kdy budou mÍ'ti s těmito jen stejné jméno, obsah pojmu bude různý. 
Musíme si uvědomiti, ,že při P ľ á v n í ch s k u teč n o s tec h i d e 
o 'Poiem, kterým se vyjadřuje určitá skutečnost 
v II ě i š í h o s vět a, i f ž p r á v ním řád e m byl y I' ř e dep s á
ny určité náležitosti. Jen tehdy, má-Ii skutečnost vnější'ho 

e) Cást prvfl této studie Jo otisk z CaS«llpisu pro právní a st!tní vědu.. 
1921 (Civilistické studie k pozemkové reformě). 
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10 ,studie prvá §§ f1. - •. 

světa tyto náležitosti, je podmínkou subjektivní povinnosti. objek
tivní normou S'tanovene) 

§ 2. Dvojí hledisko. 

Dotýkají se tedy předpisy pozemkové reformy našeho ,práva 
soukl'Om6ho dvojím způsobem a musíme si tohotO' rozdílu býti vě
domi, když v těchto studiích budeme o Itomto poměru psáti. Mohli 
bych Dm se omeziti lI1a jeden nebO' na druhý z;působ výkladu. Právu 
občamS'kému hO'Ví více způsob, omezíme-li se jen na změnu právnf.ch 
,povinností. Je tedy na snadě úsudek, že je vhod no omeziti 'Se jen 
na prvou zmíněnO'u kategorii. O správnosti Itohoto úsudku nelze p0.

chybovati, alé při praktickém provMění narazíme na obtíže, nebo! 
právní skuteo11'osti souvisí pojmově 's obsahem právních povinností 
a :proto nebude vždy možno omeziti se jen na kategorii prvou. Mu
síme náš program rozšířiti též na kategorii druhou, ale vůdčí zů
stane kategorie prvá. Toto bude naší vedoucí myšlenkou a jedl!1oti
cím 'hlediskem při těchto s,tudiíoh, kde nechceme podati nějaký sy
stematický výklad zákDnů pozemkové reformy. Proto volili isme 
volnou formu jednotlivých studií, čá'stí to úplnč uzavřených a me
závislých na sobě, jen zmíněným vůdčím hlediskem v jednO' spoje
nýoh. Výklady tyto jsou určeny v prvé řadě praktickým hlediskem. 
nemohou však býti bez teDretických výkladů, chtějí-li zůstati vě
deckými. Bude nutno někdy vypořádati se s něiakou teoretickou 
otázkou, která přímo s praxí nesouvisí, kde vš'ak ona ie nutným 
předpokladem pro výklad zákOlna. Pří1ežito'st k tomu budeme mi1i 
hned v této prvé studii. 

' ) Na př. projev vůle žíti s něiakou osobJU ženskou v trvaJém spo
jení zakládá jen tehdy subjektivní \povinnost manželo,vu proti manželce, 
má-li projev náležitosti předepsané zákonem ze dne 22. května 1919 č. 320 
sb. z. a n. P.ovinnost nenastává !prot.:>, že někdo chce, ale proto, že je zde 
dána právní skutečnost podmiň110ící subjektivní 'po'Vinnost určitého manžela 
vůči určité manželce. - Zmocní-li se n~ko věci, které nikdo nemá, s 
úmyslem ji užívati 'Pro sebe (§ 381. obč. z.), zakládá tat.:> skutečnost sub
jektivní povinnost všech ostatních osob nerušiti tento mocenský p.)měr. Srov. 
k tomu W e y r, Základy filosofie právní, str. 125 n., a m o i e, Vlastnictví 
a vlastnické práv.:>, str. 7. - Užívám stejně jako W e y r výrazu právní 
skutečnost. T i I s c h ve svém občanském právu, str. 88, užívá výraz »práv
nická skutečnost«, ač pro část těchto skutečností užívá zase výrazu »práv
ní jednání« (str. 89). Myslím však, že výraz »právní skutečnost .. je lepší. 
"Právnický« má význam iiný. Reknu-li právnický stav a právní stav, má 
to význam různý. Právnický stav značí souhrn lidí majících znalost práv,
čili 'poznatky o právu, vrávní stav značí stav vrávu odpovídlliiící, tedy ne
nepřekr.:>čení předpisů práva. »Právní« je výraz toho, že něco je z před
pisů no,rmy odvozeno. Právní skutečnost je z vřed,pisů normy odvozena 
II proto se hodí na ni tento výraz. Srov. k tomu mé Vlastnictví a vlast 
právu, str. 20. Výraz »'právni věda« je též správný, poněvadž logické dli
sledky právních norem leží v jedné rovině s poznávaclmi předJlokladY 
právních norem. V o,snově překladu občanského zákoníka vvskytuie se 
výra,z »skutek«. 



Pojem velkéfio maj. potltemf(ovéfio. Věc jako před. práva. 11 

§. 3 . . Pojem velkeho majetku pozemkového. 

V této prvé studii obrali jsme si za úkol rozhovořiti se o tom, co 
~Ie zákonů ~-ozem.kové reformy jest považovati za vcL i kým a
jet e k p o zem k 10 V ý. Základní zákon pozemkové reformy, zák-nD 
záborový, ze dne 16. dubna 1919, Č. 215 sb. z. a n., prohlašuje hned 
na začátku slaW10stním způsobem: Aby byla provedena úprava po
zemkového vlastnictví, zabírá se státem velký majetek pozemkový 
(§ 1.). Zábor - jak dovodíme v další studii - ie výraz pro právní 

'poměr mezi státem a vlastníkem velkého majetku pozemkového.2
) 

Chceme-li však toonutQ 'právnímu poměru řádně porozuměti, mus[
'lme zjistiti, co je to velký majetek pozemkový. 

Velký majetek pozemkový je dle záborového zákona s o ll
b 10 r ne m -o v i t o stí spr á v y, k t e ráj s o u s poj e n a s je
j i ch d rž e ním, p o k u d v Ý měr a 'P ř e s a h u i e 150 p o II ř. 
250 ha a j,sou soustřed' ěny v jedné ruce (cožnfže vY
ložíme). Jet e d' y v e ·1 kým a jet e k p o zem k o v ý p r á v n í 
s k u teč n o s.t j.. Význam ,této 'právnJ skutečnosti je veHký, le to 
ústřední p01em c,elé na'ší 'PozemlroV'é reformy. Z toho -důvodu při
'kwčili isme v Inaší prvé studii k tomu, abychom po}em tento osvětlili. 

Nemovitosti máleží pod vyšší pojem věci, ~ento pojem snažila 
.se vypracovati civilistika velmi svědomitě ' a proto bude nutno (jak 
,'ýše [ad 1.] bylo podotčeno) zaujati k dosavadní civilistické kon
strukci pojmu věci určité 'Stanovisko. Tato práce bude tím naléha
vější, poněvadž záborový zákon operuje s pojmem právní a hospo
dářské jednoty (§ 3., lit. a z. z.); poukazuje na to, že věci zabrané 
musí býti v určitém poměru k sobě. Takové poměry věcí byly při 
výkladech o věcech hromadných a složených zevrubně osvětlovány 
a je proto naší povinností zauímouti k tomu nějaké stanovisko. Bu
deme musiti sáhnouti k výkladu o věci dle lI1ašeho práva soukromé
ho. Žádáme čtená,ře, aby nepovažo,yaJ výkl·ad tento za odbočení od 
našeho úko.lu a zřeteIe, nebot sezná, že jen ta!lw'vým způsobem 
možno získati pevnolu, pŮldu pro další naše výklady o pojmu velkého 
majetku 'P@emkoN'ého. Dov,oHme si ted;y promluviti o pojmu věci. 

II. Věc. 

§ 4. Věc jako předmět práva. 

Věc p o v a ,Ž u 1 e s e z a pře d m ě t p r á v a.8
) Věc nálež! 

naší zkušenostU) Jako předmět 'Práva může to býti jen určitá věc. 

") Tento ,právní poměr dotýká se též jiných osob, ale dvě hlavni 
osoby isou stát a vlastník velikého majetku pozemkového. 

") Srov. Tilsch: Obč. právo str. 123. Randa: Besitz str. ~ 
'tigentum str. 35, Vlastnictví str. 10. 

0) U n g e r: Priv. Recht I. str, 353 n, jenž však na tom mistě - ač 
io nenl jeho mínění - poiímá věc j!ako ,předmět logický asi ve smyslll 
Nietzschovského "Cogito ergů est«. -
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přesně ohraničená iednotka. Jak dospíváme k tomu, že poHmáme 
předmět naší zkušenosti jako jednotku? 

Prostorové ohraničeni bylo prvým mOltivem, a,bychom vyme
zili ve světě naší zkušenosti určité jedn'Otky a je od sebe odlišovali. 
Jediná věc byla dána skutečností prostorového ohraničeni, trvalého 
nebo k10ntinuálně se měnícího. Tento pokus ztroskotal, jakmile se 
pol'Ožila otázka, zda v prostorovém ohraničení možn'O něco chápati 
jako definitivní jednotku, zavedla se pr'Oto definitivni jednotka atom. 
Pak říkalo se, že o jednotce možno mluviti, 'pokud máme dány trvalé 
kausální vztahy atomů k sobě, třebas jen vnějšími příčinami. Tato 
jednotka a jednota je však pouze dána a není, v nutné spojitosti aní 
k vlastnostem části, ani ,ke vzájemným vztahům těchto, ani k poctll 
jejich. Mezi látkou, formoU! a velik'Ostí není žádného pevného vztahtl. 
Takové jednotky jsou kusy, ale žádná individua.U

) Pouhý kus má na 
mysli proslulá 1. 30. pr. D 41, 3, kde Po m p o n i u s praví: »tria 
autem genera sunt corporum, unum quod continetur uno spiritu et 
graece 'i7V"ttÉV()V vocatur ut hom{), tignum, lapis et simi'lia<. -
Totéž hledisko zaujímá konec fragmentu z 6. knihy digest Alfena 
Vana:: lOquod si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri. 
fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus, qui abhinc anno 
fuissemus, propterea quod, ut filosofi dJicerent, ex quibus particuiis 
ntinrmis consist,eremus, hae cettidie ,ex nostro cor'pore decederent 
a1iaeque extrinsecus in eam locum accederent. Quapropter cuiu!> 
rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimarv« 
(1 76 D 5, 1). Tolik poslední věta fragmentu. 

Předcházející věta citovaného míSlta poukazuje nás, že s tímto " 
hlediskem nevystačíme,O) ,že zde mu'síme míti určen p'rávě nutný 
vztah mezi celkem a částmi. Tento nutný vztah mezi celkem a část
mi předpokládá druhá část cit. 1. 30: lOalterum, quod ex contingen
tíbus, hoc est pluribus inter se coaherentibus constat, quod avv1j,uf-tÉvoIJ 
vocatur, ut aectificium, navis, armarium«. Máme-Ii míti jednotku, mu
síme zde míti nutný vztah mezi celkem a částmi, nejen v případech 
komplikovanýoh, leč i v případech zdánlivě jednoduchých a jasných. 

Právní věda prac'Ovala rtéž s takovýmto jednotícím hlediskem. 
nebylo jí však nuttIIo ani možno, aby toto jednotící hledisko řádně 
vyjádřila. Způsob, j.lkým se vyjadřují nejslavnější civilisté. není 
přesný a 'Ponechává mnoho mezer a neja'snosti. U:ll g e r (Osten'. 
Privat-Recht 1., srtr.'419) po'važuje za jednoduché věCi 'Ony, které již 
'Od přírody tvoří celek, nebo které lidskou činností z jedno'ho kusu 
~l nebo z více různých kusů nebo látek do té míry v iedno spojeny 

") S i e g w art: l))gik II. str. 266-267. 
") nam et legionem eandem haberi, ex qUla mul ti decessissent, quorum 

in locum alii subiecti essent: et pQlpulum eandem hoc tempore putari, qui 
a<lhinc centum annis fuissent, cum ex iIIis nemo nunc viveret: itemque na
vem, si adeo saepe refecta esset, ut nuHa tubula eadem permaneret, Quae 
non nova fuisset, nihibminus eandem navem esse existimari. 
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byly, že části z,trácejí svoji iysickou existenci. Kde konči fysická 
.existence? Hmota se nemění, jen stavy její, ale v příkladech uvádě
ných, ve kterých prý nastává ztráta fysické existence (ferruminatio) 
nemění se ani. stav ,hmoty,železo zůstává železem, jako bylo před 
připojením. U n g e r sám 'pi'ipomíná, že každá věc skládá se z 'částí. 
je tedy souhrnem, shlukem (universitas) svých částí (1. c. str. 419). 
Části jednotné věci nemají, dle U n g e r a, samosta1né existence, 
části složené věci mají samostatnou existenci (str. c. str. 420). Opaku
jeme-li svoji otázku, kde jsou meze fysické existence, neobdržíme na 
ni žádné odpovědi. . 

Ran d a (Besitz str. 421) praví, že oddělené části jednoduché 
věci zůstávají stejného druhu, kdežto při složené věci jsou oddě
lené věci jiného druhu. Příklady jednoduché věci uvádí: bylina, 
mramorová plotna, příklady pak věcí složených: dům (cihly, trámy, 
.okna, dvéře atd.). Nevím však, jaký ie rozdíl mezi domem a bylinou, 
na př. pšenicí? Oddělené části pšenice zrno, sláma, jsou právě tak 
málo věcmi stejného druhu, jako cihly, trámy atd. Tento důkaz ne
zdá se mi býti přesvědčivým, zbývá tudíž jen fysická existence 
částí, jak ji konstruuje U n g e r a Ran d a přiifmá (str. 424. a 425.). 
Ran d a rozeznává stejně jako Un g e r části věcí, které buď ne
mají samostatné existence, anebo ji mají, prvé isou věci jednoduché, 
{}ruhé složené. Příklad prvé uvádí dům, jeho části: Cihly, trámy, 
"Okna, atd. (str. 433.), příklad druhé pak vůz a vozové kolo (430. a 
431.). Další důvody Ran d a neuvádí, pokládá je patrně za samo
zřejmé. 

Otázka tato komplikuje se ještě vice, že rozeznává se přiro
.zené spojení částí a práv-ní spojení.T

) Kde je však společné hledisko, 
.abychom mohli usuzovati na jednoduchou nebo složenou věc? 

,§ 5. Kusy a věci. 

Co nám v těchto výkladech chybí? To, co jsme řekli výše. 
Není zde dán nutný vztah mezi jednotkou a jejími částmi, jsou zde 
pouhé kusy, které mohou býti částmi jiné větší jednoty, anebo mohou 
bÝti rozloženy ve více částí.') Než my právě potřebujeme onoho 
vztahu mezi jednotou celku a: mnohostí částí. 

Buď forma anebo účel celku může dáti určitý nutný vztah mezi 
celkem a částmi, takže celek není náhodný a neúplný. Pevná for m a 
krystalů opravňuje nás, abychom mohli mluviti o jedincích (indi
viduech); hmota sama dle přírodních zákonů utvářf se ve formu. 
zachytitelnou přesným geometrickým pojmem, a jeví se tato jednota 

T) Unger: I. c. str. 427. 
I) Srov. T i II: Zur Lehre von der Oesarntsache v Zeitschrift flir das 

les. Priv.- und 6ft. Recht, sv. 12, str. 742, přesvědčivě tento nedostatek: 
vytýká. Práce Ti 11 'J v y Q věcech isou neHepší, co v tomto směru v na
tem právu bylo psáno. Věci jako pouhé kusy pojímá Der n b u r g: Pfand
r echt 1., str. 432. Ludwig Schiffner: Lehrb. d. o. Civilrechts 2., str. 2. 



Studie prvá § 6. 

jako určená svými částmi, každé pak dělení krystalu ruší tut() 
formu a odporuje přírodnímu zákonu, dle něhož se krystal tvořil. 
Ani touto jednotou formy nevystačíme. K for m ě m u s í p ř 1-
s t o u pit i ú čel, abychom dostali širší pojem individuální jednoty~ 
tato jednota vystupuje tím ostřeii jako ideální a formální konstrukce, 
čím více na místo identity hmoty nastupuje neustálá změna sou
částí°) a jen for mač á s t i a cel k u a z p ů s o b v z á j e m n é h o 
p ů s o b e n í z ů stá v a j i k o n s t a n t o u.10

) 

Máme tedy dvoji formování: dle přírodního
zákona v jednoduchých formách geometrických' 
a formování účelové. Dle Englišell1 budeme zváti ony 
vlastnosti, které vznikají tím, že objekt na člověka působí branami 
ieho smyslů, v I a st n o s trn i in h a e r e n t ním i, tyto si člověk 
představuje jako jsoucí. Naproti tomu ony vlastnosti, které si člověk 
nepředstavuje jako jsoucí a skutečné (jak tomu u vlastností inhae
rentních), vyjadřují v z tah k tom u, c o č lov ě k ch c e, a bu
deme je zváti k val i tam i v z tah o v Ý m i CE n g I i š 1. c. str. 
282). Převedeme-li tento poznatek na náš dvojí druh formy, shle
dáváme, že jen na prvý jednoduchý způsob formy hodí se přívla
stek vlastnosti inhaerentní, naproti tomu na účelovou formu se ne
hodí, je proto ú čelo v á for m a k val i t o u v z tah o vou. To, 
co člověk chce, je účelem, který podmiňuje určitou formu a tím 
máme stanoven určitý vztah mezi celkem a jeho částmi. Na primi
tivní krystaly však právo nemíří, mluví-li o jedincích-věcech, zů
stává tedy jen formování účelové. 

§ 6. Věc Jako součást jmění. 

Soukr~é právo má mezi jiným též účel chrániti jmění. Tato 
ochrana jmení je tím Eng I i š o v Ý m postulátem, ktef'ým se vy
jadřuje to, co se cnce (t. c.). Objasníme-li, jak teleologicky oriento
vaná právní věda vykládá právní řád, vyjádříme její někdy mnoho
mluvné dedukce takto: Jmění je určitá sféra moci jednotlivcovy, 
t. j. sféra, kde se luplatňuj>e jeho vůle, a p'ředměty, kterých se tato 
vůle týká, máme určeny relací k tomu, co dotyčný jednotiivec chce, 
čili k příslušnému postulátu. Tím máme pro dotyčné předměty dántl 
kvalitu vztahovou, která určuje jejich formu. 

Nyní nastává prvá nesnáz teleologické právní vědy. Máme 
zde dva druhy postulátú, jeden náleží normotvornému subjektu, 

") Jako na př. II organismů, ale i u oné A I f fl e r o v y lodi. 
10) S i e g w art: Logik lL, str. 267 srov. T i ll: I. c. str. 750, týž Pri

vatrecht1iche Fragmente, Gellerův Zentralblatt 1912, str. 277. 
ll) Nástin národohospJdářské noetiky Sborník věd práv. a stát., roč. 

XVII., str. 281. Viz k tomu K a 11 a b: "K otázce vztahů mezi theorií národo
hospodářskou a vědou právní«, tamtéž, roč. XV!., str. 356: "Vlastnosti ho
spodářskosti a spravedlnosti nabývá určitý zjev teprve svým vztahem k 
,- -1naiícfmll subjektu.« 
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druhý subjektu jmění. Dle běžného pojetí právní vědy je ochrana 
moci jednotliveovy účelem soukromého práva. Tato moc subjek
tivní - in concreto daná - pojímá se jako subjektivní právo a 
současně . pojímá se toto subjektivní právo jako onen ideální stav 
in abstracto a obi-elktivně 'daJJIÝ, kterého se snad d,osáhne, bude-li se 
ustanovení norem dbáti. Tím spojují se oba druhy postulátú, onen 
subjektivní a tento objektivní, ač jsou neslučitelny. Oalší dúsledky 
toho se nás netýkají.U

) Obrátíme se proto k našemu úkolu: 
Právní věda, vycházeiíc z této subjektivní mod, jíž říká sub

jektivní právo, které objektivisuje jako právní moc, musí nutně za 
předměty tohoto subjektivního práva považovati předměty jměnf. 
Nebylo by dle této doktriny závadou (ovšem s chybou připome
Ilutou v ods~avci předcházejícím). aby každému člověku příslušelo 
jediné subjektivní právo s jediným předmětem-jměním, ale učeni 
toto tak neusuzuje a rozkládá jmění dle jednotlivých účelů, jim! 
slouží, v různá subjektní práva (O i e r k e Deutsches PI Iv. r,>ecltt. 
Solr. 56., k tomu S oh m, Der Oegenstand, 'Str. 65. násl.). Takto je věc 
předmětem tak zv. právní moci či subjektivního práva a tím je určena 
kvalita její vztahem k postulátúm subjektu onoho jmění, jehož je 
součástkou. Zde končí odúvodňovací schopnost teleologicky oriento
vané právnf vě9Y. 

Přehlédli jsme, že - majíce stanoviti nutný vztah mezi cel
kem a částmi - můžeme tak učiniti, vyjdeme-li z Ilrčitého postu
látu, dále nezařaditelného, úst ř e dní h o, z něh o ž p 1 y n o u 
dal š f p o s t II 1 á t y, určující vztahové kvality VěCj.13) 

Proč právní věda nedostatku toho nepostřehla? Poněvadž 
p oj í mal a o n II v z tah o vou k val i t u i a k o i n h a e r e n t
nf, k t e r o u m o ž no na š i m i srny s I y ch á pat LB) Jak 

12) Tím doplňujeme naše výklady ve Vlastnictví a vlastnickém právu, 
str. 17 a n. 

13) Eng I i š I. c. 
") G i e r ke: Deutsches Priv. Recht, sv. II., str. 2., dJmnívá se, že 

právo, předepisuiíc věcem určité náležitoOsti, tyto vlastnosti tvoří a za
tím právo stanovl jen podmínky, za nichž by ,předmět mJhl býti považován 
za věc ve smyslu právním. Hospodářské vztahy, které G i e r k e mylně 
pokládá za právní, jsou ,právě tak málo existentní jako vztahy 'Povinnostnl 
(lprávní). - G I r t,a n n e r Ohering's Jahrbiicher,' 1859, sv. 3.) na str. 76 
uznává, že zde musí býti nějaké určení celku a částí, ale domnívá se (str. 
82 a 99), že toOto určení bylo dánJ ,právním řádem, což plyne ovšem z jeho 
teleologického hlediska, 'POněvadž z výkladů na str. 76, 77 a 83 plyne, že 
má na mysli hospodářské určení věcí. Není mu možno rozlišiti hledisko 
národohJsp. la právní, to vede ho k toOmu, žepoiímá čistě hospodářský 
vztah jako vlastnost inhaerentní, »který se opírá oprávní předpis« (str. 
104). Podobně Bar .o n GesamtrecMsverhiiltnisse (str. 64) při hromadné 
věci vychází z toho hlediště, že hoOspodářské vztahy celku k částem mall 
samostatn)u existenci, z toho 'předpokladu možno vysvětliti též jeho rozli
šování na přirozené a hospodářské funkce. Tento názor vrací se i u moOder
ních spisovatelů v té podobě, že IDdnotu oť!lučují od jejíhoO hmotnéhoO substrá
tu aniž vysvětlí, co to hodnota je. Srov. P i s k o, Das Unternehmen, str. 15 a 
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k tomu došla právn! věda? Snad filosofie stoická recipovaná v 
digestech, snad tradice scholastiky středověké a ranného novověklt 
3. tím vliv filo.sofie a:ristotelovskQ-tomistic:ké. P,rávn~ věda měla zeela 
jiné hledisko než přírodní vědy a proto tento teleolo.gicky-forma
listický světový názor ji velmi dobře vyhovoval.U

) 

Když však př!rodll! vědy se jimi neřídily a světový názor 
moderního člověka iinak je mi'entovám,l° ' ) měla právní věda bud přL 
kročÍlti k řádné'lTI'll P'duvodněni svého teJ.eolog~ck~ho stanoviska (a ne 
ke středověké budově tvo.řiti renaicanční facadu), anebo měla při
ímo.uti bezvýhradně kausální hledisko (kdykoliv právní věda se o 
to pokusila, přestala býti právní vědo.U a přešla na pole jiné vědy. 
což ovšem byl v mnohém směru také vědecký zisk). Z řečeného 
je patrno, že kausální hledisko nevyhovuje interpretaci právních no
rem, poněvadž nám nejde o žádné dění; teleo.lo.gické hledisko. přivádí 
nás k nemožnosti rozlišiti řádně subjektivní a objektivní stránku 
Po.stulátů a stabilisování ústředního. postulátu, proto ani teleolo
gické hledisko, ani kausální nehodí se nám pro. interpretaci práv
ních norem, abstrahujeme z toho důvodu od obého a stojíme na 
půdě hlediska normativního. 

§ 7. Věc Jako právní skutečnost (statek). 

Na jiném místě dovolili jsme si dovoditi, c o i e věc s h I e
d i s k a p r á v n í věd y nor mat i vně o r i e n t o van é.11

) 

násl. - Sem náleží Der TI bu r g, Piandrecht 1., str. 432. -- Pie r s che, 
Sachenrecht (Vídeň 1893), vychází z toho !'iprávnéh) rpředpokladu, že věci 
isou individua, ale myslí, že tato individualita je vlastnost inhaerentnl, ne
bot <domnívá se, že individualita věci je vůlí nezměnitelná, za tím věci j.A
ko hospooářské statky jsou individualitami jen vzhledem na potřeby lidi II 
dle těchto potřeb mohu měniti i SV')ji individualitu. - U n g e r (I. c.) a 
Ran d a (I. c.) mluví o fysické existenci tam, kde by měli mluviti o ho
SlPodářských vztazich, rozeznávají 'právní a Ipřirozené vztahy věci, kde jde 
částečně o i;nhaerentní a hospodářské vztahy (r,Q.zdí1 tento je u jmenova
ných spisvvatelú volen dosti libovolně, k tomu srov. správné ,poznámky 
S chi f f n e r o v y Lehrb. d. o. Civilrechts 2, str. 33, p. 2.). Podobně I( r a i n z 
(Ehrenzweig) 1.", str. 217, vyžaduje samostatnou existenci, srov. str. 240. -
fl u r c k h a r d, II. sv., str. ] 12, užívá výrazu iysická existence ve smyslu 
statku, tato nomenklatura ře pro jeho hledisko velmi příznačná. - Naivní 
tvoření těchto pojmů správně vytýká I( a lI a b. úvod ve studium rnetJd 
právnických 1., str. 94 a násl. 

15) Srov. Ex n e r, Die Lehre vom Rechtserwerb durch Tradition, str. 
239, O i r t a n oU e r I. c., str. ]8,3-185, O i e r kel. c., 5;tr. 39. Modernější 
spis·o'vatelé pod vlivem positivismu ]9. století 'Pociťovali nemožnJst tohoto 
formalistického hlediska, ale pak jim mizelo každé individuum, srov. T i ll, 
Zur Lehre von der Oesamtsache, str. 739, ale právě T i Il bojuje proti těm
tJ názorům, přehlíží, že většina spisovatelů mlčky předpokládala formali
sticko-teleologické hledisko, které T i ll nevědomky redukoval na hledisko 
kausálnl. 

" a) I( tomu viz I( a II a b: úvod ve studium method ,právních, sv. 1., 
strana 4. 

lAl) Srov. mé Vlastnictví a vLa.stnické ,právo, Brno 1919, str. 42 a str. 7. 



Věc jako právnf sKufečno3f (staleK). tf 

Věc j e p r á V n f S k U teč n O S t, tedy předmět vnějšlho 
světa, který musf mm určité náležitosti pr~vnfm řádem předepsané, 
aby mohl býti považován za právní skutečnost. Jak známo, nepře
depisuje právní řád věcem žádné zvláštní kvalifikace co do hmoty, 
velikosti, sily a pod., ale mluví o věcech dělitelných a nedělitelných 
vzhledem na hodnotu věci (§ 843. obč. z.) o částech věcí (§ 294. obč. 
z.); musíme tedy míti určitou vztahovou vlastnost, kterou má býti 
určen poměr mezi celkem a částmi. Vlastnost tuto nemáme výslovně 
stanovenu, ale z rozptýlených ustanovení občanského práva (§§ 285, 
293, 294, 309, 312, 315, 329 a násl., 380, 414-416, 417, 420, 447 spolu 
s 461, najmě ustanovení o služebnostech 472. a násl. 656, 660, 784, 
934, 1323, 1324) usuzujeme, že jde o h o s pod á ř s k o u v z t a
h o vou v 1 a s t n o s t věc í, která je určena nejvyšším postu
látem hospodářským.1T) Velmi důležité v tom směru je us!anovení 
-§ 285. obč. z. (vše co slouží k lidskému užíváni), poněvadž běžná 
nauka národohospodářská tím označuje hospodářskou činnostl8) a 
vrostředek k účelu (tedy to, co se potřebuje) nazván statkemI9

). Je 
tedy předmět nějaký potud věc! ve smyslu právním, pokud má 
vlastnost býti s t a t k e m, čili pokud můžeme u něho zjistiti s t a t
k a vos t.2e) Náš O'bčanský zákoník přihlfžH, se tím francouzskému 
právu, ale nebyl tak důsledný jako toto a nenazval věc statkem 
jako právo francouzské.21

) Každý právní řád musí operovati i 

věcmi dle aspektu teleologického, neboť >přechod od toho, co býti 
má, nevede přímo k tomu, co jest, nýbrž především k ·tomu, co jest 
~htěno« (Engliš I. c., str. 286.). Je třeba jen postulát precisovati. 

Tak zjednali jsme si podklad pro nutný vztah celku a části 
věcí. Jet o h o s pod á ~ s k ý ú čel, i emu ž věc s 1 o u ž í. 
Pomůcka ku zjištění tohoto vztahu je pak účelová kausalita.") 

Výsledek tento byl právní vědě znám,2S) ale nové je pro ciYi-
. 

") Eng I i š I. c., Sborník XVIII., str. 44. 
Ol) Eng I i š I. c., str. 41. (Sborník XVIII.). 
" ) Srov. T i II I. c., str. 753., 754., Týž: Prjv. fragmente I. c., str. 

:173. 
-) Eng I i š, str. 296 (Sborník XVII.). 
21) P I a TI i o I: Traité élémentaire de droit civil, I. sv., str. 633. Před

mět je statkem, pokud je ovládán (apropriée), čímž je h<lspodářská 
forma velmi jasně vyřčena. Tím vyhnulo se právo francouzské též otázce 
II nás velmi p.alčivé (čl. C. civ. 516, 537, 732, 757, 802, 1392, 1542 atd.), 
iak pohlížeti na tak zv. práva nehmotná a ponechalo otázku tu zod,pJv.ěděti 
zvyklosti, zda t. zv. práva nehmotná považují se za aktiva jmění či nic. 
]( t<lmu však P I a n i o I 1. c., str. 665, kde jasně naznačuje protiklad věci 
hmotných a nehmotných. Sr JV. Hel I e r: Síly přírodní, či energie CQ 

vředmět ochrany právní. Publikace práv. sjezdu. 
Ol) Eng I i š, str. 297. (Sbornlk XVII.) 
23) Srov. Der n b u r g: Pfandrecht 1., str. 435, Bar {) n I. C., str. 

~, G i e r k e I. c., str. 49, G i r t a n n e r l. c., str. 205, U n g e r, str. 362. 
Ran d a: Besitz, str. 35. a násl. přenáší tuto vztahovou kvalitu na sub
jektivní právo (nadpis toho oddílu je pro teleJlogicky I(),rientovanou právní 
vědu velmi ,příkladný »Recht1iche Natur d. Besitzes. Veráusserung unit 



l8 $fudie prvá § 8. 

Iistřku odůvodněni, jež tuto podáváme. Není tedy statkavost vlast
nosti inhaerentní - jak mylně předpokládá německý občanský zá
koník v § 90. a násl. - ále je to vztah k hospodářskému postulátu. 
K tomuto postulátu nemůžeme dospěti v právnf 
vědě přímo bez konkretního předpisu právního 
řádu a proto musí býti v právním řádu vytčen 
i a k o n á lež i t o s t p r á vn! ch s k u teč n o s tf, mám e - I i 
s věc m i ope r o v a ti i a k o s e s t a tk y. 

§ 8. Věci Jednoduché a složené. 

Je nyní na nás, abychom rozřešili problém výše nadhozený, 
totiž problém věc i jed n o d uch é a s I o žen é. V obou pří
padech máme s hlediska kausálního celek a části. Části ku celku Jsou 
určeny formou a forma statkavostí. Kde tedy hranice věci jednodu
ché a složené? Necmíme zapomínati, že atom a forma se navzájem 
d·oplňují.24) Máme-li dánu v určitém celku, formou stanoveném, t r
valou v z á j e mno u p ů s o b n o s t a tom Ů, můžeme mluviti o 
věc i jed n o. d uch é, na př. socha z jednoho kusu železa. Je-U 
však celek složen z víc e č á stí, k t e r é j s o u i e n rit ech a
nic k y s p o I u s p o jen y, aniž pro celek možno zjistiti vzá
jemnost atomů, mi'tžeme mluviti o věc i s I o žen é. Meze určují 

Wert desselben«) . Jinak ve článku "Stačí-Ii obvyklé roztřídění soukromých 
práv dle jejich obsahu«, Sborník, ročník I., str. 2. ".... práva poskytuji 
vesměs výhradnou právní mJC k jistému jednání neb nakládání, a majT 
následkem výhradné moci oprávněného k dotčenému jednáni neb nakládáni 
zároveň za následek, že nikdo jiný nemá práva užívati téže výhody týmž 
jednáním nebo nakládáním«. Zde počíná R tl n d a odlišovati hledisko ho
spJdářské a právní, ač stojí na teleologickém stanovisku. Toto je význačné 
pro ' .počátek XX. století. K r a i n z-I: h r e n z w e i g 1., str. 236, Bu r g
ha r d t, II. sv., str. 106, S chi f f n e r I. c., str. 2. Velmi správně posuzuje 
tuto vztaho·vou kvalitu T i II 1. c., str. 751; zbývalo jen doplniti, že věc je 
hospodářský statek, a vztah hospodářského statku ku předpisům právnih(} 
řádu; výklad by byl úplný; k tomu však T i II dospěti nemohl, poněvadž 
pojímá předpisy právního řádu teleologicky a věci jako předměty práva. 
U T i II a jsem také nepJZoroval, že by pojímal hospodářské vztahy věcí 
jako inhaerentnl vlastnosti jejich. T i II v obou článcích je našemu pojetí 
nejblíže, ale po,jímá věc jako předmět práva a není s to ostře odlišiti vlast
nosti inhaerentní a vztahové. Srov. Zentralblatt I. C., str. 273, 282, 377 se 
str. 279. a 277; v prvém přijímá existenci statkavosti, ve druhém ji vy
tyčuje jakJ vlastnost, která kusttm v přírodě nenáleží. - Věc jako statek 
poiímá Jan Ii e II e r Síly přírodní energie čili energie co předmět právní 
ochrany v publikacích Právnického sjezdu 1904, ale odlučuje hodnotu od 
věci a činí z ní předmět práva; podobně tam citovaný Iierrmann Fr i e d
m a n n Die unkorperliche Sache, Basel 1900. P i s k o I. c. nedovede 
správně určiti hJspodářskou hodnotu statku a věc jako ,právní skutečnost 
a činí z hodnoty samostatný předmět práva; odlučování toto provádi 
mn>o.hem radikálněii než Ii e II e r a vrací se tím ku spisovatelům v polo
vici 19. století. PodJb.ně prakse. Srovnej rozhodnutí nejv. soudu z 9. lL 
1886, Č. 1221 (01. U. 10924), 2. 10. 1901, Č. 11236 (O. U. 2183) . 

"') S i e g w art 1. C., str. 268. 



Věci ;ednoduclié a sloiené. 

nám přírodní vědy, neboť naše právo nečiní zvláštních výhrad. 
Židle na př. je věc složená, skládající se z různých kusů dřeva. 
klihu, jímž jsou spojeny, hřebíků neb šroubů atp. Celek je však ho
spodářská jednotka, poněvadž části, jsouce spojeny určitou hospo
dářskou formou, tvoří daný statek. V tom směru jsou velmi instruk
tivní ustanovení §§ 414-416 obč. zák. 

Věc nějaká přestává býti samostatnou věcí a stává se sou
částkou jiné věci, jestliže s touto věcí je hospodářsky určenou for
mou do té míry spiata, že přestává býti samostatným statkem, na 
př. cihly, trámy, okna atd., z nichž se skládá dům. Není tedy správno 
v tomto případu mluviti o ztrátě fysické existence, poněvadž pro 
lysickou existenci cihly ie zcela lhosteino, zda nalézá se na skladě 
v cihelně, anebo tvoří-li součást domu.25

) Ta t o h o s pod á ř s k á 
for m a jek o n s t a n t o u, s o u č á s t k y ID o h o u sem ě
nit i. Tak je vysvětliti citovaný případ AIfenovy lodi. I u p o
zem k ů může býti podobné spojení jako u věcí movitých. Po
zemek sám o s'obě je velmi složitá včc, ale hospodářská forma jeho 
určuje nutný vztah celku k jeho částem a tím nám dána možnost 
určitý pozemek chápati jako celek, na př. zahradu (s rostlinami). 

. pole (s osením), les (sě stromy), stavební pozemek (s budovou). Dle 
našeho právního řádu musí býti spojení část! trvalé (§ 294. obč. z.), 
ale nemusí vždy provedeno býti vlastníkem (§ 297. a § 414. a násl.). 
Přes trvalé spojení mohou se součástky měniti, forma celku však 
musí zůstati konstantou. 

Máme dáno východisko, co můžeme považovati za jedinou 
určitou věc ve smyslu právním, ať již se skládá z jedné nebo více 
částí ve smyslu atonomistické teorie o kohaesi atomů. Vedle toho 
však máme ještě jednu okoÍnost poznačiti. Má-li sloužiti věc lid
ským potřebám, má-li její forma býti dána relací k lidské vůli, je 
nutno, aby byla lidmi ovládatelná (§§ 309., 311. obč. z.). Z jednoty 
právního řádu plyne, že věc nesmí sloužiti zakázaným potřebám, 
ale takových zakázaných potřeb nemáme, máme jen povinnosti 
své potřeby určitými způsoby neukojovati. Z toho odvoditi možno -
což se nás dále netýká - pojem věci, mimo obchod právní buď 
úplně nebo částečně se nalézaiící. 

Předmět nějaký může sloužiti k ukojení různých úkonů a proto' 
bude po případě bráti na se různou formu 26

) na př. železo: jednou 
slouží k potřebě obranné, má formu bodla; jindy k potřebě země
dělské a má formu radlice. Tato okolnost je velmi důležitá, nebo( 
nám dává směr,.. jak na určitou věc pohlížeti. Máme-li stanoviti 
pevný vztah mezi mnohostí částí a jednotou celku, musíme zjistiti, 
k iakému účelu ,celek slouží. Pot Ul d j e ú č ,e I p r ,o i TI t e r IP ret a c ř 

.. ) Tak ku podivu nerozeznává i T i II Priv. Fragmente, I. c. str. 282. 
-) Srov. T i II Priv. Frag., I. c. str. 278., 381, rozhodnutí nejv. soudu ~ 

6. 10. 1885, Č. 1]732 (Ol. U. 10725), 28. 3. 1906, Č. 4819 (Ol. U. 3369), ll. 6. 
1906, Č. ]1556(01. U. 3483). 



Studie prvá §§ 9. -10. 

V r á vn í ch nor e m -n U t n ý. Právě teleologicky orientovaM 
právní věda přehlížela možnost různé formy účelové při rtlznýcl 
normách, což je důsledek toho, že nedovedla řádně tento účel za
chytiti. Vezměme si na pf. dům; sloužf k bYdleni, jako takový je 
neděli!elný, poněvadž forma jeho nedovoluje, aby mohl se rozpad
nouti ve více částí sloužfcích témuž účelu; cihly v této konkrettrl 
relaci jsou pouze části celku, ale nemají žádné samostatné statka
VOS~i.27) Naproti tomu dům, který je určen ke zboření, není dán vice 
touto hospodářskou formou a vystupují jeho součástky jako samo
:statné hospodářské celky, na př. takový dům možno hospodářsky 
Vři boření rozděliti a zcizi~i: a 20.000 cihel, b 30.000 cihel atd .. 
'Z nichž se dům skládá. To právě pro~o, poněvadž statkavost neni 
vlastnost! inhaerentní. (Správné důvody rozh. n. s. 12. 1. 1915 I~v I. 
1107/14, Glaser-Unger 7247). 

Muslme míti na zřeteli, k jakému účelu věc sloužL Kdybychom 
to chtěli zjišťovati, naráželi bychom na velikou obtiž, nebot bylo 
by velmi těžko stanoviti, k jakému účelu věc in concreto slouží. 
Zmíněný postulát můžeme pojímati objektivně a z určité formy u
suzovati na určitý účel, ale mo-žno vždy prok~zati, že věc in concre
to sloužila jinému účelu a má tudíž jinou formu. Tomu do jistě 
míry odpovídá :E n g I i š ů v rozdíl postulátů subjek~ivních o ob
jektivních, jenže zde vzhledem na heteronomnf normy musfme 
klásti důraz na objektivní prokázatelnost této hospodářské formy 
(srovnej stranu 27.). Toto bude pro posouzení poměrů mezi částmi 
a celkem zásadní důlcžito,stí.2S) 

§ 9. Stanovisko zákona. 
Zákon spokoiiJ se pouhým všeobecným označením těchto ná

ležitosti věcí. Jediné u nemovitosti máme přesněji určenu konstantu 
celku částí v § 295., věta prvá (t. zv. plody ne!) a v § 297., čá
stečně sem náležejícím (prvá část [budovy], druhá část sem ná
leží jen potud, pokud nepohllžÍme na předměty tam imenované 

JT) Pohlížíme-li na ně v této konkretní relaci účelové. Tuto okJlnost 
praxe přehlíž! roz. 20. 1. 1904, č. 18931 (Ol. U. 2578), 7. 4. 1904, Č. 4502 (Ol. 
U. 2656), 4. 11. 1904, Č. 13046 (Ol. U. 2821), správně 29. 5. 1912 Rv J. 514/1! 
~OI. U. 5945). 

-) Upozorňujeme na rozdíl objektivního a subjektivního pJstulát" 
(E n g I i š, str. 34. a 45. Sborník XVIII.), což právě v ,právn! vědě se pře-
hlíželo a bylo příčinou mnohých nedorJZuměnf. Eng I i š o v y postuláty 
ťlbjektivní a subjektivní předpokládají však normy autonomní morálky II 

rozdíl postulátu -Jbjektivního a subjektivního odpovídá rozdílu etiky indi
viduální a sociální. V právní vědě však pracujeme s normami heteronomni
mi a je proto dosud nevysvětlený rozdíl mezi subjektem Englišova po-
~tulátu ,a subjektem dle právního řádu. Rozdíl ten nemá však pro naše 
výklady významu a proto jej pomíifme. Rovněž je,- pro nás nezávažnÝ' -
rvzdil mezi teleologickou formou a kvalitou vztahovou, k tomuto pojm. 
srov. R i c ker t Grenzen der natw. Begriffsbildung, str. 351 a n., I( a 1111 b 
úvod ve studium metod právnických, 1.. str. 38. 
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jako na oddělitelné části, jichž odstraněním se hospodářská forma 
raší). Tyto případy jsou však jen bližším určením formy, jak se 
podává z výkladů předcházejících. Mají však význam pro inter
,pretaci právních jednání, poněvadž zde relace mezi celkem a částmi 
je pevně vyřčena a nemůže se měniti dle konkretních účelů, jimi! 
operují jednotlivé smlouvy,2t) v jiných případech dána je dle práv
Rího našeho řádu volná individualisace dle postulátů hospodářských. 

Věc musí sloužiti konkretním ~otřebám (ať již isou vyjádřeny 
objektivním či subjektivním postulátem), nemá-Ii náš celý výklad 
býti pouhou fikci. Tyto konkretní potřeby musí býti nějak dle 
právního řádu ziistitelny, mají-Ii býti právně relevantními. Dle na
šeho právního řádu mohou býti zjistítelny bud' chováním určité 
osobySO), 111), anebo ie to odvozená norma, která takovou účelovou 
relaci stanoví. s:) I v tomto případě můžeme z určitého tvaru kusu 
l{suzovati na určitou účelovou relaci a poiímati tento kus iako 
Ilrčitý statek, iehož celek a části jsou trvale určeny. 

§ 10. Věci, skládaUcI se z více kusfl. Příbytek. 
Doposud jsme měli na mysli jedinou věc, leHž hospodářská 

fOľma je dána jediným prostorovým ohraničením. V hospodářském 
životě našem setkáváme se však se statky, které nejsou prostorově 
jednoduše ohraničeny. které na,opak skládaií se ze samostatných 
kusů - vracíme se ku stanovisku, od něhož isme vyšli - a určitou 
hospodářskou formou jsou spiaty v iediný statek, na př. stroi, kde 
nemáme iediného prostorového ohraničenLU) Jsou-Ii však iednot-

Ol) Ostatní ustanovení §§ 294. a násl. sem nepatř! a budeme o nich 
mluviti v oddílu následuiícím; podobně se tak má s § 414. a násl., nebo! nám 
nejde o to, jak se nabývá vlastnictví ku věcem, toto je jen speciální případ 
individualisace věci, poněvadž věc jako vlastnictví musí býti určité indi
Yiduum § 370. a § 371. ~bč. Z., cpž přehlíží S che y v Obligationsverhált
.isse t, str. 391.; kvantita je jen pJtud individuum, pokud je f,orrna 
konstantou. 

"") Zde máme diskrepanci mezi teleologií Eng I i Š o vou (člověk) 
Ol We y r - K e I sen o vou normativitou (os0ba). Tuto diskrepanci tu však 
neřešíme. Srov. str. 122. K a II a b, K otázce vztahů I. C., str. 374, pfeko. 
nává tento rozpor tím, že čini · reálným substrátem obou, člověka za učitýmj 
.čely jednajícího, ale to může K a II a b ien tím, že ktade stanovisko nár.
hospod. a právní vědy do jedné rOlViny. 

") Tak v případu §§ 309, 381 v ustanovenlch o indlvidualisaci věd 
.lIe §§ 414.-422. ; při tom se však předpokládá, že určitá forma determinuje 
věc jako určitý statek, máme zde hospodářský postulát pojatý objektivně. 

'1) Toto v ddsledku ,§ 878. a § 1447 (hmota je nezničitelna, ale 
forma je zničitelna) . 

.. ) Tak i U iII g e r, I. c. s tr. 421., jenž však částem tak:>vým při~ 
:anává samostatnou fysickou existenci, nedostává se tudíž dál než k pri
mitivnímu pojmu kusu a ne k individuu, poněvadž nerozlišuje aspekt kau
stlnl a teleologický. Bu r c k ha r t II., sv. 108. vyžaduje prostorového o
lraničení jednotného:>, ale len z toho ddvodu, že nedovede rozlišiti indi
viduum od pouhého kusu, to tim, že hospodářskou formu věci vyklá.dá 
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livé kusy do té mfry spojeny určitou formou, že by odloučením části· 
porušena byla forma a tím i individualita dotčené věci, pravíme, že 
součástky veCl náleží podstatě hospodářské 
for m y.34) Na tom, zda prostý člověk vidí více věcí, nezá
leží; hospodářsky je zde jediný statek, v právu tudíž iediná věc. 
K tomu se zpravidla nepřihlíží a přechází se ihned k věcem vedlei
ším (U n g e r, str. 427.), jichž postavení je zcela jiné. Vykladači 
občanského právaS5

) přidržují se občanského zákoníka (§ 404. a 
násl.), avšak občanský zákoník pojímá příbytek (přírůstek) velmi 
široce a ne vždy jako součást věci. Oddělené plody jsou věci samo
statné (§ 405)36), ostrov je pozemek samostatný, podobně i opu
štěné řečiště (,§ 409), než bylo hospodářsky spojeno se sousedními 
pozemky, naplavenina (§ 411) zvětšuje rozsah jediné složené věci, 
strž (§ 412) není jako taková součástkou jiné věci, jen pozbyti práva 
vlas+nického je zvláštním způsobem regulováno, připojí-li pak nový 
držitel tuto část půdy ku svým pozemkům - což se v tomto pří
padu předpokládá - stává se strž součástkou určité věci, případ 
tedy stejný jako při naplavenině.57) Další §§ 414-416 individualisuií 
věc pro případ žaloby vlastnické (viz § 370 obč. z.). Konečně usta
novení o přírůstku nemovitostí §§ 417-422 upravují detailněii vztah 
mezi částmi a celkem jediné věci. Máme v těchto případech buď věc 
iedinou, ovšem musíme si uvědomiti, že tato jediná věc může se 
.skládati i z více kusů, anebo máme více věcí zcela samostatných. 
Jsou-Ii části spojeny, isou spojeny hospodářskou formou a nikoliv 
přirozeně, fysicky, právně atp.B8) 

z aspektu kausálního. Toto mínění vyvrací však na str. 137. a pronáši 
mínění námi proslovené, ale pr'J nevyjasněné základní hledisko nepřichází 
k uspokojuiícímu průkazu svého mínění. . 

") Ne tedy k podstatě věci, jak se nepřesně říká, srov. U n g e r I. e. 
-stt. 426., 427. Lépe oni spisovatelé, kteříž pochopili, že jde () zvláštní vztahy 
a ne hmotnou existenci věcí, jako O i r t a n n e r a Bar o n I. c., ale tito 
zase chybují v tom, že tyto vztahy pojímaií jako existenční; proto v:9tky 
firn činěné jsou v tomto směru zcela oprávněné. Pf e r s che J. c. str. 7. 
zaměňuje vztah hospodářský a právní a tj vede ho k nesprávnému usu
zování: »nur was die rechtlichen Schicksale der tlauptsache teilt, ist Be: 
standteil, und nur so lange es diese Schicksale teilt, heist es Bestandteilc; 
t:ávěr zde či,ní se premisou, což ovšem k ničemu nevede. 

SS) U n g e r I. c., K r a i n Z' Ehrenzweig, 1., str. 243., S chi f f n e r 2., 
str. 39, jenž správně namítá neúčelnost tohoto postupu, Bu r c k h art II., 
str. 134 n se sice toho ne-přidržuje, ale pr J nedostatečné rozlišování kusu 
a individua nedovede správně rozlišiti oddělitelné a neoddělitelné části věci 
a proto jeho rozlišení »Zugehorige Sachen« a »Nebensachenc není pře
svědčivé. Pf e r s che I. c. str. 13. Tyto ned'Ostatky velmi dobře vytýká 
T i II, Priv. Prag., str. 384., p. 1. 

") R ,a n d a: Besitz, str. 440., T i II Priv. Pragm. 1. c. sfr. 383. ' 
37) Srov. Der n b u r g: Pf!lndrecht, 1., str. 436. 

") Srov: Ti 1 s ch: Občanské právo, § 181., jenž ner.neznává však, 
:zda možno části bez porušení formy odděliti. čili nic. 
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§ ll. Oddělitelné části věci. Plody. Příslušenství. 

I. Poměr částí k celku nemusí býti formou tak přísně stanoven 
lak o v dosavadních případech. Je myslitelný případ, že části věci. 
n.epodmiiíuií hospodářskou formu, která určuje vztah částí k celku, 
že tyto části mohou chyběti, aniž podstata formy je tím porušena; 
jen některá hospodářská funkce je omezena, chybí-li tato část. Tyto 
čás~i nazýváme oddělitelné části, nebo nepodstatné části. Občan
ský zákoník mluví o těchto oddělitelných částech jako o věcech 
:vedlejších, které poiímá jako část příslušenství (§§ 294-297).31) 
PředpiSY občanského zákoníka nejsou jasné ani přesné a proto není 
možno v systematických výkladech postupovati dle znění §§ 294-
297 obč. z. 

Části mohou tvořiti organický nebo mechanický celek, ale 
.ani na tom nezáleží. Věc (jak jsme již výše určili) může se ,skládati 
:l více kusů, jichž vztah k celku je tou měrou úzký, že tento vztah 
nesmí býti porušen, poněvadž by se tím ničila věc. Je-li tomu tak 
při neoddělitelných čás!ech věci, je tomu stejně i při oddělitelný<;h . 
Máme odd ě I i tel n é č á s t i, které tvoří sne odd ě I i t e l
n Ý m i jed i n Ý k u s, spojený buď mechanicky nebo organicky. 
Pří k I a d y o r g a nic k é h o s poj e ní: Plody jabloně můžeme 
.oddělovati, aniž se tím hospodářská forma stromu poruš!. Ale po
jem těchto oddělitelných věcí je širší: oddělujeme-li suché větve 
od stromu, neporušujeme tím jeho hospodářské f,ormy, ani odře
záváme-li plané výhonky (cf. § 509 obč. z.). Me cha nic k é spo
jení je na př. přt lodi a lodním šroubu (R a n d a, Besitz str. 423). 
Jsou oddělitelné části věc!, které nejsou s neoddělitelnými spojeny 
-ani mechanicky ani organicky, v tomto případu budeme mluviti o 
vol n é m s poj e ní, na př. zařízení hostince, inventář hospodářský. 

Hlavní případ organického spojení oddělitelných s neoddělitel
nými částmi máme u t. zv. při r o z e n Ý c h p I od ů, dosud ne
oddělených, t. j. zárodků podobných individuí, jako je daná věc. 
Těmto na roveň je postaven pravidelný hospodářský výnos věci 
nějaké. Nás pojem plodů dále nezajímá. 

II. Pro naše výklady je důležitý případ mechanického a volného 
spojení oddělitelných částí věci.·O) Pro případ mechanického a vol
ného spojení částí oddělitelných s nějakou jinou věcí máme stnno-

") Příslušenství je však nesprávně konstruovaný pojem, obsahUje 
různé neslučitelné kOll11plexy částí věcí a to jednak neoddělitelné (dům, 
pozemek), pak t. zv. plody ,a kJneČl1ě t. zv. vedlejší věci. Srov. Till' 
Privat-Fragmente I. c. str. 385 p., 8, nečiní však rozdílu mezi oddělitel
nými a neoddělitelnými částmi věcí. 

'0) Při mechanickém spojení mluvívá se o příbytku (T i I s ch: ObČ. 
právo, · § 181.) nebo přírůstku (I( r a i n z - E hr e r. z w e i g I. c. 242), při 
volném spOjení o příslušenství (T i I s chl. c. § 182, K r a i n z - E h r e n
i w e i g I. c.), oba však nerozeznávají 'Jddělitelné a neoddělitelné částí věci. 
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veny zvláštní náležitosti. V § 294 obč. Z.41
) rozeznávají se tři přf

pady: 
a) nějaká věc nebyla by používatelna, kdyby nebylo zde 

jiné věci; 
b) V'1a:stnfk určil 'nějakoul ~ěc, aby trvale sJou!Žila k užfváAÍ 

věci jiné; 
c) vztah je určen přímo předpisem záko.na. 
A d a). Případ prvý v plném svém znění sem nepatří. Je-Ii 

totiž statkavost nějakého předmětu dána jen ve spojení s jiným 
předmětem, tvoř! oba předměty dohromady jediný statek, jedinou 
věc. Široké znění tohoto ustanovení zahrnuje v sobě i iiný smysl: 
statkavost jednoho předmětu je dána i beze vztahu ke druhému 
předmětu, ale pak je hospodářská funkce prvého předmětu omezena. 
V tom~o případu není vztah mezi oběma předměty nutný a nenáleŽ{ 
k podstatě hospodářské formy. Jen v tomto druhém smyslu náležf 
tento případ sem. Ustanovení toto je vysvětlitelno jen tak, že ho
spodářská forma poiímá se s hle d i s k a úp I n č ob jek t i v n í h o. 
V tomto úplně objektivním případu nevyžaduje se, aby spojení pro
váděl vlastník věci hlavní, ale spojení musí býti trvalé (§ 2fJT 
abČ. Z.).'2) 

Ad b. Druhý případ ie zcela jednoduchý: ku zvýšení hospodář
ské funkce spojil člověk něiakou věc s včcl jinou tak, že hospodář
ský význam věci této ~t. zv. hlavní) se rozmnožl. Při tom nesejde 
na tom, zda 'spojení bylo prQlVedeno meohanicky či voll!1ě. Náleži
tostí tohoto spojení je, aby spojení provedl v I a s tni k a aby spo
jení bylo t r val é.~a) Není žádného principiálního rozdHu mezi 'Pří
padem předcházejícím, jenže v 1tomto případu klade se důraz na 
~ u b i e k t i v n i str á n k u (že fakticky spojeni slouží k uSPokoďení 
konkretní potřeby), kdežto v případě ,prvém klade se důraz na 
etránku objektivní (že části dohromady jsou vitbec schopny plniti 
určitou hospodářskou funkci).") 

") Tento paragraf obsahuie ustanovení,která náleží pod různá hle
diska. Věta prvá vztahuje se, jak na podstatné (neOddělitelné) části jediné 
~ložené věci, tak i na oddělitelné (nepodstatné) části věcí. - Věta druhá 
Obsahuje hlavně oddělitelné části věci hlavní, pokud tyto jSJU s věci 
hlavní spojeny orga1nicky nebo mechanicky. - Třeti věta vztahuje se na 
připady vedrejších věcí (oddělitelných částí), které jsou s v~cí hlavni spo
jeny mechanicky anebo volně. O této třetí větě jsou nyní výklady . 

•• ) Srov. P i s k 'J: Das Unternehmen, str. 58. - V § 297. lnf. se tento 
Ilřfpad exemplifikuje, hledíme-Ii na uvedené ,případy objektivně; hledíme-Ii 
na ně subjektivně, náleží ad b), viz níže poznámku 44 . 

.. ) Důležité při budovách, SI1Q;V. I( r a i n z - E hr e nz w e i g f, str. 
230. -

") Tyto dv:a rozdíly přehllžf I( r a i 11 z -E h r e n z w e i g, str. 244, 
U n g e r str. 447n, vzhledem k tomu, že pojímají statkavost jako inhae
rentnl vlastnost. I( r a i n z - E t. r e n z w e i g, str. 246. nerozlišuje přesn~ 
části věci a příslušenství pro týž vadný předpJklad. Srov. P i s k o I. c .. 
str. 60. Jeho vývody jsou dnes vzhledem na ~ 297. c) obč. z. bezpředmětné. 
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Ad c). Třetímu Pří'padu rozuměti jest takto: je-li v,ěc v urči té re
laci k jiné věci, je na základě této relace bez ohledu na další teleolo
gické úvahy považovati takovou věc za část (oddělitelnou) jiné věci. 
Stanovislw je přísně objektivní, podobá se tedy případům a d a), 
jenže klade se důraz na náležitosti právním řádem předepsané. V 
tomto ,případu nesmíme říka'ti, že zákon sám stanoví hospodářské 
relace, čili že včci jsou k sobě v poměru právním a ne faktickéni 
(U n g e r 1. c.). Správlno je, že i v lomto případě určen je ,poměr 
hlediskem účelovým. Sem náleží § 295., věta druhá, I§, 2%.40) a čá
stečně § 297.4°). Tak zv. z á k on n é pří s I u š e n s t v i nabývá 
významu při interpretaci právních jcdnáJl1Í a při exekuci dle § 252. 
ex. ř.: vidíme-li, že dvě věci jsou v určitém ,poměru, který zpra
vidla bývá dán určitým hospodářským účelem, můžeme usuzovati 
na tento hospodářský účel. ]lokud není prokázán opak. 

Všechny případy mají společné toto hledisko: 
je dán urči'tý statek, aby jel it> hospodářská funkce se zvýšila, uvede 
se v relaci k jinému 'statku, který tímto spojením ztrácí na své sa
mostatné hospodářské funkci a je určitou hospodářskou formon uve
den v odvislost k tomuto druhému statku. Svoji statkavost však 
neztrácí úplně lna rozdíl od neoddělitelných čá'stí jediné včci. Neroz
hodno je při tom, zda spojení bylo provedeno mechanicky či volně. 

Tolik je však jisto, že organické a mechnnické spojení bývá příči
nou užšího hospodářského spojCiní (neoddělené plody, součástky ' 
stroje), kdežto prost'orově oddělellé sPo je ni zIis'tálvá i hospodářsky 
volnější. V prvém přIpadu i jinak oddělitcli : é (objektivně) části ztrA
ceH někdy svoji statkavost (s ubjektivně) po dobu spojení, v případu 
druhém však součástky podržují do ÍÍ'sté l11iry svoji statkavost, tak 
\' případu '§ 296. 'obč. z., nebo vozy Ináležej!\.Í k továmímu zařízení. 

Oddělitelné části věcí, kteTé nejsou spojeny organicky s věcí 
hlavní, nazývati budeme pří s I II Š e 11 s t v i!TI věc í. ať už tvoř í 
samostatný kus či nic. 

Dle dnešního stavu práva může vlastník phpojiti jako vedlejší věc jen věc 
movitou k nemovité ,a nikoliv naopak, což k;>nečně i před třetí novelou též 
platilo (viz § 297.). Případ tento náleží však částečně pJd následující c). 
Hodnota zařízení a hodnota pozemkll může míti význam pf'J posouzení, zda 
dotyčné knihovní těleso je domem či venkovským pozemkem po rozumu 
§ 151. ex. ř. Srov. rJzhodnutí nejvyššího soudu z 25. 6. 1902, Č. 8582, Glaser 
Unger 1961, 18. 10. 1904, Č. ]5283, Glaser-Unger 2804 . 

.. ) Historický výklad k tomu srov. Hu gel man n Die Zubehorigkeit 
des landw. Gutsinventars v. Zeitscli rjft f. d. Priv. u. oH. Recht 1912, str. 
139n. - Dlužno však k tomu přihlížeti, že § 296. odporuje částečně § 294. 
a že onen je vykládati restriktivně dle toho. - Res civiliter immobiles 
U n g e r I. C., str. 390., in'lm~ubles par déstination Code civ. art. 524. 

") Prvá část (budJvy) sem nepatří, konec náleží ad a) a ien střední 
část o pevně přidělaných věcech týká se těchto výkladů ad c). Hlavně 
patří sem ustanove,ní, že movitá věc může býti příslušenstvím nemovi
tos,ti, ale ne naopak. 

2 
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III. Ustanavenr §§ 294.-297. 1bejseu lednottrá: a ebsalhujfl před
pisy i o neoddělitelných částech věci a proto. bude vždy velmi těžko. 
nabýti úplné jasnosti.47

) Největší vada ustanovení §§ 294.-297. obč. 
~. je v 'tom, že nerozeznávají oddělitelné a neoddělitebné (pedstatné 
a nepodstatné) části věci. Základní chyba je, že zákon vychází z 
primitivního. pojmu kusu a nikoliv z přesně stamoveného pojmu stat
ku. Při kusu nemáme nijakým způsobem přesně určen vztah mneh~ 
sti částí k jednotě celku a nedostatku tomu chce se unikinouti tím, 
že vztah tento. 'podkládá se jako vlastnost inhaerentní, což ie ovšem 
uesprávno. Další chybou těchto uS'tanovemi de, že nerozlišují při 
odděUteJný~b částech plodů a příSlUŠe.I1ISt,vf věd. V d:aJ.Ších ustano
veních o příslušenství (§§ 295.-297.) není na tři výše uvedené při-: 
p,ady § 294. i. f. brán zřetel. Konečně nesmíme zapomínati, že §~ 294. 
až 297. nepodávají nám individualisace věci dle § 370., ale jen vše
obecný návod, jak dlužno pohlížeti na celek a části věcí. Individua
lisace reivindikační odchyluje se v některých směrech od těchto 
ustanovení, ia'k iIlíže dovelíme si naznačiti na několika .případech. K 
tomu výklad ustanovení těchto ani v Htera'tuře ani v judikatuře ne
bývá prost omylů. 

Judikatura přehlíŽí m~dn případu sub a) a 'sub b) a míní, že 
jen vlastník může provésti trvalé spejení, anebo sice někdo jiný, ale 
se svolením vlas'tníka rozh. neiv. soudu ze dne 24. 6. 1884 Č. 8334 
(Glaser-Unger, 10114), 20. 1. 1904 č. 18931 (Gl.-Unger, 2578), 7. 4. 
1904 č. 4502 (2656) ['Poz.děH epouští nejv. soud toto hledisko. a při
peuští, že i jiné oseby, které SIItlí s věci makládati, mohou takové 
spojení provésti, 17. 6. 1913, Rv II 569 (6491)], toto stanovisko má 
význam pro výklad ustanovení o exekuci vedené na inventář pach
týřův ~§ 252. ex. ř.). Rozhednutí ,předpokládají, že statkavost je ÍII1-
haerentní vlastnost věcí, srov. najmě rozh. z 9. 1. 1885 Č. 1456.~ 
(10370), 1. 12. 1885 č. 13984 (10812), v pozdější době přichází nejv. 
soud k názoru,že hospodářský účel není vč,ci sameu určen, leč 
trvalým účelem, jemuž věc dle určení vlastnirka má sloužHi, 6. 4. 
1899 Č. S013 (571), 6. 4. 1904 IČ. 4951 (2653) [zařízení letních bytil], 
30. 8. 1905 č. 7416 (3143) [vozy a koně v továrně], 27. 12. 1901 
Č. 17598 (1679) [inventář propachtované usedlosti], 1. 10. 1912, R II 
852/12 (6062), 29. 9. 1914, Rv I 674/14 (7747) [obchodní pertáI], nebe 
jak tento. účel stanoven byl smlouvou 2. 6. 1909, Rv VI 271'/9 (4669) 
[inventář], 18.1. 1910, RVI VI 19/10 (4895) [zařízen!], toto rozhod
nutí je zajímavé tím, že klade důraz na subiektivní určení věci. 
Avšak 's Hmte hlediskem není mo.žno vystačirti, jak patrno. z roz.-

<1) Dle francouzskéhopráv.a je zapotřebí, aby vlastník uvedl movitou 
věc v určitý vztah k nemovitosti; p.)važuje se věc movitá za součást ne
movitosti Ommeuble par destination), čl. 522., 524., 525. C~ civ., klade se 
důraz na žalobu vlastnickou, poněvadž na věc pohlížl še lako na před
měty věcných práv M. P I a n i o" 1. c., str. 680. Tak i pro naše právo 
T i I s c h, Obč. ,práv,.), § 182. 
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bodnuti 30. V. 1911, R II 468/11 (5490), PI"O'to nemusí to býti vlast
ník, ale i iiná O'soba, která ie oprávněna věcí hlavní volně na'kládati, 
dto rozhodnutí (Glaser-Unger, 6491), proto také pouze na hospodář
skou formu klade důraz ro~hodnutí z 27. ledna 1914, R II 51/14 
(Právník 1917, str. 83). Praxe nečiní rozdílu mezi oddělitelnými a 
neodděliteLnými částmi věcí, 1. 10. 1901 č. 12658 (1568), 28. 11. 1888 
č. 10899 (12460), 30. 11. 1909, Rv I 935/9 (4806), naproti tomu miní 
rozliodnutí z 25. listopadu 1914, R I 855/14 (7131), že §§ 294.-297. 
vztahuií se jen na oddělitelné části nemovlto'stí, což v tak všeobec
ném znění není správno. V uvedených rozhodnutích neuvědomila si 
praxe, že tato ustanovení určují způsob individualisace věci vůbec 
a ne vzhledem na určitou formu (vlastnickou, § 370. obč. z.), což 
vÝše bylo vytčeno (str. 26.) a: že tato individua1isace Ul všech 
norem není st~jná, v novějši době však i tato diferenciace proniká, 
srov. rozh. 4. 11. 1904 č. 13046 (2821), 29. 5. 1912, Rv I 514:/12 (5945), 
9. 9. 1914, R I 178/14 (Právník 1917, str. 568), toto rozhodnutí ab
strahuje od otázky vlastnické. Z toho ie patrno, že praxe znenáhla 
počíná správně rozlišovati různá hlediska, která zde přicházejí v 
úvahu. Je viděti tedy, že i pro praxi bylo nutno, aby se teoreticky 
fádně odůvodnily předpoklady názoru na věc v našem právu. 

I§ 12. Hromadná věc. 

Máme dva statky, které jsou úplně samoSltatně schopny plniti · 
své hospodářské funkce, ale k některým hospodářským funkcim 
musíme je uvésti ve vzájemný vztah, aby mohly plniti nějakou spe
ciáLní funkci hospodářskou. Okolnost tato bude mHi pro právní řád 
jen tehdy význam, jestliže je tento vztah trvalý a ne pouze pře
chodný (viz str. 24.). Od pertinencf liší se tento p.řípad tím, že zde 
není nějaký statek, který přichází v odvislost k jinému statku. Zde 
máme dva rovnocenné statky, které k plnění urči,tých funkci hospo
dářských přicházejí v úvahu (vyšší postulát Eng I i š 1. C. str. 40).{8) 
Jich statkavost se rozmnožuje, aJniž startkavost jednotlivých statků 
se ruší. 

Zde máme co ,činiti s poj m y k o II e k t i v ním i, jimž v prá
vu říkáme věc i hro m a d n é (universitates rerum distantium na 
fOZidíl od universitates rerumoohaerentium = věci 'složené). O hro
madJných věcech bylo mnoho psáno, 'byl veliký spor o to, zda může 
hromadná věc existovati jako samostatný předmět práva. Mínění 
byla velmi různorodá.4o) Musíme si Pl'Oto naše hledisko poněkud ob-

to) Správně tuto okolnost zdůrazňuje rozh. 24. 5. 1911 :R I 340/11 (01. 
Ung. 5485) . 

.. ) Ti, kdož přijimaj[ hromadnou věc, mají za to, že tyto hospodářské 
vztahy, které spojují statk,wá individua ve vyšší kollektivitu, mají samo
statnou exis.tenci, tvoří proto samostatný předmět práva. O i r t a n n e r I. 
C., str. 100. a násl., Bar () n 1. c. str. 31., konstruovali věc podobně jako 

2" 
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iasruti, abychom ~se nepodobali plavcLlm, kteří bez stožáru a kor
midla bloudí 'po ši'rém moři. 

Kollektivní pojmy isou pOjmy celku, který se skládá z množ
ství diskretníoh částí, které jsou myšJc,ny jako samostatné kusy ne-

právnickou 'ilsobu, ovšem v relaci ku předmětu a ne subjektu práva. To je 
ovšem nesprávné a proto měli proti takovému hledisku snadnou práci 
Ex n e r, Rechtserwerb durch Traditiun, str. 240. a n., U n g e r I. c. str. 470. 
a násl., Ra 11 d a: Besitz § 19 (viz však str. 424: Wer den Besitz des Ganzen 
erwil'bt, besitzt nicht die einzelnell Tcile, sDmldern nur das Ganze.) K r a i II z
E hr e n z w e i g I. C., str. 258. a 259. Proti nim zase T i II Zeitschrift I. C., 
jehož vývody isou správné, ale p,lvažujc-Ii věc za předmě t práva (str. 739.), 
jsou jeho výklady nedůsledné. Stanovisku T i II o v u blíží se G i e r ke: 
_Iullbegriff von Einzelsachen vcrmoge ihrer durch dauernde Zweckgemein· 
schaft begriindeten objektivcn Zusammengehorigkeit nach allgemeiner Ver
kehrsanschauung als einheitlicher Gegenst:ll1d gilt. ... erst in ihrer Ver. 
bindung einander zu einem spezifischcn Gebrauchzweck geeignetem Gegen
stande erganzen (I. c. str. 53.) Der n b u r g I. c. str. 452, U n g e r I. c. 
477. činí však pro teleologicky orienLlVaný výklad velmi správnou námitku: 
předmětem práva mohou býti ien jediné věci II jen jednotlivé věci jsou 
námi ovládány. - Výše zmíněná paralela hromadné věci s právnickoll 0-
sobJU je, zcela nesprávná, pOllěvadž osoba at právnická. at fysická nikdy 
neexistuje; je to pouhá konstrukce suhjektu prúvní odpovědnos ti. W e y r' 
Základy, str. 161. a násl. - Pf e r s che I. c., str. 19., domnívá se, že 
hromadná věc je jen zkrácený výraz pro mnuh o věci; tol.) mínění nevede 
však k ničemu. - P i s k o I. c. str. 20n. pojímá onu zvláštní hospodářskou 
relaci jednotlivých statkti k veškeren stvu tčchto statků jakJ zvláštni hod-

, notu, kterou znám)rm zpllsobem objektivisuje a tím činí z ní takto samo
statný předmět práva. - Tomuto hled isku blíží se T i II Zivil. fragmente 
L C., str. 377. Ti J s c h, Občanské právo, § 184., přiiímú teorii starších, 
Idedajkí v hromadné včci ,)bdobu nr<Í vnické osoby. Jinak Zástava ruční, 
str. 24. - U nčkterých spisovatel !', (1Ii1 př. G ie r ke!. C., str. 56a , fi. 
U n g e r I. C., str. 4:-;7. a k tO Jl' U ,~<;6. a 357. R i c k m a y e r: Ober das 
Vermogell im juristi sche Silll1e (1 1--79) 10311 . - Miihlenbruch: Ober 
universitates juris et facti , Arch iv f. Ziv. Praxisl7. str. 321n, Bu r c k h a r d 
lL, str. 156. zvláš tě ostře Z8měiíuje pojmy, což právě vytýkáme), vyskytuie 
se i pojem universitatis iuris, což není Jlic jiného než jmční určité osoby, 
ale pojímati totJ jmění jako předn1 č t Dráva je umož n ěno jen nepozlišová
ním hlediska teleologického a norm:1tivního, ,pak zúměnou objektivních a 
subjektivních postulátů . .Jakmile př i h 'í ž íme k jednotlivým potřebám člověka. 
mízí núm j mění v jednJtlivé v č ci. ial<mi1e však př ihlížíme k celku tčchto 
potřeb a ku sféře jeho vů l e, máme jmč llí. Tento pojem porušuje se, že 
nepřihlíží se jen k danému subjektivnímu stavu, ale béře se za základ 
vedle tohoto stavu i ideální objekti suvaný účel, proč norma byla dána. 
Vedle věcí hmotných vystupují tam i věci nehmJtné, které jsou v tomto 
smyslu jen hospodářsky cen čná ochrana prúvní, ale tato okolnost může se 
pojímati jak obje!( tivně, tak í subjek t ivně. Neuvádíme další detailnější po
lemiku s iinými spisovateli, ,p oll č v ;, dž tenÍ) problem se nás přímo net)rká. 
Jen tolik podotýkáme. že odn itav6 llIíll č n í Ungerovo L c. vzhledem na 
§ 1409. (nov. III., § 186., 187.) obč. z. nedú se dues uháiiti. UlIgerův názor 
reprodukuje S chi ff n e r I. C., st r. 8.1. Pro fran cJuzské prúvo srov. PI a
n i o I, J. sv., str. 653. a ll . Objek t i vně pOjímá j mční K r a i n z - E h r e n
z w e i g, 1., str. 238. Nově stala se !a ~ o otázka aktuální při pojmu podniku. 
což se nás však netýká. Srov. O II m e V e r Oas Unternehmen, str. 16. 
Pisko J. c., str. 48., Herrm <l nn- Olavsk ý : Obchodní závJd a 
prúva ku statkům nehmotným (r~a n (\o v a pocta). 
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bo individlla. Pojem urči'tého l1wož'ství hmmy není kollektivním po~ 
imem, pokud si ho l11epředs1tavujeme jako souhrn určitých individuí, 
jako to činí atomistická teorie, kteréž je každá hmota souhrnem in
dividuÍ. To ovšem není hlediště, s něhož pojímáme vě-c ve smyslu 
právním. V obyčejné mluvě nazývá se hromadnou věcí vl11ější nCt
'hodný souhrn kusů hmoty, na př. ,hromada pí'sku, skládka dřeva, 
řada ·pahorků (,pohoří) atp. V přírodních vědách vystupuje hromad
ný pojem jél'ko celek vzájemných vz'tahú kausáLních (na př. slunečný 
wstém).50) 

Pro nás musí býti, rozhodný teleologický vztah. Jako Ipři jed
notlivé věci musí i zde určen býti poměr částí k celku, musí zde 
býti hospodářsky stanovená forma, která je pro celek kons1tantou, 
třebas se části mění. Od jednotlivé věci liší se tento případ tím, že 
součástky jsou samostatná hospodářská individua.51

) Pří'pad tento 
je nejmarkantnější tam, kde rúzná individua vědomě nebo pudově 
se spolčují v takovou kollektivitu.G2

) Není proto divu, že byla stádu 
v římských pramenech věnována velká pozornost (grega1tim haben
tur I J, § 3 D 6,1; I 21, § 1 D 44, 2; I 70, § 3 D 7,1 a jiná místa). Tuto 
teleologick,o'u relad má na mysli A I fen u '5, když mluví o kollekti
vi,tách tak různorodých. Nás zajímají kollektivity určené hospodář
skÝm postulátem a sl~ené ze statků. 

Není zapotřebí, aby části kollektivity vědomě nebo pudově k 
sobě lnuly, při teleol'Ogické relaci dostačí, když máme zde dáno 
spojení vzhledem na určitou potřebu, kterou věci jsou schopny spo'
Ječně uspokoiiti. Není zapotřebí, aby bylo mnoho věcí, dostačí i dvě 
věci na pl'. pr'íbor (což př~h\íží Pf e r s che I. c.). Příklady těchto 
kollcktivit uvádějí se: knihovnar.a): sklad z'bo,ží, zařízení domácnosti 
atp. Je přirozeno, že jak při věci jediné. tak i při věci hromadl11é 
bude rozhodovati potřeba, již hromadná věc má sloužiti, která urču
je vztah mezi ie,dnotlivými částmi hromadné věci k celku a tím i ho
spodářskou formu hr,omadné věci. Zde máme dvojí možnost: buď 
přihlížíme k subjektivní stránce, anebo k obiektiv1ní stránce posttt
látu. Tato otázka je v tomto případu aktuálnější, !poněvadž forma 
hromadné věci je jen z t'ohoto teleologického, hlediska konstruova
telná a nepřimyká se k jednotlivým kusúm jako při věcech jednot
lIVých. »Jen cítící člověk může posouditi, zda a do jaké míry je'st 
splněn (sc. subjektivní) postulM. Všoechny ostatlfllÍI pos1,uláty jsolu ob-

"") Siegwart 1. C., str. 269. 
Ol) Případ je podobný jako u pertinencí a skutečně je hledisko v tom

to příkladu jen poněkud IXlsunuto . 
• 2) TakJvé kollektivity neomezuji se na statky na př. rod, organisace 

sociální atp. 
"") Zde však nutno kollektivitu bráti cum grano salis, jen z určitého 

hlediska uspořádaná knihovna bude hromadnou věcí a .ne náh'Ůdou snesené 
knihy. -
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iektivní, myšlenkově odlučitelné od subiektu chtěni, objektivně pr()... 
to představitelné a sdělitelné, takže může kdokoliv posouditi, jsou-Ii 
splněny< (E n g I i š, str. 34). Pravili jsme již vÝše (str. 21), že při vÝ
kladu norem musíme klásti důraz na obiekti vní prokázatelnoM ho
spodářské formy. Tento důkaz při hr,omadné věci může se provéstí 
iedině průkazem postulátu a tudíž nutno poHmati onen hospodářský 
postulát jen jako postulát objektivní. 

V našem právním řádu máme však tuto okolnost ještě stup
ňovánu. Dle ohč. zák. jeSlÍ možno považovati za věc hromadnou je
dině takové VěCI, »které bývají považovány za jedinou věc a oznu
čoválny jediným jménem«. ť§, 302.) Odkazuje zde tudíž obč. zák. na 
zvyklost. Tím j'sme ovšem v posuzová.qí, které předměty tvoří v 
daném případu hromadnou věc, omezováni. Nestačí prokázati, že
dotyčné věci in concreto sloužily dohromady ukájeni nějaké potře
by, nutmo nad to prokázati, že bývá zvykem takové věci slučovati 
v jedinou formu hospodářskou.54) Dále mys.\ím, že v tomto případu 
nutnp použíti též ustanovení §u 294. a mluviti o hromadné věci jen 
tam, kde v I a s tni k dotyčných předmětů tyto t r val e spojil 
jedním hospodářským účelem (případ ad a nedá se použíti, případ 
ad c viz níže). Toto má veliký význam pro interpretaci smluv. Spor
no je, zda možno tohoto pravidla použíti pto individualisaci věcí 
ve sporu vlastnickém po rozumu § 370: obč. z., poněvadž jednotlivé 
věci zůstávaJQ t nadále imdÍlV'iiduaHtamt 

Vedle tORo zákon může předepsati, že za daný-ch předepsa
ných .předpokladů jest vke samostainých věcí pojímati jako celek, 
a jako takový tvoří pak právní skutečnost pro konstrukci subjektiv
llích povinností. To,to bude míti význam pro naše další výklady. 
() čemž, jak doufám, budeme se moci dostatečně přesvědčiti v této 
studii. 

Takový je význam hromadné věci dle našeho právního řádu. 
Z toho však se nám podává, že § 302. obč. zák. neobsahuje snad nč
jaké nominální definice, 'která by se hodila do pouhé uČelbnice ale ne 
do zá'kona (jak se domnívá Ran d a, Eigell'tum, str. 36.),55) nýbrž že 
jeho ustanovení je velmi závažné pro konstrukci pojmu hromadné 
věci jako právní skutečnosti. S tohoto hlediska nutno posuzovati i 
speciál1nější ustanoveni § 1409. obč. zák.56

) 

") Srov. v obecném právu Der n b u r g 1. c., str. 452 n., jen že po
iím~ statkavost jak.:> inhaerentní vlastnost ,a proto nepřichází ku správnému 
závěru. - Ohm a y e r I. c., str. 23. - Správně T i II 1. c., str. 750. (Oriin
hutův časopis, 12.) 

50) Podobně Se hi f f n e r 1. c., str. 37. - Ex ne r I. c., str. 245. 
OC) Nesmíme věc hromadnou Ipojímati jako předmět . vlastnického p~á

v,a a pak zaujmouti hledisko pro nebo proti, jako t.:>mu v .běžném literárním 
J)ojetí, aniž smíme z hodnoty činiti nový -.:>bjekt vedle hmotné věci, jako to 
činila právní věda před válkou, najmě při otázce, co je to .podnik a v otázce 
immateriálních práv, elektřiny atp. Tu při suzovala se )).)jmu hmotn~ eXl-
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§ 13. Hromadná věc nemovitá. 
I pozemky nutno dle tohoto ,hlediska posuzovati. Kus půdy, 

který slouží hospodářskému ukojení po1řeb je jedinou věcí. Více 
kusů půdy, které zůstávají samostatnými věcmi, mohou býti 
sloučeny v jeden hospodářský celek, jako je tomu při různých pol
nostech jediné hospodářské usedlosti. Spojí-li vlastník tyto po
zemky v jeden hospodářský celek, dle zvyklostí místních, je pova
ž,ovati tento celek za věc hromadnou. P'o,něvadž· zde rozhodným je 
hospodářské určení těohto pOlZemků vlastníkem, můžeme mluviti 
zcela správně o h o s pod á ř s k é i e d n 0' t ě. Určení toto musí se 
však díti dle obiektiJvnfho 'Postulátu hospodářského · a dle mís~nfch 
zvyklostí vlastníkem do~yčných pozemků a trvale. Jiné pozemky 
netvoří s těmito jednotu hospodář'skou. 

V našem 'právlUím řádu spojují se pozemky v jednotu nejen 
opatřením vlastníka, ale i přímo dle předpiSU zákona, t. j. ne dle té 
skutečnosti, že slouží určitému hospodářskému účelu, ale dle toho, 
že jsou zapsány v jediné knihovní vložce ~§I 3. klU. ř.)57) jako sou
části knihovnf,ho tělesa. Zde ,nemáme tedy stanovenu jedn{)tku ho
spodářským určením věcí, ale skutečností zcela jinou. V Hteratuře 
vyskytuje se význam p r á vn í jed n {) t a (P f e r s che, 1. c .. str. 
22. Ex n e r, Iiy:pothlelk,enreaht str. 48.) a mílTI:í se 'tím knihovní těle
so. Ovšem tento vÝraz by s'e lrodil 'l1!a! všechny 'P'řílpady, kde by zá
kon bez ohl'editl na hosp,odá>řské určení věd t'a:Iwv.ou jedn0'tu stan{)
viJ, ie tedy vÝraz tenlto mnohem neurčilt!ěljší, než vÝraz kniihovni' tě
leso.GS

) 

stence. Z římských práv.níků U I p i a II a Po m p o n i u s zcela ,přesně p'J
ch{)pili, že hromadná věc je jen určení věcí jedinému hospodářskému účelu. 
Srov. I. 68, 69, 70 D 7, 1 najmě : Sed quod dicitur debere eum summittere, 
totiens veru'm est, quotiens gregis vel armenti vel equitii, id est universi
tatis ususfructus legatus est: ceterum si singulorum capitum, nihil suplebit. 
10 § 8 D 7, 4 »QUladrigae ususfructu legat.o si unus ex equis decesserit, an 
extinguatur usus fructus quaeri tur. Ego puto multum interesse, equorum an 
quadrigae, usus fructus sit legatus: nam si equorum, supererit in residuis, 
si quadrigae, non remanebit, quonúam ,quadriga esse desiitc. - Nesmíme za
pomínati, že hosp{)dářská forma se může měniti podle toho, k jakému úče
lu přihlížíme a ten může býti při různých normách jako náležitost právní 
skutečnJsti různě stanoven. Jinak při žalobě vlastnické. iinak při požíváni, 
jinak při smlouvě zástavní, jinak ,při smlouvě trhové atd. Srov. výše str. 
116. Srov. k tomu Bu r c k h a r d t II., str. 139. - Rozh. ne1v. soudu 7.110. 
1884, č. 10.665 (Ol. Ung. 10.198), 5.5. 1914, R n 440/14(01. Ung. 7738). 5. 1. 
1915, Rv VI 531/14 (GI. Ung. 7233). 

OT) Při tom nebéře se ohled na pertinence a proto je bráti v úvahu, 
do jaké míry je tímto ustanovením antikvJván § 296. obč. z., což si však 
ponecháváme pro jiné úvahy. Dle obnoveného zřízení zemského nebylo by 
takového rozporu, poněvadž pertinence se zapisJvaly do kněh pozemko
vých. O. Z., III. <líl, K. 3. Jen potud je správný názor Bu r c k ha r d ů v 
I. c., str. 144 all 2. - Ex n e r, Osterr. tIypothekenrecht, str. 281, S t r o
b ach, Pundus instructus (G e r i c h t s h a II e 1884, str. 202). 

M) I více knihovních těles může dohromady tvořiti hospodářskou 
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§ 14. Přehled výkladt'i o věcI. 

1. Na věc nesmíme pohlížeti jako na předmět subjektivního 
práva, včc je právní skutečností, pomiňující s iinými skutečnostmi 
konstrukci subjektivní právní povinnosti v tom kterém případu. 

2. Věc musíme pojíma.ti teleologicky, poněvadŽ od normati
vity ke kausalitě (t. j. světu představovanému jako existcntnímu) 
můžeme dospěti jen přes hledisko teleologické. Nejvyšší postulát, 
který je nám .v tomto případě východiskem, je postulát hospodářský. 
Pod %Orným úhlem tohoto postulátu jeví se nám předměty jako 
statky, jsou tedy věci hospodářskými statky. 

3. Věc není totožná s kusem, t. j. předmětem majícím jediné 
prostorové ohraničení. Mnohost částí věci je k jednotě celku určena 
u věci hospodářským účelem, tomuto nrčení říkáme hospodářská 
forma věci. U kusu takového určení není. Je úplně lhostejno, zda 
věc skládá se z jednoho nebo vfce kustl. 

4. N~které čálst~ věci jSlOlu do té mí'ry význačné, že by včc bez 
nich nemohla sloužiti hospodářskému účeltl, v tom případě mluvíme 
o neoddělitelných částech, nebo o p0dstatných částech, pončv :1 oi 
části tyto tvoří podstatu hospodářské formy dotčené věci .. 

5. Jiné části jsou oddělitelny, aniž tím hospodářská forma v ěci 
je porušena, v tomto případě mluvíme o oddělitelných, nebo nepod
statných částech věci. Oddělitelným čás~em říkáme plody, jsou-Ii 
s podstatnou částí věci spojeny organicky. a příslušenství, isou-li 
spoJeny neorganicky, t. j. lic1sk~'m jednáním. U přísll1šenství rozh o
duje hospodářské určení v~cí t. zv. vedlejších. 

6. Poměr částí k celku může bS't i různý podle toho, jak na věc 
pohlížíme. zda subjektivně č i objektivně . Pro právní řád je rozhod
ná protkáza,tel'l1ost účelu, jemulŽ věc slouží'. at llIŽ ten1,0 účel po
iímá se objektivnč či subjek tivně. Nelze proto stanoviti přesnoll mez 
mezi oddělEelnými a neodd ělitelnými částmi věcí. A mezí on ~mi .ie 
dána zase celá řada intensity vztahl\ částí k celku. Hraničními př í
pady jsou jednoduchá věc a hromadná věc. 

7. Naše právo jednotí části k celkn při nemovitostech též dle 
skutečnosti zápisu do téže kn ihovn í vložky. Je to knih ovní těleso, 
též právní jednota zvaná. 

III. Součástky velikého majetku pozemkového. 

§ 15. Součásti nemovitostí. 

Součástky velikého majetku pozemkového jsou nemovitosti a 
práva s těmito nemovitostmi spojená (§ 1 z. z.). p o zem e k -
jak jsme pravi1i výše (str . 121) - je sá m o s obě velmi složitá věc. 

jednJtu (jedinou věc), rozh. nej. soudu 25. Vl. 1888, Č . 8624 (Ol. Ung. 12.283), 
ze dn e 16. IV. 1885. Č. 2665 (Ol. l'n g-. Hl.~.1J) . 
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:ale hospodářská forma určuje nutný vztah mnohostí částí k j d
notě celku a tím je umožněno chápati pozemek jako celek. Hospo
-dářská forma je dána hospodářskÝm účelem, jemuž pozemek ten 
má sloužiti. Porma může se měniti, ale pro pozemky máme vše
obecně formu do jisté míry stanovenu v §§ 295 věta prvá a částečně 
297 (viz str. 27). Máme-H pozemek individwali'Sovatř dle § 370. obč. 
z. ve sporu vlastnickém, čili (jak se obecnč říká) máme-Ii stanoviti 
předmět vlastnictví, musíme se říditi ještě dle dalších detailnějších 
předpisů §§ 4]7- 422 obč. z. Vše, co je v takovém poměru k po~ 
zemku, jak zmíněné předpisy to ustanovují, tvoří podstatnou sou
iSást jeho jako hospodářské jednotky, jako věci ve smyslu právním. 

Z výkladů v předcházející části této studie je jasno, že právo 
n<l~e celkem nepředpisuje žádných pevných směrnic, jak nutno věc 
lndividualísovati a spokojuje se v jádře jen ustanovením, že hospo
dářské určení věci určuje její individualitu. Nesmíme si však zaml
četi, že týž kus hmoty může míti různé hospodářské určení a že 
tudíž poměr části ku celku je dán právč jen relativn ě . Dle jedné 
právní normy může býti ten to hospodářský účel určen tak, dle 
druhé onak, může proto předmč t míti rllznou formu, čili může býti 
rtlznou věcí dle toho, jak na ni pohlížíme.G9

) Přicházíme-li k výkla, 
dům konkretních předpisů. musíme si uvědomiti, dle jaké hospodář
'ské formy nutno předměty individualisova ti. Dle jaké normy máme 
pos tupovat i. individll alisuiíce pozemek dle záborového zákona? 

Záborový zákon sám nemá žádného přímého ustanovení o 
tom, jak máme indívidua1isovati pozemky. Nepřímo máme to nic
méně vyřknuto ve slovech: »Velkým majetkem pozemkovým 1'07,

uměti jest soubory nemovitostí ..... náležející ..... vlastnicky ie
diné osobě atd. « (§ 2 z. z.). Přichází v úvahu pozemek, individuali-

. "Sovany dle § 370 obč. z., čili ohecně řečeno jako předmět vlast
nictví. Pro pozemky máme pak řadu ustanovení o tom, jak nutno 
Je ' individu a1isovati, což právě bylo podotčeno. 

Pozemek je v prvé řadě půda , z níž se pozemek skládá. Dále 
T o s t I i n y, které z půdy rostou, ať byly zasázeny kJ'rmkoliv (§ 420, 
295 obč.) i s plody dosud organicky s nimi spojenými, pak bud o V y' 

(§§ 417- 419, 297 obč . z.), ať jsoll postav eny kýmkoliv. V tčchto pří
padech máme o r g a nic k é, pop ř . m ech a nic k é s 10 tl Č e n í 
Č á stí p o zem k u. Musí proto ros tl in a vyrazi ti kořínky a bráti 
tím potravu ze zmíněného pozemku (§ 420 i. f.) , tím nastává orga
nické spojení s pozemkem, rostlina stává se součástí pozemku. U 
budovy musí býti spojení trvalé a v tomto případě je klásti asi 
důraz na objektivní stránku, t. j. již ze způsobu stavby musí býti 
patrno, že jde v tomto případě o trvalé určení budovy, že to nen í 
jen přechodná lehká stavba (§ 297 na začátku, § 294 in. f.). Jsou-U 

" ) Nejnápadnější je případ neoddělitelných .a oddělitelných částí vě
cí, ale i určení částí věcí vubec říditi se musí tímto hlediskem. Při tom 
J1Utno zase upozorniti na objekti vní a subjektivní stránku. 
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takto části pozemku k celku určeny, nemůžeme u rostlin přihlížeti 
k tomu, že úmysl vlastníka v tomto případu byl jiný, nebo- že za
sázení provedl nevlastník a že rostliny (stromy) měly na tom po
zemku zůstati jen tak. dlouho, pokud trvalo oprávnění oné druhé 
osoby. U budov máme sice přihližeti v prvé řadě k obiektivnf 
stránce, ale není vyloučeno prokázati. že v daném případu ide o 
poměr opačný, tedy přihlížeti i k subiektivní stránce. V našem pří
padu budou tvořiti rostliny vždy součást pozemku, tedy na př. 
les, osení atd., budovy ien tehdy, isou-li< určeny, aby, trvale na po
zemku dotyčném zůstaly. 

Bud o v y jsou zase složeny a mechanicky s p o jen y s m n o
hý m i p ř 'e d m č t y. ·Při tom musíme wzeznávati tyto součástky: 
a) součástky, které náležejí k podstatě hospodářské formy domu, 
jako cihly, trámy krovu, tašky, okna, dvéře, podlahy atd.; bez těch
to součástek nent dům obyvatelný a nemůže sloužEi hospodářskému 
účelu bydlení (není představovatelný jako chtěný k bydlenO, b) sou
částky, které nejsou podstatou hospodářské formy, sem náleží II 

obytného domu předměty jmenované v druhé části § 297.; součást
ky takové mohou býti však u průmyslových nebo hospodářsk}"ch 
budov 'podstatnou součástkou hospodiářs~é formy (sr'ov. výše str. 13 
a str. 15). Součástky ad, a) IllIVedené jsou tedy vždy součástkou pů
dy, naproti tomu ad b) vzpomenuté jsou ien za určitých okolností 
součástkou půdy, jsou-Ii totiž pods!atnou součástkou hospodářské 
formy budovy, způsob upevnění sám nerozhoduje.oO) 

Dle výkladů v druhé části této studie je nám známo, že části 
věcí nemusí býti spojeny organicky nebo mechanicky, že však u ne
spojených částí zpravidla bude vz!ah k celku volnější než u částí 
spojenýclJ.. S tohoto hlediSka musíme piOsuzovati § 295., věta dmhá. 
a § 296. obč. z., konečně § 297. in f. Předpisy práva vlastnického st 
tyto všeobecné předpisy o oddělených částech věcí nemění, ovšem 
modifikace asi nastává při nemovitostech v knihách zapsaných, ač ze 
zákonných předpisů není to zcela zřejmo. Vlastnictví nabývá se de
rivativně k těmto pozemkům jediné vkladem do knihy pozemkové 
(§ 431. obč. z.) Součásti pozemku jsou ony, které »fysicky« (t. j. or
ganicky nebo mechanicky) spolu souvisí (§ 5. mor. zák. o zakl. kn. 

"') U vlastnictví modifikuje § 419. obč. z. zmíněné ustanovení § 297. 
obč. z. U žaloby vlastnické musíme totiž k tomu přihlížeti, které SJučástky 
žalobce vysoudí, prokáže-Ii vlastnictví k pozemku a z předešlých výkladu 
se nám podává jen jediná odpověď: ony části, které tvoří podstatnou část 
hJspodářské formy, není-Ii stanoveno jinak (na př. u rostlin). Znění § 297. 
má ten význam, že předměty pevil1ě upevněné považovati jest za součástky 
neoddělitelné, ,pokud nebude prokázáno, že v daném případu jde o nepod
statné části hJspodářské formy. Rozh. 2. 10. 1901, č. 11.236 (01. Ung. 2183). 
Toto však je dnes omezeno ustanovením § 297a. Srov. K I i e r: Výhrada 
vlastnictví ke strojum dle n{lv. k obč. zák. (Právník 1918. str. 217 n.). -
K I a TI g: Bemerkungen zu den sachrecht1ichen Bestirnmungen der Zivi!
T1ovellen, str. 1 a násl. 
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poz. ze dne 2. června 1874 Č. 97 ř. Z.Ol) Dle tohoto ustanovení neza
pisuj! se do knih pozemkových součásti oddělené bez ohledu na jich 
hospodářské vztahy k pozemkům. Z toho však jsme oprávněni usu
zovati, že jen souvi!slé součásti tvoří část IPozemku, přihlížíme-li k 
němu jako individualitě dle § 370. obč. Z.62) U nemovitostí v knihách 
nezapsaných platí ustanovení § 295., věta druhá, a § 296. obč. z., ale 
tam zase tyto případy nebudou praktickými. Můžeme tudíž říci: že 
u pozemků v knihách pozemkových zapsaných hospodářský inven
tář netvoří více součást pozemku ať oddělitelnou, či neoddělitelnou. 
Ale ani u průmyslových podniků netvoří předměty s pozemkem ne
spojené (se. trvale) součást jeho, třebas bez nich pozemku k onomu 
hospodářskému účelu nebylo by možno používati. (Jinak v knihách 
železničních a horních.) Toto mínění máme nad to v tomto případě 
dotvrzeno § 12. z. z., z něhož jde na jevo, že inventář hospodářský 
netvoří součást pozemků, nenáleží k velkému majetku pozemkové
mu a není tudíž zabrán (na rozdíl od 252. ex. ř.). 

Tím máme stanoven poj e m p o zem k u jako součást velké
ho majetku pozemlwvého: j s o u t o k u syp ů d y s o r g a nic k ý
m i s o u č á s t k a m i z a vše ch o k o~ n o stí, s m ech a nic k Jl 
s poj e n ý m ~ s o u č á s t k a m i, p o k u d t y t o j s o u t r v a 1- e n a 
p o zem k u umí stě n y a t v o ř í pod s t a t n o u s o u č á s t h o-
s pod á ř s k é for m y. • 

§ 16. Reálná práva. 

Práva spojená s držbou nemovitOlSÍ'Í'. tvořících velký majetek 
pozemkový. j'sou též součástkou veliMho ma,jetku pozemkové
ho, jak na počátku předešlého paragrafu bylo podotčeno. Tím roz
umětj jest v prvé řadě služebnosti nemovitostní (Grunddienstbar
keiten, § 474. obč. zák.). pak t. zv. reálná práva, § 298. Ve shodě s 
§§ 298. a 473. obč. z. určuje se osoba oprávněného držbou příslušné
ho pozemku a mohli bychom za to míti, že oprávněnÝ je ten , jenž je 
vzhledem na t. zv. panující pozemek chráněn dle § 339. obč. zák. Po
kud se týče občanského zákoníka stačí, abychom si uvědomili obsah 
§ 473. a porovnali jej s § 526. obč. z. Z toho se nám podává závěr, 
že slovo »držitel« není řečeno v technickém slova smyslu, že značí 
vlas ~nika dle § 354. násl. obč. Z.6S) Musí tedy osoba oprávněného býti 
určena tím, že jí přísluší žaloba vlastnická dle § 366. a násl. obč. zák. 

't) Tuto okolnost předpokládá rozh. z 29. 10. 1912, R I 715/12 (QJ. 
Ung. 6112), ale míní, že dostačí, vytkne-Ii se v knihách pozemk'ových účel, 
jemuž věc slouži. Myslím však, že to nedostačí, iinak 'Jvšem dle § 252. ex. ř. 

U2) V těchto výkladech nás nezaiímá otázka vertikálního dělení po
zemku. Srov. Bu r c k h ar d lL, str. 144. - Jinak při právu zástavním 
§ 252. ex. ř., což přehlíží rozh. z 29. října 1901, čís. 12951 (01. Unger 1603), 
ale účel reality musí býti patrný z knih. pozem. r-ozh. z 29. 10. 1912, R J 
715/12 -(Ol. Ung. 6l12): viz pozn. předcházeiíci. 

-) R aíl1 d a, Besitz. str. 58; U n g e r I. c., str. 575. 
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vzhledem na t. zv. panující pozemek. U občanského zákona dá se 
problém řešiti poměrně lehce, ne již tak u zákona záborového. Uva
žovati mllžeme dvojím způsobem: buď vezmeme za podklad slovné 
znění, anebo řekneme, že záborový zákon prostě převzal pojmeno
vání ze zákona občanského, aniž měnil jeho smysl. NemySlím,:l1.: 
záborový zákon mění nomenklaturu občanského zákoníka, spíše je 
za to míti, že zákon záborový chtěl přejati názvosloví občanského 
zákoníka a tak dotvrditi, že v tomto případě jde o pouhou recepci 
ustanovení občanského práva. Zmíněné ustanovení § 2. z. z. odka
zuje nás na práva dle občanského zákoníka, což jsou práva dle § 298. 
a 473. obč. z.; osoba oprávněného určena je vlastnictvím panujícího 
pozemku a nikoliv držbou. Jiný výklad nemá smyslu, poněvadž § 2. 
z. z. odkazuje jen na příslušná ustanovení občanského zákona a ne
upravuje samostatně nějaký nový zvláštní poměr, obzvláště když 
dále mluví se o vlastníku a ne držiteli. Kdybychom se přidrželi do
slovného znění, byla by věta l. odst. § 2. z. z. plna rozporl1 a tak zá
kon vykládati nesmíme. 

Náleží-Ii tedy do souboru zabraných nemovitostí též pozemek. 
jehož vlastník je oprávněn požadovati na osobě třetí určité chováni 
v důsledku toho, že tato os-oba je vůči . onomu vlastníku k tomutn 
chování povinna, čili dle obvyklého názvosloví, je-li s oním pozem
kem soojeno reální právo: ustanovuje zákon záborový, že ono prá
vo náleží taktéž k velkému majetku pozemkovému. Sem čítati jest 
(jak již podotčeno) v prvé řadě služebnosti pozemkové. Obzvlášt
ního významu budou míti služebnosti jmenované v § 477. (§ 492. 
násl.) obč. z. V těchto služcbnostech má značný hospodářský vS'
znam pozemek slol1Žící. Třeh~s by pozemek služebný byl' značně 
rozsáhlý a třebas by fakticky všechny užitky z tohoto pozemku ply
nuly do rukou oprávněného ze služebnosti, přece netvoří služebn ';' 
pozemek součást pozemkú velikého majetku pozemkového64

) Jen 
ono »právo« náleží k velikému majetku pozemkovému. V některých 
krajinách udržely se pastviny. kde staré sociální poměry Zll staly ne
zmčněnv i se zpllsobem užívání těchto pastvin a utvořila se zvláštní 
společellstva bývalé vrchnosti a poddaných, často mívá toto tu 
právní formu, že velkos~atku Oako bývalé vrchnosti) přísluší p r;.1-
v o P a s t v in y na těchto pozemcích, které knihovně náležejí iiným 
osobám. V tomto případě náleží právo na těchto pozemcích pás ti 
do velikt\ho majetku pozemkového (je-li. ovŠ'em velkostatek zabrán). 
,de půda pastvin clo velkého majetku pozemkového nenáleží. 

Z reálních práv. která přicházejí v úvahu, jsou dnes nejvÍCe po
zoruhodné t. zv. ľ e á ln í pat ľ o n á t y. Na Moravě patronát pro 
nás nemá valného smyslu, větší význam má v Čechách, kde patro
m1m přísluší správa jmění farních beneficií za spol'11činnosti dotyč
ných beneficiátfl.t./i Tu nutno zase si 11vědomiti, že beneficiatní po-

.. ) Proti S ti e br o v i. P.,nemková reforma, Právník 1919, str. 221. 
M) Mayer ho f e r - Pac e: Handbuch fUr den TloJ. VerwaltunS!:s

dienst, 5. vyd., IV. SV., str. 253. 
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zemky nejsou součástí velikého majetku pozemkového, jen t. zv. 
právo z realního patronátu je ovšem zmíněnou součástí. Jiné reální 
právo s vlastnictvím pozemků spojené je účastenství na kontribu
čenských fondech, resp. členství okresních záložen v Cechách (z. 
z. 22. 3. 1882, č. 26a novelly), nebo kontribučenských záložen na 
Moravě (z. z. 23. 3. 1873 Č. 30 a 31). Tato posléze jmenovaná práva 
přicházejí v těch případech v úvahu, kde bývalé rustikální pozemky 
tvoří součást velikého majetku pozemkového. S dominikálními po
zemky spojené právo rybolovu jest sem čítati (srov. rozh. nejv. sou
dn, Rv I 620/]2, Ol. U. 5992). 

§ 17. Zemědělská p6da. 

Zpravidla náleží píída bez rozdílu svEho hospodářského určení 
k součástkám velikého majetku pozemkového. Výjimečně u veliké
ho majetku pozemkového, kter\' je menší než 250 ha, větší však než 
150 ha, pOI;!tá se do zákonité výměry 150 ha půda jen zvláště kvali- . 
fikovaná, t. zv. zem ě d č I s k ú p Íl d a. U tohoto poměrně menšího 
majetku počítá se půda věIlovaná intensivnímu hospodaření; kdežto 
Pllda věnovaná extcnsivnímu hospódaření se nečítá do součástí to
hoto majetku. Redaktoři měli l;si na mysli poměrně větší hodnotu 
ptldy intcnsivně obhospodařované. dále patrně tu okolnost, že půda 
taková nalézá se v krajinách hustěji osídlených a konečně, že po
ptávka po takové půdě je poměrně největší. Proto snížil zákon u této 
intensivní plldy mez výměry z 250 ha na 150 ha půdy. 

Zemědělská puda je taxative určena. Jsou to: role, luka. zahra
dy, vinice, chmelnice. jiná půda není Plldou zemědělskou. Máme-li 
s tatek do 250 ha v~'mčry, je velikým majetkem pozemkovým ve 
,>myslu zákona záborového jen tehdy. je-li mezi jeho pozemky 
zmíněn)ích zemědělských pozemků více než 150 ha. Zákon provádí 
přesně zásadu. že jen intensivně obdělávaná půda ospravedlňuje sní
žení výmčry z 250 ha na ]50 ha. proto nepojímá do zemědělské půdy 
pastviny.nr.) V konkretním případu bude dosti těžko určiti mez mezi 
pastvinou a loukou. používá-li se pozemku i jako louky i jako past
viny, na pf. sklízí sc jen seno, kdežto otava se spásá (§ 501. obč. z. 
a K r a i n z l. c. J.8, str. 725). Máme-li takové sporné o~ázky, musí
IIlC míti pravidlo. cllc nčhož chceme postupovati. Můžeme ustano
vení to vykládati extensivně, ancbo restrinktivně dle toho, co pova
žujeme za pravidlo. Zákon v tom směru není zcela přesný, buď mů
žeme považovat[ za pravidlo, že statky od 150 ha jsou zabrány, ane
ho naopak l1znati. žc zásadně jsou zabrány statky od 250 ha a jen iJ 

plld;y i,ntc'llsi'vněj,i zpracované snižu~e se výj<imečně \'o/měra na 150 
ha. Text zákona zní: » ... výmčra ... je větší než 150 ha pt'tdy ze-
11lt:dělské ... , anebo 250 ha půdy vllbec« (§ 2. z. z.). Z taxativního vý
počtu plldy zemědělské soudím, žc pravidlem jsou zabrány statky 

.. ) S v o bod a Emil: Zákon o zabrání velkých statků, Ceské právo L, 
seš. 2., str. 3., nesprávně ,počítá i pastviny k pildě zemědělské. 
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teprve od 250 ha, ačkoliv zákon zdá se klásti důraz na 150 ha. Z toho 
se tedy podává, že ustanovenf o zemědělské půdě nutno vykládati 
restrinktivně. 

Není naším úkolem kasuisticky přfpady vypočítávati, než na 
několik detailů dovolili bychom si přece čtenáře upozorniti. Zmínili 
isme se o loukách a pastvinách. Jiný případ, který bude velmi aktu
álnf, je otázka, zda do zákonité výměry 150 ha možno čítati i výměru 
pozemků, ,na nichž se nalézají hospodářské budovy. Poněvadž tyto 
pozemky neisou ani polem, ani loukou, ani zahradou, ani vinicí, ani 
chmelnicí, je otázku tuto zodpověděti záporně. Podobně tomu je i u 
prostory mezi hospodářskými budovami ve dvorci, pokud nen! za
hradou, stejně sem nepatří i soukromé hospodářské cesty, meze 
mezi poH. Samozlejmě vyňata je 1est1J~ půda. Sady nejsou vÝ
slovně jmenovány, ale náleží asi pod zahrady, nebo! nejde o to, zda 
zahrada je oh ražena či neohražena a jako sad používána, i pod po
jem role dal by se sad subsumovati. Těchto několik kasuistických 
případů na vysvětlení výše stanoveného pravidla dovolili isme si 

I čtenářům zde uvésti. 
Tolik bylo uvésti o součástkách velikého majetku pozemkové

ho. Jak patrno, nečiní stanovení součástek valných obtíží, ustano
vení jsou celkem jasná a málo složitá. V praxi budou jediné realní 
práva, která jsou spiata s reálnými břemeny, při přeiímán! činiti ob
tíže, ale tento problém řešiti budeme až ve studii příští a proto md
žeme otázku tuto zde jen nadhoditi. 

IV. Soubor zabraných nemovitosti. 

§ 18. Souhrn nemovitosti. 
Velký majetek pozemkový skládá se (jak z předcház·ejlcího 

patrno) z jednotlivých pozemků a z práv s jich vlastnictvím spoje
ných. Tyto jednotlivé pozemky jsou věcmi dle našeho právního řádu 
a hospodářskými individualitami. Záborový zákon pohlíží však na 
s o uhr n t ě ch t o n e m o v i t o stí j a k o n a cel e k. Z výkladů 
druhého oddílu je čtenáři asi jasno, že musíme míti určen nutný 
vzta,h mnohosti částí k jednotě celku a že tento vztah určuje se re
laCÍ k nějakému postulátu. Tento postulát máme v záborovém zá
koně výslovně uveden a to v § 1.: "Aby byla provedena úprava po
zemkového vlastnictví, zabírá se státem velký majetek pozemkový«. 
Tento p o s t u lát mám e v tom top ř í pad ě u r č e n o b j e k
t i vně a tím máme stanoven způsob, jak máme při dalších výkla
dech postupovati, neboť konstrukce je různá, klademe-li důraz na 
objektivní či na subjektivní stránku účele , jemuž věc slouží. Celek 
pak toho nazývá se s o u bor n e m o v i t o stí spr á v y, která 
jsou spojena s Í'eiich držením. V dalších výkladech budeme použí
vati stručného názvu s o u bor z a b ran Ý c hne m o v i t o stí. 

Tento soubor ie dán tou okolností, "jestliže výměra náležejfcí 
v území Ceskoslove,nské republiky vlastnicky jediné osobč 
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nebo týmž spoluvlastníkům, je větší než 150 ha půdy zemědělské, 
nebo 250 ha půdy vůbec« (§ 2. z. z.). Vlastník ie pak osoba, která ie 
charakterisována sku~ečnostmi §§ 380.-446. obč. zák. Při takovém 
charakterisování souboru zabraných nemovitostí nepřihliží se k to
mu, k jakému účelu věci slouží, poněvadž pro vlastnické právo jest 
zcela nerozhodno, jakému účelu věc slouží. Pro pojem souboru za
braných nemovitostí je tedy zcela lhostejno, jaké je hospodářské ur
'Čení jednotlivých pozemků. Proto mohlo by se říci, že takto cha
rakterisovaný soubor rozchází se zcela s pojmem hospodářského 
podniku,67) že soubor není žádnou hospodářskou jednotkou, že může 
se skládati z vice hospodářských jednotek, že není také nutno, aby 
pozemky byly zapsány v jediné knihovní vložce, že nepředpokládá se ' 
tedy právní jednota ve smyslu výše řečeném,68) že je také zcela lho
stejno, zda pozemky jsou zapsány v knihách pozemkových či des
kách zemských, či zda nejsou zapsány v knihách vůbec, pa př. sta
tek veřejný.OD) 

Ještě vice dle tohoto mrnění rozchází se pojem souboru s po
jmem hospodářského podniku, po př. hospodářského závodu pro tu 
okolnost, že sčítají se v soubornou jednotku i pozemky náležející 
různým vlastníkům, jako manželům nerozvedeným (§ 2., odst. 2. z. 
z.), rodičům a dětem (§ 4. z. z.). 

V záborovém zákonu máme však značné omezení zásady, že 
jen vlasftlictví je charakteristickým znakem souboru zabraných ne
movitostí, poněvadž nutno přihlížeti i k právní i k hospodářské jed
n'Oltě (§ 3. Ut. a). O tomoo omezen~ ,dovolíme si rozepsaA,i se v da1šich 
odstavcích a na konec uvésti v soulad ustanovení § 2. a §·3. lit. a. 
Prve však promluvíme {) malých souborech. 

§ 19. Malý soubor. 

MaJ Ý m s 10 U bore m nazýVáme soulbor nemovitosti, jilchž 
rozměry převyšují sice 150 ha, ale nepřesahují 250 ha. Soubory větší 
250 ha nazýváme vel kým i s o u bor y. V tomto odstavci pojed
náme o malých souborech, poněvadž máme řešiti několik nejasností 
v zákoně nerozřešených. 

OT) Srov. Hor á č e k: Zemědělská politika, 'str. 53. 
-) Srov. Krč m á ř .Tan: Zákon 'J zabráni velkého majetku pozemko

vého ze dne 16. dubna 1919, č. 215 sb. z. a n. Hartmann-.Toachimovo vydání 
zákonů, str. ll. - S t i e ber M.: Pozemková reforma, PráWlík 1919, str. 
217. - S v o bod a Emil I. c., str. 3. 

")K r č m á ř I. c. - O veřejném statku viz Ran d o v o VlllIstnictvl, 
6. vyd. (Kasanda), Praha 1917, str. 12 n. a nejnověji Antonln E r š i I: O ve
řejném statku a jeho evidenci, ",Ceské právo«, 1., str. 7 a násl. .Jinak T i II: 
Privatrechtl. Fragmente I. c. Dle textu rozh. nei. soudu 12. 4. 1910, Rv Vl 
~24/1O (GI. Ung. 5030), 18. 1. 1910, Rv VI 4/10 (Gl. Ung. 4903), 10. 7. 1912, 
Rv II 626/12 (GI. Ung. 6006), 1{)bzvláště 3. 12. 1912. Rv JI 1090/12 (GL Ung. 
6159). -
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Otázka zní, co rozumčti jest malým sOllborem nemovitostí, zda 
pouze půdu zemědělskou, či zda veškerou půdu? Uvedeme příklad: 
statek 200 ha skládá se z 151 ha půdy zemčdělské a 49 ha půdy 
ostatní. Náleží do zabraného- souboru pouze 151 ha pt'1dy zeměděl
ské, či všech 200 ha? Text zákona je nejasný. Při statcích do 250 
ha -mluví jen o pi'Idě zemědělské, která náleží do zabraného souboru. 
Z toho bylo by možno usuzovati na to, že ostatní půda je volná. Na
proti tomu možno vzhledem na § 3. lit. a. z. z. souditi, že i ostatní 
půda náleží do zabraného souboru, poněvadž § 3. taxative vYPočÍ
tává, co je ze záboru vyloučeno. O úmyslu redaktorů nebude asi 
sporu, ale to je mínění soukl'omých osob, zákon není míněním sou
kromých osob. Postulát jednotící mnohost částí souboru nám nedává 
žádné odpovčdi. Tedy non Iiquet? K tomuto poslednímu prostředku 
v interpretaci norem můžeme sáhnouti jen tehdy, nemáme-li již žád
ných jinýGh prostředků více. Dosud jsme však všech prostředků ne
vyčerpali. Musíme především stanovi~i vztah § 2. s § 3. z. z. Toto 
ustanovení § 3. z. z. nám přesně vypočítává, kterou půdu nelze po
važovati za zabranou, třebas náleží vlastníku souboru, toto ustano
vení nečiní rozdílu mezi velkým a malým souborem. Naproti tomu 
znění § 2. z. z. není dostatečně přesné, abychom z něho zcela bez
pečn ě mohli usuzovati, že půda nezemědělská u malých souborů ne
činí jich součást. Musíme tedy nej asné znění § 2. doplniti jasnějším 
z něním § 3. Z toho se tedy podává závčr, že u statktl do 250 hél 
půdy patří do zabraného souboru nejen půda zemědělská, ale ve
škerá Ptlda, pokud tato není dle § 3. lit. a. vyloučena. Do zákonného 
rozměru počítá se jen Pllda zemědělská. Zde u malých souborů vy 
stupuje do popředí, že soubor je jednotka, která není totožná se SOll

čtem pozemků, které se do zákonné výměry sčítají. 
U malých soubori'I čítá se do zákonné vým ě ry 

jen P II d a zem ě děl s k á, a led o s o u bor u n á lež í veš k t!
r á p i'I d a v I a s t n í k a, p o k u dne n í t a t o v y I o uče nad I e 
§ 3. I i t. a. U velkých soubori'I čítá se do zákonné výměry ve
~; kerá půda, pokud není vyloučena dle § 3. lit. a. Těmito rozdíly líší 
se malý soubor od souboru velikého.70

) 

§ 20. Průkaz výměry pozemkÍl. -

Z dosavadních výkladů je patrno, že veliká váha klade se 
na výměru pozemků a tu máme hned otázku: jakým způsobem zji
šfovati jest výměru souboru? Záborový zákon nemá o tom žádného 
ustanovení, ale ani v řadě prováděcích zákonů nemáme žád
ného ustanovení. Redaktoři záborového zákona mohou se omlou
vati revolučním chvatem, ale k redakci prováděcích zákoni'I bylo 
času dosti, aby bylo předepsalo řízení, jak nutno stanoviti výměru 

70) S t i e ber: Právník 1919, str. 249, pOjímá do souboru jen půdu 
věnovanou úkolům zemědělským, ar liŽ js.)U produktivní či neproduktivní. 
Tomuto mínění nelze přisvědčiti. poněvadž je proti zřejmému textu zákona. 
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souboru zabraných nemovitostí. Dosud v našem právním řádu ne
máme ustanovení, které by se dalo hladce převzíti a na tento případ 
použíti. 

Jak známo, v knihách pozemkovÝch jsou v evidenci vedeny 
<;oučástky knihovního tělesa jen dle čísel p,arcelních a nikoliv dle 
rozměru svého" pr·oto na rozměr nevztahuje se veřejná víra, která 
chrání zápisy v knihách pozemkových. Rozměr pozemků je úředně 
zaznamenán jen v katastru daně pozemkové, ale zde je závaznost 
omezena jen na předpis pozemkové daně a není proto pro strany 
autentický.71) 

Závada nebude při přejímání souboru zabraných pozemků stá
tem, nebo! v tom případu bude možno prováděn důkaz, že výměra 
pozemků odchyluje se od výměry katastru daně pozemkové. Pro 
nás civilisty nemá výwamu otázka, kdo nese náklady tohoto řízení; 
otázka tato není v zákoně vůbec řešena. Nás však zajímá otázka 
rozměru pozemků v tom případě, když přijde na přetřes otázka 
ulnění právního závazku ze smluv uzavřených bez souhlasu pozem
kového úřadu. Jak se má v tomto případu zachovati soudce? Otáz
ku tuto řešiti budeme ex professo ve studii druhé, v této dovolime 
si jen podotknouti, že na tuto otázku není pamatováno. Zda soudce 
knihovní bude moci průkaz výměry na stranách požadovati? Dle 
našeho mínění (jež tuto blíže neodůvodňujeme) bude moci soudce 
knihovní požadovati v pochybném případě průkaz, že pozemky ne
mají zákonné výměry, i jiným způsobem než opisem katastru daně 
pozemkové. 

. § 21. Právní Jednota. 

Přicházíme nyní k výkladu sporného § 3., lit. a) z; t., jenž 
byl již častěji uváděn. Ustanovení toto zní: >Ze záboru jsou vylou
čeny objekty právně i hospodářsky samostatné, jež neslouží hospo-

• cfař'ernf na za!branýdh nemovitolSteCih«. Neiasll1á st'YIm:sace zaiV'linooa 
byla chvatem, s jakým sděláván byI"zmfněný zá:kon.72) 

Výše (str. 31) jsme pravili, že p ,rávnťjedn 'otaje jill1Ý název 
pro knihovní jedll1otu, tomu přisvědčuje i Krč m á ř I. c. Tamtéž jsme 

" 
n) Upozorňuje na t.o S v ob o d a I. c. 
72) I( r Č m á ř v citovaném komentáři p0dává nám velmi cenný . vý

klad redakční historie: "Prvý bod § 3. (JH. a) byl několikráte přestylisován 
a, íak se musíme domnívati, nedopadla konečná stylisace šťastně. - - -
S ,původním textem § 2. se původní text ,§ 3. dobře snášel, nové texty spolu 
neharmonují. PŮV'Jdní text § 2. vycházel při určování pojmu velkého ma
jetku od usedlosti (velkým majetkem jest rozuměti usedlosti [velkQstatky, 
domy, lesní statky a P.]) a bylo připojeno ustanovení, že k výměře used
losti se připočítává i majetek zemědělský a lesní, který netvoř! právní ani 
hOSPJdářské jednotky s usedlostí, je-li ve vlastnictví vlastníka usedlosti 
anebo týchž spoluvlastníků jako usedlost. Lit. a) '§ 3. pak zněla tak, že ze 
táboru jsou vyloučeny objekty samostatné právně i hospodářsky, jeiichž 
hospodářským účelem není zemědělská nebo lesní výrJba.« Str. 14. 

3 
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řekli, že výraz tento je dosti neurčitý a hodí se na všechny případy, 
kde nemáme určenu hromadnou věc hospodMskou formou, ale jinou 
náležitostí zákonem předepsanou. BYi10 by bývalo lépe, kdyby zá
kon zněl takto: »nemovitosti, které netvoří se zabranými nemovi
tostmi knil.ovního tělesa společného (§ 3. kn. ř.).4: 

Názvu »P r á vn í jed not ac možno mimo to vytýkati, že 
právě v záborovém zákonu nebYli v{)len šťastně, poněvadž soubor 
pozemků zabraných tvoří jednotu 'podobného rázu, jako je jedno>ta 
knihovn'ho tělesa. Možno tedy mluviti také v tomto případě o »práv
ní jednote4:. V tomto smyslu však není, možno zákon vykládati, po
něvadž by § 3. (lit. a) jen pravil, že do zabraných nemovitostí nepa
tří nemovHosti, které nejsou zabrané, což se rozumí samo, sebou. Jt~ 
tedy výklad výše podaný zcela správný. Než na jednu okolnost 
nutno upozorniti, že význam >právní jednota4: stane se zase mnoho· 
značným, jakmile v našem právním řádu se vyskytne jiná t. zv. 
právní jednota. Zůstane 'tedy výraz »právní iednota« povždy ne
určitý. Jest toho značně litovati pro velikou dŮtležitost tohoto usta
novení,.T3) Jiný názor o práVlIl~ j.edoorě pmjev:ill pmf. Dobroslav 
K r e i č i,*) Vzhledem na velikou znalOlSt autorovu o problémech 
pozem1rové rd{)rrmy po!klládiám Jieolťo mí!11lěnÍ z,a: ve,lmd závažné. 
K rej č í vyslovuje mínění, ž,e pouhá samostatnost knihovních vlo
žek při přísném výkladu nezakládá právní samostatnosti, že nemo
vitosti zapsaJl1lé 00 různý,ch VJIQlŽek a ,třebaS' ~ do .různých porrem- • 
kových knih mohou dle tohoto mínění tvořiti jediný právní celek, 
když patří témuž vlastníku, isou stejně a iednotně používány a pod. 
Dle Kr e Í' č í h o je podmínka tato splněna jen tehdy, příslušejí-li ně
komu k d:otyJčnémUJ objeŇnu Hná práJvaJ než vlaJSitnJická, 'a to takolv~_, 

") Nejasnost tato přiměla asi S t i e b r a (Sborník XIX., str. 156) k 
námitce ,.Právní samostatností nemyslí se tu samostatnost soukromoprávnf, 
nýbrž veřejnoprávní, živnostenská, průmysh:>vác. Jest jen litovati, že S t i e
ber nevyslovuje se poněkud určitěji. Jednota živnostenská a prdmyslová 
je jednotou hospodářskou, jak z předcházeiících výkladů je patrno (srov. 
s:r I :~ I) Samostatnvst veřejnoprávní ie mi poněkud nejasna, snad mlní 
tím daňové předpisy, ale ty jsou sdělány z cela jiného hlediska a nemají 
s tímto souborem vůbec nic společného a proto nemohou se použíti na náš 
případ. Zůstává tedy jediné knihovní těles'\) jako jednota právní a jako folio 
k jednotě hospodářské. - Nejnověji S t i e ber (p'ooemková reforma a cu
krovary, Právník 1921) rozvádí toto svoije mínění: ,.Právně pokládá se něco 
za samostatné, pokud to nějaikému jinému subjektu ,patří, pokud tedy od do
sav3Jdního subjektu je to odlišné. Z 'Pojmu souboru, který by soustřeďoval 
majetek v rukou jednoho, vlastníka, vy:plývalo, že tato. právní samostatnost 
nemůže býti měněna. Pak zbývala iiná právní samostatnost: jiné právní 
předpisy, které 1l'Ořádaii ten který o.bjekt. Tu bylo by mysliti na předpisy 
pr~va správniho, před,pisy živnostenské, daňové a dědické ... Z této samo
statoosti plyne ji.ž také sam<lstatnost ho.spodářská«. Z toho, 00 jsme opra
vi\[ výše, nemt"tžeme dojíti k jinému závěru, než že u S t i e br a je právní 
iodnota jen zvláštní přJ.pad hospodářské jedlW!ty. a že tudíž dle našeho mí
nění !1ení thn protiklad právní a hospOdářské jednoty úplně vystižen. 

, .) Některá pochybná ustanovení zákona záborového.). Casopis pro 
prání a s.tátní vědu, 1921, str. 1. a násl. -
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jež dávají objektu tomu samostatné právnÍ' postavení, odchylné od 
právního postavení ostatních nemovitostí souboru, k němuž objekt 
ten vlastnicky patří. Kr e j č í uvádí příklady: Objekt je propachto
ván, dán v užívání, požívání, zřízeno právo stavební. Kr e j čí 
klade důraz na tu okolnost, že pozemky právně samostatné nesmí 
býti stejně a jedn,otně používány. Toto však týká se hlediska h o
s pod á ř s k é h o, nebot nás poukazuje na to faktum, že právní sku
tečnost odlišného používání musí býti dána, abychom mohli mluviti 
o právní samostatnosti. V případech Kr e j čím uváděných je vlast
ník obtížené nemovitosti povinen strpěti, aby někdo jiný tuto nemo_ 
vitost vyžitkoval pro svůj h o s po d á ř s k Ý prospěch, aby užitky 
nekoncentrovaly s'e ve jmění vlastníkově, ale ve jmění osoby jiné. 
Kdyby však vlastník bez ohledu na dané. právní povinnosti použí
val dotyčných pozemků ku svým hospodářským účelům, nemohli 
bychom v důsledku toho mluviti o právní samostatnosti. Dle Kr e j
čí h o je dána právní samostatnost, hospodaří-li na dotyčné nemo
vit,osti někdo iiný, než vlastník a vlastník je to povinen trpěti. Z toho 
je patrno, že při tomto pojetí právní samostatnosti je rozdělovacím 
hlediskem hospodářský účel, jemuž věc slou'ží, a nemáme zde dáno 
přesné rozdělovací hledisko od hospodářské samostatnosti. Mohlo 
by se mi namítnouti, že v tomt,o případu klade se důraz na právní 
povinnost vlastníkovu strpěti cizí hospodaření a neohlíží se na to, 
jak skutečně se s věcí nakládá. Tato povinnost vlastníkova je však 
determinována hospodářským určením věcí. Dle toho, k jakému ho- ' 
spodářskému účelu má věc sloužiti, dle toho stanovíme v tomto pří
padě i obsah p'rávní povinnosti vlastníkovy. Obrat »má sloužiti« není 
v tomt,o případě však pojem normativní, leč značí výraz pro určitý 
hospodářský postulát. Jeto poU'ze gramatikálně stejný výraz se zá
kladním pojmem normativním~ ale logicky je to jiný pojem. Tedy 
bud' jak buď, nemožno dosáhnouti takovým způsobem přesného roz
lišení od pojmu hospodářské samostatnosti. 

Těmito úvahami jsouce vedeni a přih1ížejíce k té okolnosti, 
že knihovní těleso bývá označováno jako právní jednota, přiklonili 
jsme se k tomu mínění, že právní jednota je jen jiný, a to bohužel 
nepřesný výraz pro knihovní těleso. 

§ 22. Hospodářská jednota. 

Neméně nejasná je druhá náležitost, že pozemky musí býti 
»h o s pod á ř s k y s a m o s t a t n é, i e žne s I o u ž í h o s pod a
řen í na za,braných nemovitostech«.H) Máme zde tedy 
hospodářskou jednotku různých pozemků a vedle toho máme po-

H) Pozemky hospodářsky nesamostatné, které tvoří se zabranými po
zemky sice jeden celek, ale nenáleží vlastníku souboru zabr,aných nemovi
tostí, není m0žno sčítati, podobně ne, hospodaří-li se sice na ploše větši 
než 250 ha jednotně, ale náleží-li tato plocha různým vlastníkům tak, že 
žádný ll1emá výměry potřebné. 

;j ~. 
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zemky, které jsou úplně hospodářsky samostatné. Zmíněná jednotka 
nazýVá se v obecné mluvě hospodářským pod:nikem a samostatné 
pozemky vyznačují se tím, že nejsou příslušnou hospodářskou for
mou sjednoceny v jeden celek s hospodářským podnikem. Co j e 
to h o s pod á ř s k ý pod n i k? Pojem ten vytvořen byl národním 
hospodářstvím. Naším úkolem je uvésti tento pojem v soulad s práv
ním předpisem a zjistiti, zda v daném případě právní řád pOjem ten 
prostě recipoval, či zda vyžaduje zvláštní kvalifikace. V národním 
hospodářství dospělo se k rozdílu mezi pojmem závodu a p.odniku. V 
tom směru možno v české literatuře poukázati na velmi instruktivní 
studii Josefa Mr á z e »Závod a podnik zemědělský V rakouské sta
stistice závodové« (Sborník Věd pr. a st. XII., str. 84 n.). Jeho· studie 
dotýká se sice v prvé řadě rakouského sčítání závodového, tedy ho
spodářských jednotek, jak určitými normami byly blíže určeny, ale 
jmenovaný rozdíl je tam celkem dobře naznačen a proto hodí se pro 
naše účely. 

Z á vod zem ě děl s k Ý je komplex půdy z jednoho místního 
středu technicky jednotně (po zemědělsku nebo lesnicku) vzděláva
ný v mézích určité samostatné organisace (I. C. str. 92). Je k tomu 
zapotřebí: a) hmotný substrát, t. j. půda schopná zemčdělského vzdě
lání, b) 'půda musí 1vořiti jistou místní ucelenost, c) k tomuto místní
mu středu musí přistoupiti jednotné technické vedení výrobního pro
cesu, d) je representována samostatným držitel,em (I. C. str. 90). Ten
to pojem nemá pro nás tak dalece významu, poněvadž byl vytvořen 
k účelům statistickým, ale uvádíme jej přece, poněvadž nám osvětlí 
lépe rozd:íJIJ ilTIelZ~ záVlOdem a PO'dnilkem. 

Pod n i k je každá samostaťná, hospodářský celek tvořící or
ganisace, jejíž činnost může směřovati nejen k ukojení vlastních po
třeb hospodářských, nýbrž i k výrobě hmotných statků pro pqtřeby 
jiných osob nebo 'k usnadnění oběhu a směny hmotných statků. Roz
díl charakterisujíd podnik od závodu, stanoví Mr á z dle E n
g ,I i š e,75) »že závod je jednotkou technickou, podnik jednol-kou ho
spodářskou nějakého procesu hospodářského, tvořít ve spojení »ho
spodářská jednotka« kontrast proti »technické jednotce«. Oběma 
proti sobě stojícími výrazy míní se vlastnosti, které nějaký hospo~ 
dářský (v našem prvém významu) proces mohu sjednotiti v patrný 
celek, t. j. na jedné straně technické vedení u závodu (»technická« 
jednotka), na druhé straně jednotná finanční, hospodářská správa u 
podniku (»hospodářská« jednotka)" (I. c. 93). »Národohospodářským 
účelem se tyto organisace od sebe nikterak neliší<, obě jsou činiteli v 
organisaci výroby nebo oběhu statků pro ukojení vlastních nebo· ci
zích potřeb, ale rozdíl mezl ,nimi zhruba by se dal naznačiti tím, že 
závod je techni~kou, podnik hospodářskou jednotkou nějakého ho
spodářského procesu« O. c. str. 94). 

10) Zprávy Zemského statistického úřadu král. Ceského, IX. sv., 1907. 
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Dosavadní literatura právnická vytvořHa zcela zvláštní pojem 
podniku jako předmětu práva, vycházejíc pak z hlediska obchodního 
a živnostenského 'Podniku, skytá nám pro podnik zemědělský málo 
vhodného.76

) 

Již vÝše jsme prav11i, že máme dán objektivní postulát, dle ně
hož nám bude po.stupovati. Dále máme zde dán jednotící moment 
vlastnictví určité osoby. Tyto momenty nutno sr předevšim uvědo
miti, než budeme moct dále postupovati a rozhodnouti se, zda máme 
se přidržeti závodu či po,dniku. »Může totiž nastati poměr, že v me
zích jedné samostatné organisace hospodářské vyskytuje se několik 
po stránce technické samostatných organismů, které místně nemusí 
spolu souviseti« (Mráz, I. c. str. 95). Tato technická stránka zdá se 
bý ti něčím zcela objektivním a proto měli bychom se jí přidržeti. 
Kdybychom provedli však bližší rozbor - na ten není zde místa -, 
shledali bychom, že tato technická stránka není přímo určována po
stulátem hospodářským, že máme při závodu a podniku do jisté míry 
analogon kusu a statku, ovšem s tím rozdílem, že každý závod je i 
podnikem nebo částí jeho, ale ne každý kus individuem. Přihlížíme-li 
k podniku' s hlediska subjektivního, tu tvoří buď jeho části (závody) 
jednotku, anebo netvoří, dle toho, jaké právě hledisko subjekt po
stulátu zaujímá, což z výkladů druhé části této studie bude s dosta
tek patrno. Tedy i z hlediska subjektivního můžeme pojímati zá
vod jako podnik. 

Zde máme předepsáno hledisko óbjektivnt a musíme proto usu
zovati takto: z á vod y, k t e r é t v o ř f dle ob j e ,k t i v II í hop o
s t u lát u jed not k II h o s pod á ř s k o u bez o hle dun a s u b_ 
jek t i v ním í n ě n í d oty č n.é o s o b y, j s o. u jed i n Ý m p o d
n i k e m, j e di n o u jed not k o u. Zákon zde však nevyřkl, že to 
musí býti podnik zemědělský a to je pramenem ,obtíží dalších vý
kladů. Obrat »velký majetek 'Pozemkový« poukazuje nás však na 
zemědělský podnik77

) a proto tento výraz v tomto smyslu pojímáme. 
Půda náležející témuž vlastníku, která slouží zemědělství v šir

ším slova smyslu i s pastvinářstvím i s lesnictvím, tvoří zpravidla 

") Podnik zemědělský dokonce tato literatura zamítá, srov. P i s k o: 
Das Unternehmen, str. 21, S c oh u ber t-S IJ I der ll: Die Zwangsverwa!tung 
und die Verwahrung u. Verwaltung, str. 419. - Pro nás je velmi významno, 
že nečiní se rozdílu mezi podnikem ,a závodem (O h m a y e r 1. c., str. 8., 
R Poo 11 ,a k: Die ZwangsverwaltUlllg wirtschaftlicher UnterneIJmungen, str. 
8., Schubert-Soldern 1. c., str. 416., Pisko 1. c., str. 18., Randa: 
llandelsrecht 1., str. 94. a nás!., II e r r man n - O t a v s ký!. c., str. 349.) 
a právě tent.o rozdíl je pro nás velmi záva,žný. V našem záhmoldárství činí 
se nyní přesně rozdíl mezi závodem a podnikem. (Viz ,zálwn ze dne 12. 
srpna 1921 Č. 330 sb. § 1., odst. 2.: "Záv,odem ve smyslu to11,oOO zákona fo(}Z

umí se každá hospo'dářská jednotka, která se Uší správou nebo účtováním 
od správy nebo účtolvání jiných hospodářských jednotek téhož podni:katele«. 
Ze starších viz § 131. obec. zák. hor.) 

71) II orá Č e ok: Zemědělská politika, str. 53. a n. - Pie dle r: Ze
mědělská ,politika 1., str. 238. a n. 
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jediný zemědělský podnik (§ 2. z. zJ, poněvadž z objektivního hle
diska dlužno za to míti, že všechna tato púda hospodářsky vzdělá
vaná je osobou vlastníkovou do té míry hospodářsky sloučena, že 
slouží jednomu hospodářskému účelu, v minimálním případu ok roz
množení prostředkú, dotyčného vlastníka. Zda vlastník subjektivně 
rozlišu·je své jmění, na samostatné části, nepadá na váhu. Nepadá 
na váhu, zda je tento podnik zemědělský řízen i technicky jednotně, 
záleží jen na tom, aby k {) n e č.ll ý h o s pod á ř s k ý v ý s 1 e dek 
s e s o u s tře d i I vos obě v I a s t n í k o v ě. Na vysvětlenou uve-
deme dva případy: . 

a) velký maietek pozemkový skládá se z 5 dvorcú zapsaných 
v 5 knihovních vložkách (právní samostatnost) po 100 ha výměryj 
z toho obhospodařuje vlastník sám jeden dvorec, ostatní čtyři jsou 
jednotlivě pronajmuty, máme zde nesporně 5 závodů zemědělských. 
ale po rozumu záborového zákona jediný soubor zabraných nemo
vitostí, poněvadž vlastník s hlediska svého jmění spravuje je dle jed
notného plánu a konečný hospodářský výsledek sbíhá se v jeho 
osobě; 

b) někomu náleží 260 ha pÚĎy, z toho. přináleží právem poží
vacím 120 ha druhé osobě. Pokud užívání trvá, máme zde dva pod
niky, poněvadž konečný hospodářský výsledek se koncentruje \1 

dvou různých oso.b, nemáme zde žádného jednotícího hlediska (§ 511. 
i. f. není jednotícím znakem). 

V prvém případě máme jediný podnik, ve druhém dva podniky. 
Proto musíme do iisté míry opraviti mínění Krč má ř o v o (I. c. str. 
14.), jakoby propachtované pozemky, které s ostatními pozemky 
vl'astníkovými netvoří knihovní jednotky, nená,ležely k souboru za
braných nemovitostí. Pozemky ty náleží k souboru, poněvadž jsou 
součástkou zemědělského podniku. Naproti tomu pozemky úročné 
(§ 1131. a násl. sem tam se tyto útvary udržely a mívají formu 
pachtu) k hospodářskému podniku nenáleží.78

) Zde máme praktický 
význam rozlišování závodu a podniku. 

§ 23. Samostatné pozemky. Nemovltostní příslušenství. 

Všechny pozemky, které netvoří součást zemědělského pod
niku, isou hospodářsky samostatné, na př. městské domy, doly, po
kud jde o součástky dolů na dni (§ 117. hor. zák.). Ostatní púda ná
leží k zemědělskému podniku, není tedy ho,spodářsky samostatná (s 
omezením vÝše právě popsaným) a náleží k ní i h<lspodářské bu
dovy.7D) 

Zákon použf.vá obratu »hospodářsky samostatné, pokud ne
I slouží hospodaření na zabraných nemovitostech«. Tomu možno vy-

TI) Případ bude málo praktický pro ustanoveni zák. ze dne 27. května 
1919, Č. 318 sb. z. a n. " 

ft) Tyt\) vyjímá omylem S t i e ber 1. C., str. 249. 
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tknouti, že výraz »hospodářsky samostatný pozemek« obsahuje v so
bě okolnost, že nes 'I o u ž í h o s pod a ř e n í n a z a b ran ý ch n e
m o v i t o s tec h. Zdůr1lJzňuje-liJ zákon přes to tuto okolnost, má Hm 
býti naznačeno, že pozemek - ač sám sebou nenáleží do zeměděl
ského podniku - počítá se do souboru zabraných nemovitostí, jest
liže ve své samostatné funkci hospodářské v daném případě fakticky 
ie s podnikem hospodářským v takovém poměru, že by hospodaření 
nebylo možné, anebo aspoň ne té intensity. Poměr ten musí býti dán 
však objektivně, bez ohledu na zvláštní snad organisační schopnosti 
vlastníkovy. Nutno však dle znění zákona zdůrazniti, že musíme 
míti soubor zabraných pozemků a teprve můžeme přihlížeti k tako
vým zvláštním pozemkům, které možno nazvati n e m o v i t o s t
ním pří s I u š e n s tví m s o u bor u. Není možno tedy, aby ta
kový pozemek se mohl čítati do zákonné výměry 150 ha, po př. 
250 ha půdy. Je zde úkaz podobný, který jsme seznali u malých 
souborů s půdou nezemědělskou: do zákonné výměry se nečítá, ale 
je-li zákonná výměra jinak docílena, náJležL do souboru. (Srov. 
str. 47.) 

Zde uchylují se ustanovené náležitosti pozemku hospodářsky 
samostatného od náležitostí pojmu hospodářské jednotky, jak vy
tvořena byla národními hospodáři. Pojem samostatného pozemku 
po ro,zumu § 3. lit. a) je tedy značně užší než pojem hospodářsky 
samostatného pozemku a omezen je dvěma směry, t. zv. právní 
jednotou a tím, že nesmí sloužiti hospodaření na zabraných nemo
vitostech. Není však předepsáno, že takový samostatný objekt ne
smí býti obhospodařován zemědělsky nebo lesnicky, což dobře si 
zapamatovati. 

Tim máme stanoveny náležitosti samostat-
ného objektu: 

a) s a m o s t a t n é k n i h o vn í t ě.I e s o, 
b) s a m o s t a t n ý ú č e II h o s pod á ř s k ý, k t e r Ý 
c) ne pod por u jeh o s pod a ř e n r n a z a b ran é m s o u

bor u. 

Důsledky toho jsou pronikavé 'a nejsou zaiisté vždy v inten
cích redaktorů. NemÍlžeme zde použíti jako interpretační pomůcky 
t. zv. vůle zákonodárcovy, která in concreto se redukuje na vůli 
redaktorů. Tato je však jen potud normou, pokud je vyjádřena v 
zákoně. Nesmíme zapomínati, že projev vÍlle součásti zákonodárného 
orgánu není projevem vůle státu a norma je vůlí státu. Toto při
pomínáme předem, abychom v detailu nemuseli se k této thesi 
vraceti. 

Soubor zabraných nemovitostí nebude se tedy ve skutečnosti 
shodovati s pojmem hospodářského závodu, nejbližší bude pojmu 
podniku zemědělského, ale i zde liší se od něho dvěma směry právě 
popsanými. Dovolíme si řešiti nyní několik sporných otázek . 

• 
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§ 24. Případy samostatných pozemků. Městké domy. 

Mě s t s k é do m y, af jsou to již t. zv. panské domy v býv. 
poddanských městech, či paláce šlechUcké v hlavních městech, či 
čtnžovní domy velkostatkářů, měly býti vyňaty v každém případu 
ze záboru.80

) V daném případu však vždy vyňaty nebudou, na př. 
městský dům je zapsán v jedné 'knihovní vložce se zabraným sou
bor(~m. Případy ty vyskytují. se u t. zv. panských domú v bývalých 
poddanských městech, kde dům zapsán je ve vložce velkostatku. 
Jsou-li však tyto domy zapsány v samostatné knihovní vložce, pak 
nenáleží k souboru, 'leč že by v této vložce se nalézaly též pozemky, 
které tvoří součást souboru. O činžovních domech nebude asi sporu . . 
Ne tak jasný bude případ městských šlechtických palácll, na
lézají-li se v nich ústřední kanceláře velkostatku. V takovém pří
padu dúm onen je sice právně i hospodářsky samostatný. a'le sloužf 
ku podpoře hospodaření na souboru zabraných nemovitostí a jest 
tudíž počítati do souboru. I městský dům (nemysIfme na činžovní 
dům) majitele usedlosti, mající zákonnou výměru, Jest počítati do 
souboru, jestliže dům dle svého určení, objektivně pojatého, je za
řízen na ústředí provozovny této usedlosti, třebas u toho· domu nenl 
žádné hospodářs'ké budovy, dostačí, nalézá-li se v něm kancelář 
onoho hospodářství (vedle snad bytu hospodařící osoby), bez níž 
hospodaření nebylo by možné, anebo aspoň ne tak racionálním způ
sobem. Samostatné 'pozemlky jsou zámky i IS luxusními p'aťky, pokud 
maJí samostatnou vložku knihovní. 

§ 25. Pokračování. Zemědělské pozemky. 

P o zem k y, s a m o s t a t n é por o z u m u § 3. I i t. a) mo. 
hou býti . věnovány zemědělskému i .Iesnímu hospodářství. Výše 
uvedli jsme dva případy takových sice zemědělských, ale samo
statných 'Pozemků' : přE požírvánL a ,pOlzemlku úročném (str. 46). 
Velmi závažné bude toto ustanovení v případu, kdy pozemky ze
mědělského podniku nemají, dohromady výměru dle § 2. z. z. a vedle 
toho má dotčený vlastník též pozemky se znaky § 3. lit. a), takže 
s těmito pozemky by měl více než zákonná výměra obnáší. K r č
m á ř 1. c. vyslovuje skeptickou otázku, zda tím se nemaří soubor 
zabraných pozemků, jestliže jednotlivé entity nedosahují. rozměr-u 
150 ha, po př. 250 ha půdy? Otázka takto formulovaná vychází asi 
z toho pojmu podniku, jak byl vytvořen v literatuře obchodního 
práva a nepřihlíží. k důležitému zde rozdílu mezi podnikem a zá
vodem. 

. Krč má ř řeší svoje pochybnosti tím, že prý dle intence 
redaktorů jsou vyloučeny jen objekty, jichž hospodářským účelem 
není výroba zemědělská nebo .Iesní O. c. str. 15). Toto je sice velmi 
cenným místem pro historii vzniku zákona, ale nevystihuje zákon-

10) Krč m á ř I. C., str. 14. 

• 
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ného předpisll-. Tento výklad by byl správný, kdyby citované 
místo zákona znělo »pokud neslouží výrobě zemědělské nebo lesní«, 
ale zákonné místo zní »jež neslouží hospodaření na zabraných ne
movitostech«. Podobně i S v o b <O dal. c. vyslovuje pochybnosti a 
odstraňuje je tím, že zákon neroz.lišuje, odůvodnění však nepodává. 
Otáz.ky Svobodovy81) pramení též v~ té oko;lnosti, že nerozeznává 
podn~k a závod zemědělský. Krč má ř i S v o bod a byli nuceni 
sáhnouti k tomuto způsobu výkladů, poněvadž vycházejí vlastně z 
pojmu závodu a 'Pak právě 'latifundie rozpadly by se jim v řadu ho
s'p,ordá:řsikýc.h ileidJnJortleJk, IJTIa!Hc]cIh zalč3JSté i práJv1nfl sraunJostaJtno'st; tím 
ovšem objektivní účel zákona (který je po-jímán jako vůle zákono
dárcova) byl zmařen a poněvadž dle jich hlediska účel zákona tvoří 
integrující součást výkladu práva, musili svůj vÝklad chtě nechtě 
tomu přizpůsobiti bez ohledu na znění zákona. Vycházíme-Ii však 
z pojmu zemědělského podniku, jsou otázky podobné rozřešeny leh
ce a zákonným zněním přímo. 

Tam, kde nemůžeme mluviti o lediném podniku zemědělském, 
tam máme půdu hospodářsky samostatnou. Je~li půda tato i sa
mostatné knihovní těleso, tam máme pak samostatný komplex půdy 
dle § 3. lit. a). Tento pří,pad bude zvláště aktuální tam, kde sčítá se 
půda různých vlastníků: u nerozvedených spolumanže'lů (§ 2. z. z.), 
rodičů a dětí (§ 4. z. z.). Tuto půdu možno jen sčítati, tvoří-li tato 
půda i jediný podnik zemědělský v tom širokém smyslu, jak jsme ho 
vymeziH výše. . 

J 

§ 26. Pokračování. Průmyslové objekty. 

P !1 Ů mys lov é o b jek t y budou někdy součástkou souboru, 
jindy budou pozemky samostatnými. Nesmíme mysliti při tom jenom 
na průmyslové budovy, musíme vzíti zřetel i na prvovýrobu, tedy 
na dob ý v á n Í n e r o st ů ať vyhražených, ,ať nevyhražených.82

) 

Vy h l' a žen é nerosty nesmí, si vlastník pozemku jako takový t9fi
svojiti, čili má povinnost si jich nepřisvojovati (§ 3. hor. z.). Na tyto 
horniny nevztahuje se reiovindikační ochrana a nejsou tedy - dle 
běžné mluvy - jeho- vlastnictvím. Říkávalo se též, že netvoří sou
část pozemku.8S

) Nelze proto. horniny tyto čítati do souboru. Pokud 
jde o zařízení v horách, nemá věc pro nás významu, ani propůj
čené míry dolové (§ 42 h. z.) nemění- nikterak soubor zabraných ne
movitostí. Použije-\] se však nějakých pozemků na dni k zařízenf 
hornímu, stávají se pozemky tyto součástí dolu (§ 117 h. z.) a pře
stávají býti součástí zemědě'lského- podniku bez rozdílu, komu horní 
podnik ,náležÍ, ať v,lastnťku souboru zabraných pozemků, či zda 

11) Ci slovo »soubor« naznačuje určitou hmotnou souvislost, lila př. 
v téže obci katastrá:lní nebo v území takQvém, že je alespoň možná iednot
nA h0spodářská správa?_ 

ft) tl () r á č e k: Zemědělská politika, str. 8 . 
.. ) Ran d a: Eigenturnsrecht, str. 57. 

4 
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osobě jiné. [Rozh. nejv. soudu 7./12. 1904, č. 18.140 (GI. Unger 2862), 
iudikát č. 173 plen. 13./12. 1905 (GI. Unger 3245).] 

Mnohem těžší bude úkol, máme-Ii zodpovědíti otázku, co s 
pozemky, které jsou věnovány dobývání nevyhražených hornin, 
což v praxi koncentruje se na otázku, jak pohlížeti na lom y? Slou
ží-li lom - a to bude u menších lomů na velkostatcích - ku pod
poře řádného hospodaření na souboru, na př: dodává štěrk na 
úpravu cest, nebo kámen na opravu budov atp., není lom samo
statným pozemkem, nýbrž tvoří součást s.ouboru zabraných ne
movitostí. Není-li tomu tak, je lom objektem samostatným v tom 
případě, není-li zapsán v knihovní vložce s jinými pozemky, které 
náleží k souboru. K prvovýrobě náleží i ryb o lov, umělá zařízení, 
na př. ryb n í k y budou za stejných okolností jako lomy součástkou 
souboru. T,o jsou asi nejdůležitější případy prvovýroby, kterou ne
možno vždy čítati k zemědělskému podniku.54

) 

Jiný důležitý obor takových samostatných objektů jsou bu
dovy a nemovitosti, náležející k p r Ú mys lov é m u pod n i k u. 
Jde-li o průmysl, který s hospodářstvím nesouvisí, není, myslím, tak 
dalece sporu, jinak však při podnicích h o s pod á ř s k é hop r ů
mys I U.55

) S ti e ber (Právník 1919, str. 248) praví, že mlýny, pily, 
pivovary, cukrovary atp. jsou objekty samostatné, naproti tomu 
lihovary, škrobárny, mlékárny atd. náležej{ k souboru. Myslím, že 
toto rozdělení je dosU libovolné a také S t i e ber neuvádí žádného 
důvodlu pr,o ně.S6) S našeho hlediska m~~no říci, že podniky hospo
dářského průmyslu jsou sice samostatnými hospodářskými jednot
kami, poněvadž mají samostatný hospodářský účel, ate pokud pod
poru~~ hospodaření TIaJ za!bflanýdh Ipooemdch, majú bý,U čítány dlo 
souboru zabraných pozemků. Tato podpora je dána již tehdy, když 
by bez tohoto podniku neby,lo možno hospodařiti na souboru, anebo 
ne tak výhodně jako s oním podnikem. Není tudíž možno čítati prů
myslový podnik do souboru, je-li možno hospodařiti na souboru 
stejně intensivně bez ohledu na dotyčný průmyslový objekt, na př. 
průmyslové plodiny zpracuje průmyslový podnik, náležející vlast
níku souboru, ale tento podnik nezpracuje jen tyto plodiny, leč i cizí 
a mimo to je možno plodiny průmyslové ze souboru zcela dobře 
zpeněžHi a 'nenecha,ti je zljJ'I'alcOIVati v1!aisvním nákJladem. Tak tomu 
bude nejen u cukrovarů, ale i lihovarů, škrobáren, mlékáren atp. 
Nemá-li však ono průmyslové zařízeni povahu samostatného prů
myslového podniku, je-li pouze součástkou intensivního hospodář
ského zařízen í , pak ovšem nem · žeme mluviti o hospodářské jed-

") O korytech tekoucích vod srov. ,níže. 
ll) Eng I i š ve Zprávách zem. stat. úřadu Ceského, sv. IX. podává 

nám na str. VI. přesné odlišení závodu zemědělského od závodu živno
stenského. 

") Pozděii S t i e ber toto o všem odůvodňuje a rozlišení jeho podává 
se z jeho konstrukce právní a hospodářské jednoty. (Srov. k tomu Stiebrův 
citovaný článek v Právníku, 192U 
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notce. Tak tomu bude u malých zařízení palíren slivovice, nebo 
automatického třídění podojeného mléka, plnění nádob mlékem atd., 
je-li to všechno pouhou součástkou kravína a podobně. 

§ 27. Závěr. 

Po těchto detailních výkladech poněkud kasuistických musíme 
se vrátiti zase k všeobecnějšímu hledisku a zrekapitulovati naše 
výklady. S o u bor z a b ran Ý ch p o zem k ů jev i á dře s v é m 
11 o s pod á ř s kým pod n i k e m zem ě děl s kým, k u k t e
r é m u v š a k čít á met é ž p o zem k y, k t e r é i i n a k k z e
mědělskému podniku nečítáme. Jsou to: 

a) pozemky bez ohledu na svoje hospodářské určeni, k·teré 
jsou součástkou knihovního tělesa, jestliže část tohoto knihovního 
tělesa náleží k souboru zabraných nemovitostí; 

b) pozemky, které jsou sice hospodářsky samostatné, ale 
slouží ku podpoře hospodaření na zabraném souboru. Zde mohli 
bychom mluviti do iisté míry ope r t ř n e n cic h s o u bor u za
braJI1Ý'ch nemovi1iostr (str. 47). J.iž vÝše isme podotkli (str. 47), že 
musíme míti dán soubor zabraných pozemků, abychom k nim ta
kové perUnence nemovitostí mohli připočítati. Pro kvalitu pozemku, 
jako pertinence souboru, bude vždy rozhodná samostatná hospo.
dářská forma, t. j. pozemek ve své hospodářské formě může trvati 
i bez souboru, nelze ho tudíž čítati k zemědělskému podniku. To je 
jedna náležitost. Druhá náležitost spočívá v tom, že bez toho po
zemku nemohl by soubor zabraných nemovitosti plniti některé své 
hospodářské funkce. Tím isme však nuceni, přihlížejíce k hospo
.dářské funkci souboru, přihlížeti i k onomu pozemku, čili onen po
zemek náleží do hospodářské formy onoho souboru. Stoifme-li na 
tomto stanovisku, ztrácí onen pozemek na své statkavosti a stává 
se součástkou Hného statku, aniž ho považujeme za součástku ze
mědělského podniku, dle našeho názvosloví nestává se neodděli
telnou součástkou zabraného souboru. Nutno ovšem vždy přihližeti 
k objektivní oddělitelnosti tohoto pozemku. Z toho důvodu hospo
'dářský průmysl ie oddělitelnou součástkou zemědělského podniku, 
a le hospodářské budovy isou neoddělitelnou součástkou jeho, po
něvadž nemaií žádné samostatné hospodářské funkce (srov. § 24. 
zák. z 30. ledna 1920, č. 81 záKon přídělový). 
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ČÁST DRUHÁ. 

IV. Vlastnlk souboru zabraných nemovitostt 

§ 28. Osoba vlast,ufkoYa. 

Osoba vla'stníkova - jak již řečeno - zpfIOstředkuje soubor 
zabraných nemo,vitostí. Soubolfem nemŮ'vitostí nazýváme nemovi
tosti, náležejíCÍ do vlastlllictví určité osoby, pokud tyto nemo:vi
tosti jsou součástí zemědělského podniku, anebo Dokud aspo<ň 
tvoří s ním knihovní jednotku, anebo pertinooci nemovitostní. 
Nenáleží-Ii pozemek vlastmicky dotyčné osobě, nic na tom ne
sejde, ~da dle hospodářského názoru našeho po,važUlie ,se oll1en 
POIzemek za součást dotyčného zemědělského podniku. Doposud 
jsme se zabývali je,runě .nemo,vitostmi, pokud se madí čítati do 
souboru zabraných nemovitostí. Nyní nám bude přihlížeti k osobě . 
vlastníkově ,a iPři tom nám bude dána molfuost vysvětliti, jak se 
mění soubOlr zabraných nemovitostí vzhledem na nabývání a po
zbývání vlastnictví k nemovitostem. Zde můžeme také 2lodpo
věděti otázku, jak poihHžeti na spoJuvI.astnictví, na 'Poměry ma:n
želů, rodičů a dětí, o nichž jsme se již několtkráte zmínili, ale 
o nichž jsme dosud se rozhovořiti Illemohli, poněvadž náš zájem 
byl obrácen povýtooně k součástkám zábOlfu. 

V I a s t n í k 'e m dle našeho prlÍJva je ona osoba, které !přísluší' 
laloba vlastnická ,dle § 366 a ná:sl. obč. zák. O s 10 b a ta to j e 
II r Č e n a t zv. n a b Ý v a c í m i z p ů s 'O' byv I a s tni c t v i 
dle §§ 380 -446 ooc. zák. a po ~řípadě jÍJl1ýah zálmnných usta
novení, na př. dle e~pr.opriačního zákona železničního ze dne 
18. února 1878 č. 30. ř. Z., nebo dle zákona~omasačmího ~e dne 
13. února 1884, č. 30. zem. 2. mm., dle zákona lPříděLOiVého ze dne 
30. ledna 1920 Č. 81 sb. z. a n., dle zákona o dlouhodobých pachtech 
ze dne 27. května 1919 Č. 318 Isb. z. a 111. a t. pod. V těchto pří
padech musíme .ovšem míti na ,paměti, že práVlllí skutečností, deter
mmudícf někoho jako vlastníka, je (lJpůsob nabytí vlastnictví :a ni
koliv vlastnictví samo, s čímž je $Ip,ojoo ten důsledek,ž e 111 e n í 
tfeb ,a dokazovati, že stav, vlastnictvím zvaný, 
trvá do ,sud, ný,brž 'dostačí, ipro,káže-,Ji se, Že byly 
dány skutečnosU It. zv. nabývací způsoby vlast-
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nietv{ u o .soby, H! se ochrana po'skytuje. 1) Tato 
s!Dlva, jež mají býti pouze výkladem názvu »vlastnietví« v § 369 
obč. zák., lThutno a,plooovati na náš ~řípad. 

Z nabývacfch ~půSlobů mají v našem případu 'Význam - jde 
o nemovitosti - mtabulace, vydržení, vznik ostrova v soukromé 
řece a strž, OOIŽ souvisí s vodním prá,vem, scelování -též možno 
sem ,čítati, rode nemá valného vÝZillamu praktického. Bude tedy 
účeJno, rozdělíme-li 'Si látku na výkladY; 

a) o intabulaci; 
b) o vydnžemí; 
c) ° nabývacích způsobech souvisejících s právem vodním, 

k čémuž moooo IPhpoiiti .některé IPodřízené způsoby nabývací. 
Nabývání vlastnictví lodPovídá pozbývání, a proto bude účelno, 

promluvíme-li současně i o změnách lIlastalých pozbýváním vlast
nictví, při (!emž ponecháme ·pwzatím stranou 'Výklady o pozbý
v~f vlastnictví prá'Vními skutečnostmi o0načemými v § 7. z. z., 
(jsou to ,právní je dnál!1í) , poněvadž o těchto budeme mluviti ve 
-studii ,druhé. 

§ 29. Intabulace. 

Není naším úkokm mluviti o intab1.llaci v celém rozsahu, naším 
úkolem je stanoviti pouze, do jaké míry souvisí intabulace se zá
konem záJborovým, a /proto, můžeme své výklady značnou měrou 
ome,zitL 

Dle § 431 obč. zák. nabývá se vlas,tnictví k nemovitostem 
derivativně jedině vkladem do knih veřejných (pozemkových, že
lezničních, horních, desk zemských). Ustanovení toto vztahuje se 
jen na derivativní nabývání vlastnIckého práva,2) eož je vyjádřeno 
v tomto· ustamorvení slorvem »Obertragung«, čímž rozuměti jest 
zvláštní případ předá-ní vlastnictví, tPoněvadž ustanovení toto. je 
zařazeno do kapitoly nadepsané »Von der Erwerbung des Eigen
tumes durch Obe'rgabe«. K tomu se víží další marginální rubriky; 
Mten der Obergabe; 1. bei beweglichen Sachen (pro §§ 426.--430. 
obč. zák.); 2. bei tmbeweglichen Sachen und Bauwerken CPro 
§§ 431-446 oJbč. zák.). Z toho, je IPatrno, že nabytí vlastlllického 
práva knihovním vlkladem omezuje se pouze na nabytí derivativní. 
Derivativní zpúsob nabytí vlastnického .práva opírá se \0 ,odvo
zenou normu. Touto odvolzenou ltloll'molU je buď smlouva, anebo 
výrok .soudní. S) 

1) Srov. moje Vlastniotvf a vlas'tnlc,ké ,prá",o na str. 52. 
t) Ra,n d a, Ergootwmsrecht str. 38'5 a náslL., jakož i V I a s tn oř c t v ( 

str. 194, lJ>ředpokláda1, že § 431 vztahuje se jak na derivativní, tak i na 
origmámí nabývá:ní vlastnického práva. 

B) K pojmu odvozené normy rprávní srov. W e y r, Základy filosofie 
právní str. 84, týž, Zur Lelitre von d,e,ru konstHutiven und dek~aratorřschen 
Akten str. 532 a násl. 
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Předpokladem jsou dvě strany, z , nichž jedna má právní 
ochranu vlastnictví pozbýti a druhá nabýti, musí tedy jedna strana 
determinována býti skuteonostmi,o~načenÝlIl1i SiPoJeOným názvem 
nabýVací způsoby vlastnictví. Druhá strana, ktelTá má nabýti vlast
nictví, ovírá se jednak () tyto r.·rávní skutečnosti a onu odvozenou 
normu, která vzhledem na zák'onné předpisy, tedy normu vyšší, 
je taktéž pouhou právní skutečností. Protože nabyvate~ opírá se 
o ,právní skutečnosti, deterrrinující jeho předchůdce, mLuvíme o 
nabytí odvozeném. Tak jest ternu při smlouvách vždy, ,při výro
cích 'Orgánů státních neplatí však stanovisko toto již bezvýjimečně 
(na př. neplatí při expropriaci). DI e ,t ,o h o ne v z tah u j e se 
§ 431. obč. z . .ll a typ ř í pad y, kde na byv a tel ne -o pí r á 
s e {) :tJ r á vn í s k u teč n o s t i, d e t e r min ují c í jeh () pře d
ch II d ce, čili, kde jde 'O na b Ý va c í ~ p ů s O b y o r i g i
n á r n 1. Při originárních způsobech nabývacích není tedy zápis 
do knih ,pozemkových podmínkou ochrany vlastnického l)ráva. 
Modifikace ,této zásady, které v " důsledku publicity knih poe;em
kových byly zavedeny, nás v této studii nezajímají. Omezení pů
sobnosti § 431 obč. zák. jest si však dobře zapamatovati, poně
vadž bude tento powatek míti v dalších vÝ.k1adech dosti značný 
význam. 4,) 

Fokud se 'týče nabytí vlastniotví děd i c tví m, je u nás nyní 
panující náwr Ran d ů v (Vlastnictví str. 197), proti němuž 1ze 
sice namítati, že se opírá o pojem subjektivního p!fáva, který 
vodňovati z našich předpokladů, neboť pro naše výklady je odů
vodňovati z našich předpokladů, neboť pro naše výkladu je odů
vodnění nerozhodné a nemají pvo ,praktickou potřebu významu. 
Majíce pak na mysli, že studie tyto jsou určeny pro prakticlwu 
potřebu, akceptujeme s touto výhradou stanoviskol Ran d o v o. 

Nemovitosti pozůstalostní nabýVá dědic dle Ran d y5) soud
ním odevzdáním pozůstalosti, až do odevzdání netvoří tedy nemo
vitosti ty součást jmění přihlášeného dědice. Je-li tudíž některý 
přihlášený dědic vlastníkem souboru zabraných lI1emovitostí l\ 
nejsou..,li pozůstalostní nemovitosti zabrány, netvloří součást sou
boru, třebas byly přihlášenému dědici po rozumu § 810 obč. zák. 

') K tomu jest jen při,pomenouti, že § 424 není přesný, neoo! dle 
jeho znění bylo by za to míti, že i originárn~ způsoby (in Anordnung des 
Gesetzes) spadají pod ustanovení § 431, aile' § 424 dJJe 'Svého znění n.e
stanoví žádných povinností 'právních a jen obsahuje všeobecné rozdělen,! 
nabývadch způsobů, je proto paragraf ~ento vykládati dle jednotlivýah usta
noveni a nikoliv jednotlivá ustanoven! dle tohoto paragr<lJfu. - Tak jednodu
šeji bez pojmu subj. práva v mat. slova smyslu konstruujeme derivativní 
iI1abýván~ právnÍ ochrany]. O kOImIPUkovél!TIo'sti paJl1ujíd metody srov. 
S () h m, Der Gegenstand, str. 32, 35. Ke zcela opačnému závěru dochází 
A dle r, Pwb'lizitatS'prinztp s,tr. 12, jenIŽ tvrdí, že ,zápisem do knihy ,po
zemkové nabývá se pouze originárně, v,iz též str. 46 ". c.; lmmpHkovanost 
jeho. výkladů je zaviněna práVě tÍ'm, že vychází z pojmu mat. subi. práva. 
Srov. dále S.tf o h a 1, Zur Lehre vom Eigenmim an Immobilien str. 
25 a: násl. 

5) L. c. 'str. 198, cf. Erwerb der Erbsch:aft (1867), str. 92-95. 
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dány ve správu a užívánÍ. Ke zcizení je zapotřebí sice soudního sou
hlasu (§ 145 nesp. pat.) , ale nikoliv souhlasu Pozemkového úřadu, po
kud ne jde o veliký majetek zůstavitelův. Podobně jest tomu, kdyby 
pozůstalo>s tní '11 emovitosti jwmpletovaly pozemky dědicovy na 
soubor zabraných pozemků. Před odevzdáním pozůstalost i obojí 
pozemky nejsou zabráJny, pokud ani jeden ani druhý soubor nemá 
zákonné výměry. 

• 
§ 30. Odpor proti intabulaci. 

lntabulací nabýVá se vlastnic1M jen s tou výminkou, že vkladu 
lIebude s úspěchem odporováno dle § Ó] . a násl. kn. ř. Bude-li 
této žalobě dáno místa a zápis vymazán, je tomu tak, jakoby 
zápisu vůbec nebylo, pokud tomu nepřekáží veřejná víra v knihy 
pozemkové 6). Lhůty k podání této žaloby jsou: 

1. třiceti- a čtyřicetiletá (§§ 1468, 1470, 1472 obč. zák.) proti 
tomu, jenž práv nabyl přímo vlo·žením, anebo když žaloba se zakládá 
na takových poměrech, které jsou přímo mezi žalobcem a žalo
vaným (§ 62 kn. ř,), 

2. knihovní lhůta rekursní, jde-li o jiné osoby a byl-li žalobci 
vklad oznámen dle knihovního řádu (§ 63 kn. ř.), 

3. tříletá lhůta, bylo-li oznámení předepsané (§ 123 kn. ř.) opo
menuto (§ 64 kn. ř.), 

4. jde-li o čin trestní, platí lhůty §§ 66 a 67 lm. ř. 

Co má nastati, jestliže někdo byl intabulován jako vlastník 
určitých nemovitostí a tím se stalo, že všechen jeho nemovitý 
majetek byl zabrán a PO té došlo na to, že zápis byl vymazán? 
Nastane-li extabulace a zmenší-li se rozměr pozemků zabraných 
pod zákonnou výměru, chybí podstatná náležitost záboru a není 
tudíž zábor dán. 

VeLmi důležitá je však otázka, zda lze náš stát čítati v okruh 
osob chráněných veřejnou věr<lu knih pozemkovÝch? Po převzetí 
zabraných nemovitostí stává se stát nesporně osobou, která je 
chráněna veřejnou věrou knih pozemkových, tedy dle §§ 468, 469, 
526, 527, 1500 obč. zák. a §§ 61-67 kn. ř. Ale jak do, převzetí? 
Níže dovodíme, že záborem se právnÍ poměr vlastnický nemění a 
dosavadní vlastník zůstává vlastníkem zabraného komplexu až do 
převzetí, k tomuto pak právnímu poměru přistupuje novÝ 
právní poměr, zvaný zábor. Stát není sice vlastníkem, ale má nárok, 
aby mu vlastnictví pozemků, náležejících do S oubo.fU , bylo postou
peno (§ 5 z. z.). Vlastník je nesporně chráněn veřejnou věrou knih 
pozemkových. Je však podobně chráněn i tento nárok státu? A tak 
přicházíme ke stěžejní otázce: máz á bor něj a k Ý v I i v n a 
u s ta n o ven í §§ 61 a další knih. ř.? 

6) Cf. Ra'l1da, Vlastnictvíl str. 210. :E X'l1 e r, Publiútiitspri'l1zip SJtr. 
115. A dle r, PubHzitiitsprinzip str. 142 a 'l1ásl. 
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Pro naše výklady nyneJSl omezíme se pouze na výklad práva 
vlastnického a vyloučíme i pHpad promlčení dle § 69 lm. ř. K ža
lobě výmazní je pasivně legitimována ona osoba, která je jako 
vlastník zapsána v knihách pozemkových, aktivně pak ona osoba, 
která prokáže, že touto intabulací byla vůči ní porušena nějaká 
právní po,vinnost, kteroužto povinností tato osoba může právně 
disponovati, čili má t. zv. právo subjektivní (ve formálním smyslu). 
ZabíraiIcí stát prozatím pomineme. Jiné osoby mohou býti dotčeny 
určitým vkladem potud, že jim přísluší nárok, aby byly zapsány 
jako vlastníci do knih pozemkových; 'tento nárok jim přísluší proti 
těm osobám, které jsou zapsány v knihách pozemkových jako 
vlastníci, ale jichž zápiS je vadný buď bezprostředně anebo pro
středečně (§§ 62 a 63 po př. 64 lm. ř.) 7) V tomto případě máme obě 
strany stanoveny. Vysoudí-li žalobce, má to za důsledek, že roz
sudek jeví plnou moc také proti těm, kteří nabyli práv knihovních 
teprve od té doby, když žádost za poznamenání rozepře došla 
k soudu knihovnímu (§§ 61 odst. 2. kn. ř.). Tím je nám dána cesta 
k řešení naší otázky. Je-li zábor knihovním právem, nemá na za
braný s'oubor rozsudek žádného vlivu, nastal-li zábor před pozna
menáním ro~epře. Znění § 9 kn. ř. však praví, že knihovní práva 
jsou ona, která se za,visují, čímž rozuměti jest vklad nebo záznam 
(cf. marg. rubrika k § 9 kn. ř.) do knih pozemkových. Dle § 16 z. 
z. jest zábor v knihách pozemkových pouze poznamenati a zábor 
je dán bez zřetele na zmíněnou poznámku záborovou. Z toho nutno 
souditi, že z á b o. r n e n í k n i h o v ním p r á v e m por o z u m LI 

7) MysHm, že dle dnešního stavu věCi nenf dobře m1uvi,ti o knihov
nJhn vydrž,ení; zde ,nejde o vyd.rženi, neboť ,tem, kdo je v knihách pOzem
kových formálině správně ZalPSW, je 'jako ta'kový legi'ti'mován aktivně ve 
Sporu rei'Vindikačnfm (potud správně Un g e r, Gerichtszeitung 1868 str. 
102), teprve $oporem musí mu býti odňata aktivní legitimace. Srov. 
Burckhard III. str. 470. Ran d a. Vlastnictví str. 156, konstruoval své vý
klady příliš s hlediska historického. Bona fide intabulovaný nenabývá te
prve upJ-Y'lJJutlm lhůty vydržecí aktLvm~ ,legitimace, a,le uplynutím odpůrčích 
1hůt s,tává se vklad Jeho ne ooporoVlatelným. Lhůta v § 62 ovšem je oby
čejná Ipromlč,ecf lhůta § 1478 obč. zák. Potud jsou tedy tato ustanovení 
kni:ho.Víll!ího řádu nepřesná. Zákon. zde slleduje v.alnou měrou E·x rl e r a 
(PUlblLzitiHspri!nzilp' str. 81 a násL). Ale Ex n e r zaměňuje dvě věci: nařr
katelnost vkladu na př. k,ondikcemi (iIndebiti atd.) a vindikace věci žalobu 
vlastn.ickou, negatofol.l,í, publici'án~kou, zkrátka t. zv. odpor proti ",kladu 
žalobami věcně'právními, v tomto> případu tvrdl <se, že vklad sám je ne
.pla1ný, v onom, že vklad je sice platný, ale porušuje se jím jiný právní 
poměr (sem 'spadá j poznámka § 20 ,odpúrčího řádu ze dne 10. prosince 

. 1914 č. 337 ř. z.). Tato l\1ařílkaielnost vldadunemá ' S veřejnou vírou co 
dělati, poněvadž do knih zapsaný je pravoplatným vlastníkem zrovna tak, 
jako je vlastntkem, jemuž věc movitá byla trado:vána. Zákon mát v § 62 
hlavně tyto případy na mysli (lsrov. § 1487 ohč. z. s'P01u s ,čl,. I. XX.-XXVI. 
obnoveného zi~zenF), což souvisf s íabulární držbou, srov. k tomu dále 
studii IV. § 4 č. III. Ale př,i výmazné žalOlbě dmes nenr možno, mluvitiJ o' vy
držení, jde jen .o právní prostředek ,proti- vkladu. IPod01knouti jest, že K a
s a n cl o v a 'úprava (jinak velmi pečlivá) 6. vyd. Ran d o v a Vlastni'ctví 
novým ustanovenrm oo,stateČoně práva není. ,srov. níže studii IV. o této 
OOázce. 
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§ 9 kn. ř.,S) čili, že onen nárok státu na převzetí zabrané pudy (§ 5 
z. z.) není knihovním právem. Stát nenabyl provedenou poznámkou 
záborovou knihovního práva, které je chránělW před útokem osob 
tře,tích dle § 61 a násl. kn. ř. Z toho podává se závěr: stá t n e
m ů ž e pro t i r o z s u d k u, o rl pí r a jí c í m u p r á v o p I a t
n o s t v k I a d u v I a s tni c k é hop r á va v I a s t n í k a z a b r a
n é h o s o u bor u, na mít a t i, že p o zem k y do t č e n é n á
lež f d o s o u bor u z a b ran Ý c h! ne m o v i t o stí. Zvítězil-li 
žalobce, má se mu vyloučiti ze zabraného komplexu vysouzená 
část a upraviti dle rozsuďku knihovní stav, k čemuž není zapotřebí 
schválení Pozemkového úřadu. Klesne-li zbytek pod 250 ha, po př. 
]50 ha, přestává soubor, a pozemky stávají se opět volnými. Tím 
máme zodpověděnu též naší otázku, položenou na začátku této 
části. Toto je jeden způsob, jak možno vymknouti součásti souboru 
ze záboru, aniž je k tomu zapotřebí schválení Pozemkového úřadu, 
ovšem, pokud tomu neodporuie ustanoveni § 7 z. z. (viz studie 
druhá § 18). 

§ 31. Vydržeru. 

I. V našem právu zavedené vYdržení contra tabulas (§ 69 kn. 
ř.)9) připouští, že může někdo nabýti vlastnictví k pozemku, třebas 
někdo jiný je v knihách po,z·emkových jako vlastník zapsán.'10) Pod
mínky jsou 30-, po případě 40letá pokojná držba a bezelstnost 
(§ 1477 obč. zák.); tuto nemusí žaLobce pmlmZlovati, nebo! jest věcí 
žalOivlaného, aby prokázal obmyslnost žalobcovu (§ 328 obč, zák.). 
Dobu předchůdcovu možno včítati doo doby, co sám držpl) 

V našem příp·adě může býti dáno, že A dle knihovního stavu 
má na př. 251 ha pudy ve vlastnictví, z nichž však 3 ha pudY jsou 
vydrženy osobou B, která v~ak dosud svého práva neuplatnila a 
nežádala za zápis svého vlastnictví do, knih pozemkových. Je zde 
dán soubor pozemku? Než p·řikročime k zodpovědění této otázky, -
musíme si naložiti otázku jinou: má zde platnost § 1500 obč. zák., 
t. j., je stát chráněn veř'ejnou věrou knih pozemkových? Jest ne-

8) Srov. Ex n e T, iPublizMahspr.iin,zi,p sIr. 75, 78, A d I' e T, iPubli
zitlitsprinzi,p 'str. ll. 

9) Srov. Ran da, Vlastnictví str. 194 a násl. S I r <O h a I, Eilgentum 
str. 135. 

10) Usbnovenl § 69 11m. ř. má ,pnn<ěkudi jiné přooJ)CJl\cliady ne'ž §§ 
62--64 kn. ř. V Ocr1<om případu jde o vydržení nároku žalobniho, v těchto 
~řfpad.och jde o pominut! nároku odporova"H vkladu 1rn.ihoV'tlímu, v prvém 
případě přestává mítt zlIJJ)saný cr1<árok ,reiv.i:ndika'čnf 'J)rošlou lhůto'U! vydržecl, 
v těchto přťpllJdech se jeho právní pos,ice 7.ilepš-uje odpadinutfm odporova
telnosti vkladu. 

11) V ,praxi n,ašeho n:ejvyššLho soudu význam vydri,en,~ contra tabu las 
se ještě mzšiřuje tím, že bonae fidei nabyvateli knihovnrho ~ráVla ukládá 
se povill1inost, aby dbaL 'přiměř'ené 'bedl\iVOS·ti, zda faiktilCký stav se sTOVII1ává 
se stavem 'knihovllllm, a a'by pak zabočil, by faktický ,stav uvedl se 
v sOlllla,d, $oe stavem knihoVlI1(m, jLnak že nemůže se dovolávati dobrodiní 
§ 1500 obč. z. Roz, Rv. I. 44/20, Rv. I. 75/20. 
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sporno~ že stát dle názvosloví našich zákonů nabývá záborem urči
tého práva proti vlastníku zabraného souboru, ale toto právo není 
knihovním právem po rozumu § 9 kn. ř., CO,Ž jsme dovodili v před
chozím paragrafu. Veřejnou věrou chráněna jsou jen knihovní práva, 
další interpretace ustanovení § 1500 obč. zák. ve dvorském dekretu 
ze dne 27. března 1846 č. 951 sb. z. s., je toho zřejmým dokl a
dem. 12) Nad to § 16 z. z. bylo stanoveno, že nikoho nechrání vé
řejná víra, jde-li o zahraný soubor, tím je tedy veřejná víra knih 
pozemkových odstraněna, pokud jde o vlastnost zabranosti nějakého 
pozemku, z čehož můžeme zajisté právem usuzovati na to, že ve
řejná víra knih pozemkových neplatí pro stát, když neplatí proti 
němu. Z těchto dvou důvodů soudíme, že třetí může uplatňovati 
svůj nárok vlastnického práva z důvodu vydržení, i když již zábor 
byl v knize pozemkové poznamenán. Žalovaný je vlastník knihovní, 
petit obrácen je k opravení knihovního stavu. 

II.- Je má-žno však tázati se též takto: m ů ž e v I a st n í k 
žalovatinauznánívlastnickéhoprávatřetíosoby 
(§ 228 c. ř. s.)? Zájem na brzkém zjištění je dán, nebot na zjištění, 
zda pozemky řečené jsou vlastnictvím osoby A či B, závisí celá 
řada právních povinností. 1B) Žalovaný nemusí dáti podnět k tomuto 
zájmu na zjištění (rozh. nejv. soudu z 23. února 1899, č. 648, Glaser
Unger č. 526),14) není mo.žno tedy namítati, že podnět ke zjištění 
dal PozemkovÝ úřad a nikoliv držitel pozemku. A však i tomu se 
může A vyhnouti a žalovati B na vydání zmíněných pozemků 
z důvodu, že A je vlastníkem a B nepř]sluší právo těchto pozemků 
užívati. Ale tato žaloba na plnění nepovede vždy k cíli a mimo 
to má i jiné nepříjemné následky pro žalujícího, a proto zůstane 
nejschůdnější cesta žaloby určovací. Žalo.bce má prokázati, že je 
jako vlastník zapsán do knih pozemkových a že žalovaný drží po
zemek DO 30 nebo 40 let; dobrou viru jeho prokazovati nemusí. Je-li 
soudně známo, že jde o pozemky zabrané, nemusí dále svůj zájem 
na brikém určení prokazovati, poněvadž je zřejmý, jinak musí pro
kázati, že jde o zábor žalo.bcových pozemků. Z toho mMeme usuzo
vati, že máme v tomto případě dán zvláštní druh žaloby určo
vací. 15) 

III. Vydržení vlastnictví, které bylo dokonáno před 28. říj
nem 1918, není záborem nikterak dotčeno, což jistě je z předcháze
jícího zcela patrno. Záborem není vlastnické právo dotčeno a na-

12) Swv. též O f ne r Julius, Der Ur-Entwurf und dle Beraltungs
protokolle des osten. ABgemeilnen 'biirg. Ges·etzbuches II. str. 452-453. 

13) O t t, Systematický úvod § 67, N 'e II m a nn, KomentáŤ k § 228 c. 
ř. s. hojnýmt údaji literatury, K a s a TI ď a, v iPrávnfku f. 1897 str. 660 a n. 
a r. 1898 str. 158 a n., Ran d a, Právntk 1896 str. 321 a násl. týž Vlastnictví 
str. 304 a násl., T i I se h, Právntk 1897 str. 895,týž Einfluss str. 82. 

l') K I e i n franz, Vorlesungen Sil,[. 194, T r ut t e r, Osi. Civilorocess
recht str. 262. 

16) Srov. k tomu O t t I. c. naimě 'Sltr. 24 a 25. 
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bývací zpusoby vlastnické (jež jsou pro vlastnické právo rozhúdné) 
isou dusledkem toho dotčeny záborem jen potud, pokud je v z. z. 
výslúvně o nich učiněna ,~mÍnka. Originárních zpusobu nabývacích 
se záoor netýká, neboť § 7 z. z. zmiňuje se jen o derivativních zpu
sobech nabývacích, proto není dotčeno z. z. vydržení, které je ori
ginárním způsobem nabývacim. Vydržecí lhuta, která není doko
nána, není záborem pozměněna a běží dále, možno, tedy nabýti 
vydržením i těch pozemku, které dle knihovního stavu náležety 
k zabranému souboru. Toto je druhý p'řípad, že možno vymknouti 
pozemek ze záboru bez svolení Pozemkového úřadu. 

§ 32. Změny v souboru dle vodního práva. 

I. Tu máme rozluštiti prvou otázku: k o m u 'll á lež í k o ryt o 
t e k o u c í vod y? Otázka tato náleží částečně již do oddílu, kde 
jsme mluvili o součástkách sOllboru zabraných nemovitostí, ale pro 
přehlednost pojednáváme o ní teprve nyní, kde jednáme o útáz
kách, souvisejících s vodním právem. 

Ustanovení našeho práva nejsou jasná a vykladatelé si úlohu 
ztěžovali ještě tím, že snažili se konstru<W'ati subjektivní právo ve 
smyslu právního panství. Vyjděme z případu nejjednoduššího'. Vy
věrá-li zřídlo ze země, nemá to na vlastnictví k pozemku žádného 
vlivu (§ 4 lit. a vodního zákona), odtok tohoto zřídla (pramen) ne
pusobí změnu vlastnictví, pokud neopustil pozemku l(pO př. pozem
ku) -vlastníka, kde pramen ze země vyvěrá (arg. § 4 lit. ď v. z. »po
kud vlastnictví majitele pozemku neopustHy«). Toto koryto je tedy 
ve vlastnictví toho, jemuž ná1eží pozemek zřídla. Zde máme tedy 
zřejmě případ, že koryto t,oku náleží do vlastnictví vlastníka vedlej
šího pozemku. 16) 

Opustí-li tok tyúo hranice, jsme již poněkud v nesnázích a ne
můžeme již zcela bezpečně postupovati. Vodní zákon sice v § 3 
poukazuje zpusobem ne právě jednoznačným na ustanovení občan
ského práva,17) ale v § 5 pravÍ, že potoky soukromé a jinaké tekoucí 
vody souk-romé mají býti pova~ovány, pokud se nic jiného nedo
káže, za příslušenství oněch pozemku, po kterých anebo mezí 
kterými tekou. Není však jasno, k čemu se toto příslušenství vzta
huje, zda k te~oucí v'odě, či zda též k řečišti. Musíme tudíž sáhnouti 
k dalším předpisum, abychom si mohli tuto otázku osvětliti. O po
tocích máme ustanovení v § 854: »Privatbache - die sich zwischen 
benachbarten Grundstiicken befinden,18) werden fUr ein gemein
schaftliches Eigentum angesehen.« Ale tu máme zase nejistotu, co 
máme považovati za vlastnictví, zda koryto či veškerenstvo užitku 

16) Zpravidla půjde jen {) nepatrné zHdlo, ale nemusv tomu tak býti. 
nebo! i t. zv. Dooorné řeky (PunkvaJ) nut,no sem Číta1,i. 

17) K tomu viz různý výklad iR a n d ů v. Ost. \Vasserrecltt str. 2(} 
a Pan t ů č k ů v. Soukromá práva k vodám. Právnik 1915 str. 55!. 

18) Kdy 'Potok je »mezi« pozemky, viz Pa n t ů č e k. I. c. 594. 
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vodních. 19) Je mlnění, že v~astnictví ke korytu od soukromého 
práva k užitkům vodním odděliti nelze. 20) Toto tvrzení předpokládá 
důkaz, že koryto soukromé řeky vůbec někomu náleží, v literatuře 
však se tento důkaz předpokládal a proto nebyl prováděn. Pochyb
nosti naše isou pLně odůvodněny, jak bude patrno, obrátíme-li svoji 
pozornost k §§ 407-412 obč. zák. 

A. Pokuď se týká ostrovů, v řece povstavších, rozeznává 
Ran d a (Wasserrecht str. 70, 71, 85 p. 29) tři případy: ostrov 
povstal ve splavné řece, ostr'ov nál-eží státu (§ 407 obč. z. poslední 
věta), v ne'splavné ve~j'né řece je ostrov vyhrazen okupaci po
břežníků (§ 407 obč. zák. na začátku), v řece soukromé připadá 
ostrov pobřeŽlI1Lkům, poněvadž jim náLeží řečiště. Tuto poslední 
eventualitu odůvodňuje Ran d a § 5 vodního zák., poněvadž sou
kromá řeka je příslUJšenstvím sousedních pozemků, a má za to, že 
příslušenství náležÍ právem vlastnickým vlastníku věci hlavní (I. 
c. str. 85 p. 29). Toto tvrzení není ovšem zcela správné, poněvadž 
- jakž isme dokazovali - § 294 obč. zák. nevztahuje se pouze na 
nabývání vlastnictví a mimo to nechává nás § 5 vodního zák. na 
rozpacích, zda výraz »příslušenství« vztahuje se na užívání vody, 
či zJda tím se upravuje vlastnictví ke korytu vodnímu. Poněvadž 
však vodní zákon reguluje pouze užívání a sp'rávu vod na povrchu, 
je spíše za to míti, že výraz »příslušenství« vztahuje se i v tomto 
případu jen k užívání vod, a otázku, komu patří koryto, vodní, p'One
chává nezodpověděnu. Tím ovšem ztrácíme možnost tuto třetí even
tualitu oďůvodnitř a zůstává nám po.vinnost omeziti se pouze na 
zákonný text: že i v souborné řece zůstává ostrov vyhrazen 
okupaci pobřežn1ků (případ poslední § 382 obč. zák.)21) Odvolávati 
se na nabytá práva před dobou obč. zák. bylo by ovšem možno, 
ale pak bylo by nutno prokázati nejen právo výhradného užívání 
vody tekoucí, ale í vlastnictví ke korytu vodnímu, což je velmi 
tě,žkro, a domnívám se, že jen ve velmi málo případech se podaří. 
Bokud je mi zn4mo, míří tato stará práva jen k užívání vod a otázku 
vodního toku ponechávají nerozhodnutu. Usuzovati pak z tohoto 
užívání vod na vlastnictví ke korytu nejsme oprávněni. 

B. Druhý případ máme dán v ustanoveních o změně toku. 
Pokud jde o ustanovení § 408 obč. zák., není žádného sporu: tok 
dosud jednotný se rozdělil a obemkl kus půdy v ostrov, čfmž změna 
vlastnictví tohoto ostrova přirozeně nena'stává. Též přechodní 
změna toku nemění ničeho na vlastnictví pozemků.22) Jinak na-

19) Ran d ,a. Os!. Wasserrecht str. i. Pan t ů č e k I. c. 548. 
20) Pan t ft č e ,k. I. c. 1>Itr. 586. Ran d a. Vlalstnktví str. 41. ale též 

jinak Wasserrecht str. 85 p. 29, Pa y e r e r, Wasserrecht s,k. 106. 
21) Zmfněná ooznámka 29 je zaůímavá tím. že Ran d a připouští 

možnost. že koryto !J1es.plaV!TJých řek je res lIIulHus a orraví. že t()lmu tak 
oravidlem. Mínění v textu uvedené zalStává Ran d a ve svém VlastndctvÍ 
'Str. 104. Srov. S tT o h a I, Eigen1um str. 161. 

22) Srov. S tub e n r ,a uch, Commentar §§ 409 a 410 ohč. zák .• 
Pa y r e r. Wasserrecht str. 457. 
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sta,ne-Li trvalá změna toku, čili povstane-li nové řečiště a staré 
řečiště zůstane úplně opuštěno. V tomto případě má platiti totéž, co 
o nově povstalých ostrovech (§ 410 a 407 obč. zák.). U splavných 
řek spadá tedy řečiště do vlastnictví státu, kdežto u řek nesplav
ných bez rozdílu, zda jde o toky veřejné či soukromé, je řečiště 
opuštěné vyhrazeno okupaci pobřežnDků, pokud 'osoby, novým ko
rytem toku poškozené, nepřihlásí svoje nároky na opuštěné řečiště. 
Pobřežníci opuštěného řečiště mohou však osoby tyto odškodniti 
na pen ě z í c h. Volba přísluší poškozeným (§ 409 obč. zák.). Z usta
novení §§ 409 a 410 obč. zák. je patrno, že řečiště, pokud jím proudil 
tok, nepříslušelo pobřežníkům ani v tom případě, jde-li o řeku sou
kl ornou, poněvadž § 410 nerozeznává 28) soukromých a veřejných · 
toků. 

C. Pro výklacV našÍ' otázky je důležité ustanovení § 412 obč. zák. 
Strž zůstává ve vlastnictví toho, od iehož pozemku byla odplavena, 
jestliže do roka své vlastnické právo nevykoná (§ 412 obč. zák.), 
t. j. jestliže do roka nepočne zase užívati onoho pozemku ke svým 
účelům. Dle ustanovení § 297 'obč. zák. pozemek tvoří jednotnou 
věc na horu i dolů a není uznáno žádné patrové vlastnictVÍ k jed
notlivým vrstvám p,lldy. Z t.oho podává se závěr, že pod touto. 
strži nalézající se kyryto soukromé řeky není ve vlastnictví po
břežníka, poněvadž dle ustanovení § 412 PObřežnÍk nemá újmy 
utrPěti, ale dosavadnímu vlastníku strže má býti právní ochrana 
zOstavena. U) 

Z těchto tří případů A., B., C. pQdává se nám závěr, že ne
můžeme dle našeho práva občanského považovati pobřežníky za 
vlastníky koryta toku soukromého s výjimkou odt,oku zřídla. 25) Ko
ryto toku takového je jen za určitých podmínek zůstaveno okupaci 
pobřežníků dle § 382 obč. zák. K o ryt o t o k u n e n í t udí ž 
čít a t i d o z á k o n n é v Ý měr y z a b ran Ý c h p o zem k ú, 
o vše m t. zv. v I a s tni c k é p r á v o kře c e m úže být i 
po př. reálním právem a je pak sp'olu zabráno 
(§ 2 z. Z., § 298 obč. zák.). 

II. Rozsah koryta určuje se normální výškou vody (P a n t 11-
č e k, 1. c. str. 587), či střední výškou vody (R a n d a, W. R. str. 

21) K § 409 Sf'OV. 'R a n d a, Vl3iSltruDctví str. 104, Wlasserrecht str. 70. 
Pantůčck. I. c. str. 586. Nlppe 'l. III. str. 319, Kra1nz I. s.tr. 6S6, 
Z r ó d I o w s k oj, Ziv. Untersuchungen str. 154 • a násl., op a y r e r, Wasser
recht (3. VYd.) str. 456. Khchstatte~. Commentar str. 205. Nesn:í'11e 
zapomínati, že obč. zákon ,pohlíží na řeky jako na věc obecnému užívání 
zůstavenou § 287, z čeho7 se usuzovalo někdy na zVláštní kvaIitru řečiště 
jako statku veřein(ho. lSIr·ov. Lem a y e Ir. OerJohtszeitu.rw: 18ó9 čís. 41-47 
Zur neuen Oesetzgebun'g uber Wasserreoht, ale toto učen! O< zvláštnť vl'ast-
nkké kvalitě veffliného statku. které byJo v obe.::ném Drávu velmi roz
šířeno, II nás 'Prolvedeno nebylo a právem bylo ()ij)uštěno (viz výše str. 39)_ 
O změně toku rť'I/:Qllad plat! § 47 m. v. zák. resp. § 48 Č. v. zák. 

2<) K tomu Kradnz I. str. 688. Ki 'rchstil.tter. str. 3f,(). 5tu-
t:enrauch. k ~ 412. 

26) Srov. Pa y r e r, Wasserrecht str. 119, 122. 
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35, 42).26) Sousedí-li pozemky přímo s tokem', čili teče-li voda 
»mezi« těmito pozemky, náleží břehy do vlastnictví pobřežníků 
(§ 413 ob~. zák., §§ 8, 43, 50 Č. v. z. a §§ 8, 42, 49 m. v. z.). 27) 
Mění-li se za těchto okotnosti směr a poloha koryta, aniž máme 
dán případ § 409 obč. zák., mění se i rozměr pozemku, jehož hra
nice jsou určeny tokem vodním. Pozemek může býti zvětšován 
(naplavenina § 411 obč. z.), anebo zmenšován podemIlánfrn břebů. 
Toto může míti veliký vliv na tu okolnost, že naplaveninou po
zemky mohou dosáhnouti zákonné výměry 150, po případě 250 ha, 
na druhé straně podemíláním může se rozměr pozemků zmenšiti 
tak, že pozemky přestávají míti zákonnou výměru. V případeoh 
§§ 407 a 410 obč. z. - pokud nejde o splavné řeky ~ nastává 
změna rozměru pozemků teprve provedenou okupací. 

Těmito nabývadmi způsoby může se rozměr zabraných po
zemků značně změniti, po př. je možno, že náhlou změnou koryta 
plocha zabraných pozemků pozoruhodně se zmenší, ale i pozne
náhlým podemíláním břehu mění se, jak známo, začasté rozměr 
pozemku nemalým způsobem. Tyto způsoby pozbývání vlastnictví 
nepodléhají dozoru státnímu a výměra zabraných nemovitostí může 
se stále měniti, aniž P.ozemkový úřad má možnost neustálé ev~ 
-<fence. 28) Tllit budou však postiženy nejvíce ony statky, jichž 
půda, čítaná do zákonné výměry blíží se ISO, pro př. 250 ha, nebot 
tam překročení rozhodné výměry, resp. poklesnutí soubom pod 
tuto výměru bude velmi snadno dáno. V těchto případech nebude 
nikdy jisto, zda p'ůda ta je iabrána. Poněv.adž pak právní jednání, 
vypočtená v § 7 z. z., tý;kajíd se zabrané půdy, jsou bez svolení 
Pozemkového úřadu neplatná, a poněvadž zábor půdy nenl nijakým 
způsobem ohlašován, je dm dána naprostá nejistota v právnfm 
obchodu nemovitostním. Tím ovšem nejcennější vymoženosti po
zemkových knih jsou zničeny. Pro výklaď zmíněného § 7 z. z. mu
síme si však upamatovati, že i dle y;odnmo práva můžeme pozbýti 
vlastnictví k zabraným pozemkům, aniž je k tomu zapotřebí schvá-
1ení Pozemkového úřadu. ' 

§ 33. Privilegovanl vlastnlcl. 

Dle ustanovení § 3 lit. b) jsou vyňaty pozemky některých vlast
niktl ze záboru, třebas pozemky tyto jinak mají všechny náleži
tostí souboru zabraných nemovitostí. Tito privilegovaní vlastníci 
jsou: země, okres a obec. Stát není třeba uváděti, poněvadž má již 
y{ce práv, než se mu dle zábor·ového zákona má do·stati. 29) Zem-

96) Srov. Pa y r e r, Wasser-recht 'S,tr. 105, 107. 
87) Randa, .W. R. str. 7,69, Panrtů ,ček.l. c. str. 587. 
18) Tuto ok'olnost přeh1fžf K ,r č m á ř, 1. Co srtr. 27. 
U) Tomu l.dánli'Vě odporuje § 37 n. z. ze ďne 8. dubina 1920 Č. 329 

sb .. ve skutečno'sN není zde žádmé změny ,právnlch OOlVi!tlnoslti. ien admi
nistratLva státních pozemků se mění a Vyúčtování náhiTiady, ie to »ředpis 
čistě kameralistický. Jáe zde ien o příští eveontuálni zcizení pů/dv státní. 
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ské a okresní nemovitosti mají dle zákona o župním zřízení (zákon 
ze dne 29. února 1920 Č. 126 sb. z. a n. § 9 odst. 2) přejíti na stát, 
jakmile nabude tento zákon účinnosti dle čl. I. Je tedy otázka jmění 
zemského pouze otázkou času. Zbývá jen majetek obecní, který je 
u mnohých měst velmi značný (na p-ř. Písek), hlavně na Slovensku 
bývalá svobodná města královská mají velmi značné majetky ne
movité, které na středním Slovensku tvoří souvislá pásma. Tento 
majetek není dotčen. Úmysl zákona byl vyjmouti tyto majetky ze 
zábvru, poněvadž plní úkol obecně prospěšný, jsouce oporou obec
nímu hospodaření a tvoří po př. reservu, z níž možno půdu 
potřebným žadatelům dávati v užívání, ať v té či oné formě právní. 
Proto také obcím má býti půda přidělována (§ 1 Č. 5 přídělO/vého 
zákona zc dne 30. ledna 1920, č. 81 sb.) 30) 

Zákon nejmenuje fondy, které jsou spravovány státem, zemí, 
okresem nebo obcí. V úvahu přicházejí jen fondy, které jsou sa-

. rnostatnými právnickými osobami, jichž uži:tky jsou používány ke 
zvláštnímu účelu, nikoliv k hospodaření korporace je spravující. 
rI!edě ku znění § 3 lit. b) , které stanoví výjimku ze všeobecného 
pravidla, dlužno za to míti, že fondy tyto nejsou ze zábo-ru vy
ňaty. Spor mohl by jen býti u fondů státem spravovaných, poně
vadž stát není v tornt-o ustanovení jmenován, ale vzhledem na § 1 
z. z. (zabírá se státem) není pochybnosti, že půda fondů státem 
spravovaných je zabrána, poněvadž tento f.ond je osobou od státu 
rozdílnou. Měly-Ii by i tyto fondy býti vyňaty ze záboru, musily 
by býti v zákoně výslovně jmenovány. V praxi bude ovšem velmi 
nesnadno v některých případech určiti, co je samostatný fond. 
Zdá se, Že n ·d .. ktoři zákona neměli v úmyslu tyto fondy vyloučiti, 
a že zde jde o pouhé opomenutí chvatem zaviněné. 

Prozatím jsou vyloučeny slovenské obce urbariální a kuriální 
kompossessoriáty na přání poslanců slOlVenských. Jde v tomto 

Prof. Kr e j č I Dobroslav. (CasQPis pro právní a 'státní vědu roč. 1921 stiT. 
ll. Některá 1>ochybná ustanoveni zákona záborového,) oovažuJe naopak 
cit. § 37 n. z. za dilk~z, že státní majet.ek je zabrálli Kr e j čí má za to, 
že státní ma'ietek:. který nenl stMem obhospodař-ován přímo (,pmnájem), 
je zabrán. v důsledku loh-o hy s,tát nebyl no;vunen dod,rže,til nájemní smlolllvu. 
ale ji dle § 12 n. z. vy;po-věděti předčasně. V důsledku toho 'by státní 
půda. 'PTQPacMoV'aná Pozemklovým úřaldem dle 'PřídělO'vého zákona. mohla 
býtiO<dň~1!a pachtýřj, poněvadž nezále:ž! na tom, -klterý státní orgá!n pacht 
provede, zálež! jen na tom. ~da dotyčný mgán je vůbec oorá.v1uěn pacht 
prováděti. Kcmečně by opaČll1é stanoVlisilw .odporovalO' zásadě: pacta sunt 
servanda (§ 914, ~ 6. ~ 7, obč. zák). 

80) Proto musí na-plňovati podi'vem, když ·v 'l)os,la1necké SlIlJěmov'llě 
podám byl návrh, -aby půda státní, okresní a obeClní byla za:brán~ (č. 1808 
I. vol. obcl. 2. zasedání), 1eiIJJ pro10, aby mohla býtiJ dána v pacht díle § 63 
příď-. zákona. U stMiIJJi půdy dá se ,rohoto účelu docíliti, pouhým intea-rum 
opatřen~m stábni] svrávy po -př. zá,k-onem, ale toho mění, že půda státn-í 
dává: se dmbný nájem, za ·podlmlnek § 63 _příd. zák, podobně i půda zemská 
a obeoní. Ale zablrati stá-mi půdru, pak ,jr s,tátu přiděloy~ti a zase zab Ira:! i, 
ie trochu 'PooLV1ná admin~strativa. Tenil-o návrh je dokladem, že' i k legi'slativě 
je nUÍll1'o mm právně~normativnl školea1í,wž naši zákonodárci' bohužel 
často překlmžejli a1 domnivaH se, že je to věc rtak zcela P'řirozená. 
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případě o zvláštní útvary, vzniklé zrušením poddanského svazku 
a řády šlechtick~'mi na Slovensku. Sl) 

§ 34. Počet vlastníků. 

Doposud isme mluvili pouze o vlastníku jako takovém a. jak 
nabývá a pozbývá půdy zabrané, přl čemž jsme lV'Ynechali nabý
vací způsoby, označené v § 7 z. z. ,Dle záborového zákona stejně 
jako dle našeho práva občanského je úplně lhostejno, zda náleží 
pozemky jedné nebo více osobám společně (§ 2 z. z.), ale dle zá
borového zákonasčÍtaií se též pozemky, náležející různým vlast
níkům (§ 2, § 4 z. z.). Můžeme míti tedy případy, že půda zabraná 
náleží: 

1. jednotlivci (§ 2 z. z.), 
2. týmž spoluvlastníkům (§ 2 z. z.), 
3. nerozvedeným manželum (§ 2 z. zJ, 
4. rodičům a dětem prvního stupně (§ 4 z. z,). 
O vlastníku jednotlivci nemusíme se znovu šířiti, ale za to 

musíme v tomto oddílu promluviti o spoluvlastnících. Případy ad 
3 a 4 jsou zcela zvláštní a proto jim věnujeme zv,láštní oddíl, aby 
látka byla přehledná. V tomto oddílu promluvíme o spoluvlastnících, 
poněvadž mezi jediným vlastníkem a spoluvlastníky dle našeho 
občanského práva není podstatného rozdílu. 

§ 35. Spol~vlastníci. 

Dle § Z z. z. titíž spolu vlastníCÍ! půdy, jimž náleží soubor 
zabrané půdy, považují se za jednotku, třebas by jim náleželo více 
usedlostí. Není nutno, aby podíly těchto spoluvlastníků bYly stejné 
ve všech případech, ale musí to býti vždy tytéž osoby. Je-Ii někdo 
sám vlastníkem nějaké nemovitosti, nesčítá se tato s nemovitostmi, 
které má s jinými ve spoluvlastnictví. Příklady to osvětlí: 

I. A + B + C, každý jednou třetinou jsou spoluvlastníky 
usedlosti X ve výměře 50 ha, dále náleží jim v poměru A % 
.+- B X + C X usedlost Y ve výměře 100 ha, konečně usedlost Z 
ve výměře 200 ha v poměru A 3/~ + B 3/ to + Clilo. Všechny tři 
usedlosti jsou zabrány, pokud jsou dány podmínky § 3 lit. a. 

II. A + B jsou spoluvlastníky us<;dlosti X ve výměře 300 ha 
a mimo to vlastní si každý 100 ha půdy, usedlost X je zabrána, 
ale půda, která náleží každému z nich zvláště, zabrána není. 

III. A + B + C jsou spoluvlastníky usedlosti X ve výměře 
100 ha, A + B dále usedlosti Y ve výměře 140 ha, A + C pak 
ve výměře 120 ha, B + C konečně ve výměře 130 ha, a ani jedna 
usedlost není zabrána. 82

) 

&1) K 1omu; viz Kr e i č~. Zákony zemědělské I. srtr. 13. 
82) Srov. Krčmář, cit. str. 12. Svo1boda, cit. str. 3. Culík Ja

roslav, Ještě sl·oIVo k záJkO'11U {) za'brám velikých staJbků (Ce'slké právo, ro'č. 
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Pfcdpokladem sčítání je ta okolnost, že různé usedlosti muze
me považovati" za jediný zemědělsk~- podnik, třebas v těch širokých 
hranicích, které jsme vyměřili v oddílu předcházejícím. Jsou my
~Jitelny případy, že nemáme v těchto případech jediný podnik ze
mědělský, leč podniků více, najmě tam, kde podíly spoluvlastníků 
jsou značně různé. Toto stanoviti přísluší však odborníkům hos
podářské správovědy, a právník má jen dbáti, zda všechny nále
žitosti této právní skutečnosti byly řádně určeny. 

Jinak ustanovení toto je zcela jasné a ódpovídá úplně ustano
vením občanského práva o spoluvlastnících (§§ 825 a násl. občan. 
zákona). 

v. Sčitáni nemovitosti různých vlastniků. 

A. § 36. Nerozvedeni manželé. 

I. Naše právo trvá na té zásadě, že manželstvím jako tako
vým nějaká změna majetko-právních poměrů nenastane (§ 12:n 
obč zák.). Odstavec 2. § 2 z. z. proti tomu ustanovuje, že manželé 
nerozvedení se počítají za jednu osobu. Máme zde tedy velmi 
značné zasažení do zásady našeho práva, že manželstvím žádné 
společenství majetku nenastává. Je proto naší povinností ustano
vení § 1237 obč. z. a § 2 odst. 2. z. z. uvésti v soulad a ze vzájem
néM vztahu pak řádně interpretovati. 

Předpokládá se manželství platné, v němž spolužití manželu 
nebylo soudně zrušeno. T. zv. manželství rozvedené a neplatné 
není žádným manželstvím po rozumu § 2, odst. 2. z. z. 

Manželé Zllstáva.ií vlastníky svých nemovitostí. Manžel, pokud 
manželka neodporuje, spravuje jmění (§ 1238 obč. zák.), ale i pak 
je jen správcem cizího jmění, a může býti kdykoliv odvolán (§ 1020 
obč. Z.).38) Jeho postavení je příznivější než postavení obyčejného 
zmocněnce: je práv jen z porušení podstaty nemovitosti a nikoliv 
z dobývání plodů, nemusí súčtovati zisk a jej vydati (§ 1239 obč. 

I. seš. 3. str. 2), celkem shodně s konstrukcí projeve,nou v textu. Proti 
tomu S ti e ber M., Práv/nfk 1919 str. 217: »PrincLp souboru však nutí 
k ternu, aby Ile vlastnictv' všech vlastníků i spoluvlastníků dohromady 
počhtalo, tedy jak A + B, tak A, tak B, ta'k A + B + C, A + D.« Ten10 
S t i e b r e m uvedený prmciD souboru není nic jiného, než vůdčí myšle,nlka 
a postulát, který měli na mysli red.aktoři toho,to zákona, ale tent.o priJnci.p 
nenl v zákooě njoJ~de tou měrou vyjádřen, a.bY1chom mohU jej porvažova;tí 
za ustanoveni právní. Myslím proto, že mín,ění Krč má ř o vo je správné, 
a že S ti e b r ů v výklad by byl jen ' tehdy správn.ý, kdyby v ko,ntextu 
zákoo,a stálo nikoliv, týchž spo,luvlaswúků, ale slova »bez ohledu, náležf-li 
půda vlacstruílku samotnému anebo z čásU s jiJnýmu o'sobalffii jako spolu
vlas!lnrky.« 

SB) K r a s no p o I s k j, PriiVartrecht-famhlienrechot: str. 102, opaone 
vzhledem na § 1241 obč, z. O g ón o w.s k i, Eheliehes Giltterrecll't str. 
408. Přesvědčivě O t t, Rechtsfilrsorgeverfruhre!l1 str, 98. 

5 
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z.). Toto ustanovení může býti ' vzájemnou úmluvou stran změ
něno.S!) Manžel spravuje tedy cizí jmění. Ačkoliv jeho postavení je 
v mnohém směru příznivější než pouhého zmocněnce, manželka 
může přece toto zmocnění kdykoliv odvolati. Manžel sice nemusí 
vyúčtovati zisky, ale musí tak učiniti, jakmile zmocnění bylo man
želkou odvoláno, co do užitků, které pobíral po skončeném spra
vování jmění manželčina. Z toho je patrno, že užitky z nemovitostí 
manželčiných nepřecházejí jen tak do jmění mužova a že nemů .. 
žeme tudíž jen z toho důvodu souditi na jediný hospodářský pod
nik. Máme-li nemovitosti manželovy a manželčiny považovati za 
jediný podnik, musí býti též dle jednotného plánu obhospodařo
vány, nenHi tomu tak a spravují-li se pozemky manželovy a man
žtlčiny dle různých hospodářských plánů, dle různých hospodář
ských hledisek, pak nelze mluviti o jediném hospodářském podniku. 
Tento případ nastane asi nejčastěji tam, kde jsou statky territc
riálně odděleny a kde různost půdy a podnebí vyžaduje různost 
hospodaření. Pak ovšem jak pozemky mužovy, tak i ženiny jsou 
l:o spodářsky samostatné a nelze je sčítati (§ 3, lit. a) z. z.). 

Tam, kde každý manžel spravuje si svůj majetek sám, není 
ovšem společného hospodářského podniku, a proto z důvodu § 3 
lit. a) nelze pozemky manželů sčítati. Toto v literatuře se pře
IllíŽí. 35) Platí-Ii však § 3 lit. a) pro prvý odstavec § 2 z. z., musí 
platiti i pro druhý odstavec. Došli-Ii jsme na základě záborového 
zákona k tomu úsltdku, že soubor zabraných nemovitostí ve svém 
j ádře je jen hospodářský podnik, nCmtlŽeme sčítati pozemky, které 
k tomuto podniku nenáleží, aniž s ním tvoří knihovní jednotu, aniž 
jsou nemovitostním příslušenstvím toho závodu. Text zákona: 
»Manželé nerozvedení považují se za osobu jedinou«, tomu neod
poruje, poněvadž i při jediné osobě nesčítáme pozemky, které k je
jímu hospodářskému podniku nenáleží. Konečně znění druhého 
odstavce nutno interpretovati v souvislosti s ostatními ustanove~ 
ním i a nelze je ze souvislosti zákonných předpisů vytrhnouti. S6) 

Ustanovení § 2 odst. 2. z. z. není však bez významu. Kdyby 
tohoto ustanovení nebylo, nebylo by nám možno sčítati pozemky 
manželů, které sice hospodářsky jsou společně obhospodařovány, 
které však právně náleží jen jednomu manželu a nikoliv oběma 
dohromady. Ale jen tento význam má toto ustanovení, které v praxi 
nebude skýtati také žádných obtíží a samo o sobě není nespra
vedlivé. Naproti tomu interprétace panující narazí v praxi nutně 
na obtíže a byla by také krajně nespravedlivá a vnášela by na
prostý zmatek do našeho práva soukromého. Je uznaná zásada 
interpretační, že v pochybnosti nutno přizpůsobovati speciální nor-

U) O g Ó rt1 o W s k i, 1. c. str. 404, K r a s n o p o I s k i, 1. c. str. lOl. 
56) Swv. Krč máŤ, l. c. str. 12, Kr e1 č í. KormentáJř k § 2 str. 7. 

S t i e ber, 1. c. s,tr. 219. 
S6) Krč má rř, 1. c. Stlr. 13 iJ1ení vlastině zás3!dlf1írm odpůrcem míněn í 

tuto pr()ll1ášenéh'O" jenže mím,p, že oha: manželé tvon zpraviiďla ho's,podářské 
~ctdrum, a že proto tk výj]m'kám neb)"lo nutrw ,přihJfžetl. 
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mu generální normě a nikoliv naopak, a dle této zásady je se nám 
říditi i v tomto případě. .. 

II. Spomo je, co se zabraným souborem, rozvedou-li se man
želé? V literatuře skoro šmahem vyskytuje se mínění, že rozlukou 
se zábor neruší,87) jen při nullitě se to uznává. 

Máme-li za to, že ustanovení o nerozvedených manžeHch je 
omezeno na hospodářské společenství manželů, nejsme oprávněni 
dosah jeho měniti. Rozvedou-li se manželé, není zde dána skuteč
nost, kterou předpokládá § 2 odst. 2. z. z., aby nemovité vlastnictví 
manželů se mohlo sčítati. Proto dlužno za to míti, že rozvodem neb 
rozloučením tvoří nemovitosti každého manžela samostatnou sku
pinu, jíž nemožno včÍtati do souboru zabraných nemovitostí. 88) Dále 
možno uvésti, že při rozvodu odpadá předepsaná právní skutečnost, 
totiž manželé, žijící ve společenství manželském. Není pak nikde 
předepsáno - jak níže dovodíme - že dostačí společenství man
želů jtm v okamžiku, kdy nemovitosti dosáhly zákonité výměry, 
a že právní poměr záboru trvá, ač tato skutečnost pominula. 

Máme-li sčítati však pozemky i nerozvedených manželů, před
pokládáme, že zmíněné pozemky musily tvořiti buď knihovní nebo 
hospodářskou jednotu, anebo musily sloužiti ku podpoře hospoda
ření na zabraném souboru - jsou-li pozemky manžela druhého 
souborem zabraných nemovitostí. V těchto případech však zpra
vidla bude dáno spoluvlastnictví manželů, které ovšem rozvodem 
nebo rozlu~u dotčeno není. Nebude v praxi asi častý případ, že 
rozvod bude míti vliv na soubor zabraných nemovitostí. 

17) Kr č m á ř, 1. c. str. 13, pokud se ,týče mzvodu a r02luky, zastává 
mlněni rtoto: »Pře<levším lze vy!Jknou'ti, že rozvod povolený po vyhlášení 
zá'lrona neddvedt ·by jiIž vymlmoutL majetelk ze zábo,ru (nikde se totiž rozvod 
nejme'nwje vro'středtkem způsobiJýlm vYllll'knou!i ma1etek ze zábo,ru a nc
vykaZ>UJje ,nižá,d!né Wd'oby s' pros,bředlky, 'které 'takovou ,schopnost' mají, takže 
argumen't'Ulm a simili nenÍ> ,přlpusllllé). « tl( tomu na str. 27.: »Ježtio zákon 
ja:ko prosr.ředlky, kterými zabraný ma~etek múže býti vymknut ze záboru, 
uvádl 'en crkty úřednL, neS'Oud. se k 'provuštění zabra'il:ého majetku, sluší 
odtud do'Vo~QlVati, že mimo úředni akty z<lJor·aný majetek ze záboru unik
nouti nemúže.« TOIto mírnění Krč m á ř o vo' nen,í správné, poněvadž máme 
celoru ř.adu ",působú, jak pozemek vylučuje se ze souboTu pozemkú za
oraJných bez úředního, pO'Volení. - S H e 'b e r, 1. c. str. 218, tutoŮ' otá",ku 
neřeši, jen nadJhazuje problém a u,po'~lfňu~e na dvo1í možnost řešení, do
poručuje vša'k mměn~ jež ~ ",de zastáváme. K tomu srov. výkl,ady na. str. 
216. - C u ~ f'k n. u. m . .od'povídá lna tUltO' olt.ázkuI tak,to': "Mám za to, že • 
ano, ač zákon who nikde nestClJn'oví, pon,ěvadž by se PllIk zá:kon I(),bcháze.\ 
tlm, že by se manželé doorovolně ro'zváděli, a.čkoHv by nadále spolu žni.« 
OdP'Ověď tato mml rniktera'k zálkonem odůvoď,něna, možnost obcházeni zá
kona, t. j. mařen~ ,účelu, iehož zákelll chce ďQlS áhn,o u ti, musí býti vyloučena 
předpisem zá~ona a nikoliv Hbovollll'ou ilnlterpretad. - Podobně K rel č í, 
KomentáJř str. 8. 

88) Co se týče bližšího. oouvodnění, odlkazujeme .na studii následuiíd. 
Namítnouti hy se nám moklo, že pouhou odděLenou správou nemovitostí 
manžel6ných mohly by se pozemky jednoho mb druhého, man,žela, po př. 
obou mail1Že'lú, vymknouti ze záJboru. Tu mohl by však tomu P02 emk OV)' 
úřad v ustanoveních zákona o ho.sllOctaření na zabraných pozemcíoh (§ I. 
zákona ze dne 12. února 1920, č. H8, po př. z 8. dubna 1920, Č. 251 sb. 
z. a 11.). 
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. 
Rozvodu na roveň jest postaviti rozloučení. Při llullitě všechell 

předpoklad jakéhokoliv sčítání odpadá. 

§ 37. Postavení nerozvedených manželů, jsou-li uzavl'eny 
smlouvy svatební. 

I. Věn o. Předměty, které dány jsou věnem manželovi, nestá
vají se zpravidla jeho vlastnictvím (§ 1227 obč z.), najmě nemovi
tosti nestávají se jeho vlastnictvím (§ 1228 obč. z.). 89) Zřídí-li věn(} 
žena ze svého jmění, zůstává vlastnicí věcí věnem daných (ne
jsou-li to věci jmenované v druhé větě § 1227 obč. z.). Fundus do
talis v tomto případě vlastníka nemění, ale muži přísluší požívání 
tohoto pozemku, náleží tedy tento pozemek do jeho hospodářského 
podniku a musí býti včítán do souboru zabraných nemovitostí mu
žových, ačkoliv náleží do vlastnictví osoby jiné. Zde uplatňuje se 
plnou vahou § 2 od. 2. z. z. Kdyby nebylo tohoto ustanovení, ne
mohli bychom včítati fundus dotalis do souboru zabraných nemovi
tostí mužových. Tvoří-li však pozemky žer.lny samostatný soubor 
zabraných nemovitostí (§ 2 ve spojení s § 3 lit. a) z. z.), nelze včítati 
fundus dotalis do jejího souboru. Co se týče věna před 28. říjnem 
1918 zřízeného, není žádného omezení, a zmíněná věta platí bez
podmínečně, jinak s omezením §§ 7 a 18 z. z. 

Poněkud složitější je případ, jestliže věno bylo zřízeno od osoby 
třetí. Jde v tomto případu o smlouvu mezi zřizovatéllem věna a 
manželem. Dle ustanovení § 1229 obč. zák. má věno po smrti man
želově připadnouti manželce resp. jejím dědicům. Z toho se usuzuje, že 
manželka nabývá z této smlouvy vlastnického práva k nemovitosti 
věnem dané. iO) K nabytí vlastnického práva jest zapotřebí zápisu 
do knih pozemkových (§ 431 obč. z.), anebo aspoň složení listiny 
k soudu (§ 434 obč. zJ Má-li smlouva o věno všechnY)1áležitosti 
listiny vkladní (§ 432 a § 433 obč. z., § 26 a násl. kn. ř.), měla by 
býti na jejím základě manželka zapsána jako vlastník a manžel jako 
usufruktuář z důvodů smlouvy o věno. Někteří připouštějí, aby 
manžel byl zapsán jako vlastník s označením, že nemovitost je 
fundus dotqlis. 4.1) V tomto případu platí tedy to, co řečeno bylo 
v odstavci předcházejícím: Manželka je vlastnicí fundi dotalis, ale 
pozemek tento náleží do souboru zabraných nemovitostí man
želových. 

Zřídila-li věno osoba, která k tomu není povinna, s podmínkou, 
že předměty věnem dané mají jí býti po skončeném manželství 
vráceny (§ 1229 věta třetí obč z.), zůstávají tyto předměty jejím 
vlastnictvím. V tomto případu přísluší muži pouze ususfructus. Po-

89) Krasl!J'o-,p .oJ:s'k .t, System des osterr. Pri,vatrechts, fami.Jien.
l'echt str. 173, O g ó no w sk i, Osterr. Ehegiitenecht I. str. 183, K r a j oll z, 
II. str. 418. 

(0) Ogónowski-, J.. c. ·str. 207 p. \>., srov. 183, Krainz, 1-. c. str. 
416. 

61) KlTas;flopolski, I. c. str. 173. 
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zemek takový nevčítá se do souboru mužova ani toho, kdo věno 
zřídil. Do souboru mužova se nevčítá, poněvadž muž není jeho 
vlastníkem, do souboru zřizovatele věna také ne, poněvadž nenáleží 
do jeho hospodářského podniku. Toto platí ovšem bez vÝhrady jen 
pro věna zřízená před 28. říjnem 1918, po této době jsou věna ome
zena ustanovením §§ 7 a 18 z. z. 

Je-li dos aestimata (§ 1228 obč. z.), stává se muž vlastníkem 
pozemku věnem daného, a má po skončeném manželství zaplatiti 
pouze sumu smluvenou. Tato smlouva je naříkatelná pro zkráceni 
přes polovinu ceny (§ 934 obč. zák).42) V praxi může nastati případ, 
že věna takto zřízená před 14. dubnem 1919 (publikace záborového 
zákona) byla oceňována mnohem výše, než jak se má dle náhrado
vého zákona vlastníku odškodnění dostati (zákon ze dne 8. dubna 
1920, č. 329 sb. z. a n. a nařízení vlády ze dne 21. ledna 1921, č. 53 
sb. z. a n.). Tu nelze však smlčeti, že naříkání této smlouvY bude 
spojeno s velkými obtížemi, poněvadž ustanovení § 934 obč. z. a 
.§ 7 z. z. si v mnohém směru odporují. Muž, jenž oceněním přes po
lovinu byl zkrácen, může žádati jen navrácení v předešlý stav, t. j. 
má vydati fundum dotalem, ale to nemůže bez svolení Pozemkového 
úřadu učiniti. Nedá-li tedy Pozemkový úřad svolení, není povinen 
příjemce sumy tuto sumu navrátiti. 4S) (§ 471 obč. z.)H)Tím se ovšem 
právní postavení mužovo stává velmi nejistým. 

K tomu sluší připomenouti: 
a) rozhodnou je doba, »kdy právní jednání uzavřeno bylo«, což 

nás ponechává v pochybnostech, míní-li ~e tím právní jednání obli
gační nebo soluční, počáteční slova »nicht einmal die Hiilfte dessen, 
was er dem anderen gegeben hat, von diesem an dem gemeinem 
Werte erhalten«, míří však zřejmě na soluční právní jednání, jenže 
jedno úplatné obligační jednání může založiti dvě soluční právní 
jednání; zákon má na mysli nejjednodušší případ, kdy soluční a 
obligační právní jednání spadají v jedno; pro nás tyto pochybnosti 
jsou vedlejší a bude lépe bráti za rozhodnou dobu dobu obligačního 
právního jednání;45) 

b) manželovi nesměla býti » skutečná« cena známa, po př. ne
smí zde býti negotium mixtum cum donatione, a konečně nezřekl-li 
se manžel dobrodiní § 934, což se v kautelárni jurisprudenci pravi
delně děje (cf § 935 obč. z.). 46) 

U) O g ó n 'o w s ,k t. I. oe. str. 303 tento pr-ostřed'ek omezuje, ale dle 
mého ll1Iiněn& -neprá'Vem. K r a i n. z, Jo c. II. str. 419, přisvědčivě, poněvadž 
pajímá tuto smlouv u j,ako trnov,ou; rte zcela jaS'llé je- stanovis.ko K r a s n o
p o 1 s k jh o, ~. c. str. 164, pra'VlI-H, že smluvel!tý ,ob-nos byl dán věnem. 

43) 1". H a sel/!! ii r hl, O'b1. lRecht II. SlÍT. 430. 
U) Právní prostředek § 934 obč. z. předpokládá oboustranné splnění 

závazků. Rozh. nejv. soudu z 24. února 1907. Glaser-Unger Č. 2621. Od 
toho odchyluje se praxe našeho nejv. sondu (Rv. I. 66/20), že § ~34 ne
předpokládá splnění. Srov. K r a i n z, System § 324. 

(6) H a sen ii hrl, Obl. Recht II. str. 427, K r a s n o p o I s k i, Obl. 
Recht str. 149. 

(6) tl a s e ,n ii hr \, Obl. Recht II. sbr. 428. 
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Pro tyto okolnosti bude v praxi dosti těžko manželovi, aby 
mohl uplatniti SVllj nárok pro zkrácení přes polovinu ceny, ač na 
druhě straně přílišné ocenění nemovitostí věnem daných může způ
sobiti jeho hospodářskou zkázu. 

II. Při s p o leč e n s tví j měn í dle § 1234 obč. zák. zajímá 
nás případ, že smluveno bylo společenství jmění mezi žijícími a týká 
se právě společn:(rch pozernků 47) Pozemky tyto jsou ve spoluvlast
nictví manželů, byl-li příslušný zápis proveden, a platí pak usta
novení z. z. o spoluvlastnících. Posuzovat je tudíž tento případ dle 
§ 2 odst. 1. z. z. Avšak i když příslušný knihovní zápis není pro
veden, jest pozemky pojaté ve společenstvÍ jmění sčítati se soubo
rem jmění každého manžela, poněvadž konečným effektem náleží 
v podnik hospodářský obou manželů. Tu právě modifikujícím způ
sobem Vystupuje § 2 odst. 2. z. z. do popředí. 

Společenství jmění na případ smrti, zapisuje-li se do knih po
zemkovÝch, dává »právo na společenstvÍ« (§ 1236). Někteří chtí 
toto právo na společenství konstruovati jako nějaké jus ad rem,'8) 
jiní jako budoucí právo vlastnické. 49) Proti ním Ran d a (Eigentums
recht str. 497 a násl.) zajisté správně má za to, že manželé se stávají 
ihned provedeným vkladem spoluvlastníky dotčené nemovitosti. 
Subtilním těmto hádkám vyhneme se ovšem, opustíme-li pojem 
práva subjektivního v materiálním smyslu. O aktivní legitimaci 
k žalobě vlastnické shodují se všichni autoři, že oběma zapsaným 
manželům dle § 1236 obč. zák. přísluší žaloba vlastnická. Z toho 
důvodu přijímáme závěr Ran d o v a řešení. PlaU tedy v případu 
§ 1236 obč. zák. to, co jsme pravili v odstavci předcházejícím, totiž, 
že posuzovati je případ tento dle § 2. odst. 1. z. z. 

III. Při o b věn ě ní má žena nabýti jako dědička po smrti mu
žově pozemků daných v obvěnění (§ 1230 obč. · z.). Za trvání man
želství nemá tato smlouva žádného vlivu na soubor zabraných po
zemků manželčiných ani mužových. Podobně tomu při p I a t u 
v d o v s k é m (§ 1242 obč. z.), s m I o u v ě a d v i t a I i t n í (§ 1255 
obč. z.), s p o leč e n s tví j měn í na pří pad s m r t i (§ 1234 
obč. z.), není-li proveden knihovní zápis dle § 1236 obč. z., v z á
j e m n Ý c h t e s tam e nt ech (1248 obč. z.) a s m I o u v ách n a 
pří pad s m r t i (§ 1249 obč. z.). 

Význam má jedině dar ji t ř n Í (§ 1232). Pozemek darovaný 
manželce stal se součástkou jejího jmění a je tudíž dle řečeného 
takto posuzovati: náleží do souboru manželčiných pozemků cl. sčítá 
se s pozemky manželovými dle ohyčejných podmínek. 

<7) Srov. K a f 'k a, EheUche Glitergerrneinschaft auf den TodesfaJ.T 
str. 162 a Mst 

<8) Kra ,snopol 'ski v Zei'tschrift flir Off.- und PrilVa~rooht sv. 9-
str. 581. K a f ka, 1. ,co str. 302 cf. E x TI e r, Pub\.iciťitsprhndp s'tr. 75 n. 
K r a s 'n o pol s k i, familli'enrecM str. 195. 

<9) Kr ai 'll z, § 446 str. 437, A TI di e r s, famHioorecht st1f. 143 n. 
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§ 38. Postavení manžehi při nullitě, rozvodu, rozluce a konkursu. 

I. Při prohlášení nullity manželství 50) nastává nutně i zrušení 
smluv svatebních, t. j. jsou prohlášeny neplatnými a plnění možno 
žádati zpět (§ 1265 obč. Z.).51) U nemovitostí nastává neplatnost 
vkladu dle §§ 62-64, 66, kn. ř., poněvadž t. zv. právní důvod (titulu s 
§ 26 kn. ř.) je neplatný. 52) Manžel, jenž má zpravidla ususfructus 
fundi dotalis, jej ztrácí a má jej vydati buď manželce anebo tomu, 
kdo věno zřídil (§ 1265 obč. z.). BYl-li pozemek tento součástí sou
boru zabraných nemovitostí mužových, vylučuje se z nich. Komple
toval-li tento pozemek výměru mužových nemovitostí na zákonný 
rozměr souboru zabraných nemovitostí, rozpadá se soubor a za
brané nemovitosti stávají se volnými. 

II. Při rozvodu 'a rozluce nastoupí buď dobrovolná úprava ma- ' 
jetkových poměrů úmluvou stran, anebo rozhodne o tom soud dle 
subsidiárních předpisů zákonných (§ 1263, 1264, 1266 obč. z.). Ne
smíme zapomínati, že knihovní vklad, na základě svatebních smluv 
učiněný, je platný, a může býti vymazán jen na Základě nového 
důvodu právního (§ 26 kn. ř.). Musí zde býti nové právní jednání 
mezi manželem a manželkou po př. zřizovatelem věna, po př. může 
takové právní jednání býti nahrazeno soudním výrokem. Toto jed
nání má za obsah zcizení (solu ční smlouva ke splnění povinností 
úmluvou nebo uložených rozhodnutím soudním při rozluce resp. 
rozvodit) a toto zcizení spadá pod ustanovení § 7 z. z., bude tudíž 
k němu zapotřebí schválení Pozemkového úřadu. Tím ovšem posice 
manželky stává se velmi nepříznivou a může býti vydána nekoneč
ným šikanám svého manžela. Stala-li se obligační úmluva o roz
dělení jmění mezi manželi již v době platnosti záborového zákona, 
je bez souhlasu Pozemkového úřadu neplatná (§ 878 obč z.); stala-li 
se před platností, pak dle § 1447 obč. z. úmluva je platná, ale manžel 
má býti přidržen k náhradnímu plnění, aby neměl ze škody druhého 
manžela žádný užitek. Rozhodnutí soudní suplující ať obligační či 
soluční smlouvu nespadá pod ustanovení § 7, leč § 8 z. z. 

III. V konkursu nenastává vzhledem na záborový zákon žád
ných změn ve smlouvách svatebních. Otázka poměru řízení kon
kursního k záborovému zákonu je dosud velmi málo osvětlena. Zdá 
se, že autoři záborového zákona nepřihlíželi k té okolnosti, že může 
majitel souboru zabraných nemovitostí upadnouti v kónkurs. Poměr 
k řízení konkursnímu byl velmi pečlivě ze zákonů pozemkové re
formy vymýcen. Na tomto místě je připomenouti, že v konkursu 
mužově nabývá žena nároku na užívání platu vdovského, po př. 
věna . Tím však fundus dota!is nevystupuje ze souboru pozemků 

60) NUÍlr11Q rozeznáva~~ :neplatné ma11lŽels'iví a nema,nžel'stv! (konkubi
natus) T i'l se h, Obča'l1sk<é ~rá'Vo str. 161, pod-ohně 1alko negotium nullum 
a oon exi,stel1ls, S ohm, Der Gegensta:nd str. 27. 

61) KTas ,nopols ,ki, str. 161. Kafka, I. c. str. 290 n. Krainz, 
§ 447 sk 441. 

52) .R a 111 d' a, Vlas,tnictvf str. 244. 
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manželových. Pro společenství jmění v případu konkursu (§ 1262 
obč. z.) platí to, co řečeno bylo v odstavci předcházejícím. 

IV. Zvláštní předpisy platí o smlouvách svatebních pro .ten 
případ, jestliže zem ř e jed e n z m a II žel ů. Tu jde však o sukcesi 
mortis causa, a proto pojednáme o tomto případu v souvislosti s dě
dickým právem při rozboru § 7 z. z. ve studii následující. 

V. Konečně musíme se zmíniti o tom případu, že mezi manželi 
nejsou ujednány žádné smlouvy svatební, každému manželu náleží 
jeho pozemky, ale tyto pozemky jsou společně obhospodařovány, 
takže tvoří jeden hospodářský podnik. Situace je nyní ta, že dosud 
společně obhospodařované pozemky mají býti obHospodařovány 
samostatně, t. j. mají se státi hospodářsky samostatnými. Pozem
kový úřad nemůže tomu zabrániti, poněvadž povinnost pozemky, 
které byly ve společné správě, i dále společně obhospodařovati, je 
podmíněna společenstvím manželským, což z. z. vyjadřuje obratem 
»nerozvedení manželé". Zde tato podmínka pominula a pominula 
i povinnost na pozemcích společně hospodařiti. Zrušením společ
ného obhospodařování se však stávají pozemky hospodářsky sa
mostatnými a proto nelze jich spolu sčítati (k tomu výše pozn. 
na str. 46). Není příčiny a nedá se ze zákona vyvoditi, že pozemky 
tyto zíístávaií v jednom souboru zabraných nemovitostí, obzvláště 
když máme celou řadu případů jiných, že pozemky se ze sou
boru zabraných nemovitostí vylučují bez souhlasu a ingerence 
Pozemkového úřadu. 

B. § 39. Rodiče a děti. 

Tento případ vyvolal nejvíce rozruchu. Příslušný předpis o sčí
tání pozemkú rodičů a dětí obsažen jest v § 4 z. z.: »Jestliže se po 
vyhlášeni tohoto zákona soustředí ve vlastnictví - rodičů a dětí 
prvého stupně ze svobodného majetku pozemkového, soubor ne
movitostí, který je podle §§ 2 a 3 předmětem záboru a přesahuje 
výměru uvedenou v § 2, stává se tento soubor majetkem zabraným. ,' 

I. Ustanovení toto je v mnohém směru pozoruhodné. Nejprve 
co se týče kritické doby, kdy pozemky zúčastněných osob dosáh
nou zákonné · výměry souboru zabraných nemovitostí. Není tím 
doba, kdy zákon vstoupil v platnost (24. duben 1919), nýbrž doba 
pozdější, tedy od 25. dubna 1919 počínaje. 59) Nelze tudíž sčítati 
půdu, kterou si vlastní jednak otec, jednak syn v době vyhlášení 
tohoto zákona, třebas má dohromady požadovanou výměru pro 
zabraný soubor, ale získá-li z nich jeden jen píď půdy po vyhlášení 

53) Téhož Ill'á'zoru Krč m á ř, .J. c. SlÍr. 15. K·r e j č í, Komentář str. 14. 
Proti tomulto dovozUlje S t veb e ,r (I. c. str. 219), že <u>sta1nQ'ven! o dětech 
a rodič~h vztahuje se i na pHpa,dy § 2, a oduvodňujeto lo'giónos'tl a účel
UiOIstí takového VÝ'k~al(\,tlJ, ao!e sám te'n!to výklad podžl slovy: "Pro> toho, 
·~do vy'kládá zákoo\ mll's~ být.i, smě·r<lďatný ien zákon a n~koli;y IIllevyslovená 
v -něm vů1e zákooiOlc\lárce.« • 
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tohoto zákona, je třeba oba vlastnické komplexy sčítati. 6i) Důsledek 
tento zní dosti podivně, ale uvědomíme-li si správný dosah usta
novení § 3 lit. a), shledáme, že v praxi bude míti tento případ po
měrně dosti malý význam. 

II. a) Žijí-li děti v nerozvedeném manželství, dlužno rozezná
vati dva případy: 

a) Je-li majetek dítěte a jeho manžela společný, jsou-li tudíž 
spoluvlastníky nemovitostí, mám za to, že v tomto případu nelze 
sčítati majetek dítěte a rodičů jeho. Soudím tak z ustanovení o 
spoluvlastnictví, že jen pozemky týchž spoluvlastníků se sčítají. 
Manžel dítěte je vůči rodičům jeho dle tohoto ustanovení persona 
extmnea. Je I(io týž pN-pad, že dítě j.e spoJl1vlastníkem p;o~emků s 
nějakou tře' ti QlSobOlU. POI!llěvad!ž zde nlelií řečena, že ustlélll1iove~ o 
pooně,ru me.zJ. rodiči <3.

' 
dětmi! mší l1stanoV'end o sPolluvl\a\StnídCh, by;lo 

nutno phstoUlpM na tem10 výklad (sp,rávil1'ě K 11"' Č m á ř, I. c. s:ťr. 16.). 
Má-Ci mam.ž,el n:a run.dum cLotalem plrávo ,požívaJCÍ (§ 1228 obč. 

zák.), náleží tento pozemek do jeho souboru, pokud manželka je 
jeho vlastnicí, ale do souboru s pozemky rodičů se nečítá, poně
vadž nenáleží tento pozemek do vlastnictví dítěte. 

f3)Je-li majetek dítěte a jeho manžela separovaný, sčítá se jen 
majetek dítěte s majetkem jeho rodičů, nikoliv s majetkem druhého 
manžela, tento sčítit se po případě s nemovitostmi jeho rodičů. 
Jsou-li pozemky manželů společně obhospodařovány, sčítají se nad 
to dohromady. Máme zde poměry dosti komplikované, které by 
vedly v praxi ke značným zmatkům, kdybychom neměli v § 3 
lit. a) velmi dobrý korrektiv. 

b) V úvahu přicházejí jen rodiče a děti prvého stupně. Toto 
bylo výslovně řečeno, abychom pojem dětí nepojímali v širokém 
smyslu § 42 obč. z., což správně vytýká Krč má ř (I. c. str. 16.). 
Nespadají sem descendenti druhého, po př. třetího stupně. 

c) Zvlitštní zmínky zasluhuje případ, že rodič žije ve druhém 
nerozvedeném manželst~í. Jsou-li tito manželé spoluvlastníky ne
movitostí, nesčítají se tyto s n!!movitostmi dětí z předcházejícího 
manželství, jinak sčítá se majetek vlastního rodiče s jeho vlastními 
dětmi. Komplikace nastane, jsou-li zde děti ze dvou manželstev a 

~') TOfI11U 'nasv,ědčuje .obrat . ze sV'ob-odn.é půd'Y" . .opakem pojmu svo
bodná: půda ·je půda zabr.aná a mame<ná sv,ohodlrJ,á 'pild,a :tolik, 00 půda ne
zabraná. FOIIlěvadž zá:oo'ry 24. d'ubna 1919 vZll1ilkl:y z půdy neZalbrané. ne
by;l'o mo~no 24. dl\l'bna 1919 čill1Uů f'O;zdflu mezi za'hranoo a svobodluou 
pMou a :půda svobo;dná má výxnam právě 'ÍeII1 po· této> době. Zí,siká-l~ někdo 
po této době zabranou .půdu, nelze ji' .no,vému vlasnnpku p.řičút.aH, pon.ěva!dž 
zůstává so>učá.stíkou souho>ru zcizo'Va:telova. Z § 2 z. z. je patmlQ. že v'e
škerá půda, 'kterou St vl,a~tl!l( n,ělkdo. ve výměře větší neIŽ 250 ha, po' př. 
150 ha, náležf do souboru zahran:ýoh .nemovi'tost~ pOkud: není vyňat.a d.le 
ustaoorvenJÍi § 3. Ci:nf-H se tedy v § 4 z . . z. rOZJdí! mezii nabytím za1brruné 
a svobodilté ·půdy, může ·se to vztahovati jen I!l,a na-bytí po 24. dubnu 1919. 
SOiU:hla'Sfim tedy lÚ·pll!lě ve výs-Iedcích s prof. J( r e jč f m (Komentář str. 14), 
ačkol;uv 'TI'evřiljfmám dehQl il!lterpreta č-nvho pravilcl'la, že »zákoil1J nutno· při 
zřeljmém rozporu mezi úmyslem zákorlodá'!'ICovým a jehlO výra'zem vyklá· 
dati s,pfš dle olwho>.« 



Studie prvá § 39. 

žije-Ii rodič v druhém manželství nerozveden po př. nerozloučen. 
Na př. A má z prvého manželství dítě B, sám má 100 ha půdy, 
dítě 50 ha, A žije nerozveden se svojí druhou manželkou C, která 
má 50 ha půdy, spolu mají dítě D, které má taktéž 50 ha půdy. 
Jsou-Ii zde dány podmínky dle § 3 lit. a), nutno nesporně sčítati 
pozemky A + C + D, pozemky B sčítají se jen s pozemky A, po
něvadž pak spolu nepřesahují výměry 150 ha, nepojímají se po
zemky B v soubor, třebas by pozemky všech těchto čtyř osob 
byly společně dle jednoho plánu obhospodařovány, čili tvořily 
spolu jediný hospodářský podnik po př. závod. 

d) Jsou-li rodičové nerozvedeni, sčítá se majetek jejich i jich 
dítek, jsou-li zde dány předpoklady pro sčítání, jsou-li rozvedeni, 
sčítá se majetek každého rodiče a jeho dětí zvláště. 

e) U dětí nemanželských je rodinný poměr jen s matkou dítěte,. 
otec má jen povinnost alimentační (§ 165, 166, 171, 1220, 1231 obč. 
zák.)55) a nelze na něj rozšiřovati ustanovení § 4 z. z. Koupí-li 
tudíž nemanželský otec pro své dítě nějaké pozemky, nemají se 
tyto sčítati v soubor zabraných nemovitostí nemanželského otce. 

III. Podotknouti jest, že ve všech těchto případech možno 
sčítati nemovitosti rodičů a dětí jen tehdy, isou-li společně obhos
podařovány, takže možno mluviti o ' hospodářské jedn.otce. Není 
zapotřebí, aby pozemky tyto tvořily jediný hospodářský závod, 
dostačí, tvoří-li jeden hospodářský podnik. 66) Hospodaří-li dítě na 
své usedlosti samostqtně a rodiče též na své, nelze tyto usedlosti 
sčítati. Kdybychom to opomenuli, sčítali bychom pozemky hospo
dářsky samostatné, a poněvadž při různých vlastnících je dána 
i právní samostatnost (§ 4 zem. zák. o zakl. knih pozemkových), 
sčítali bychom pozemky právně i hospodářsky samostatné, jež 
neslouží hospodaření na zabraných nemovitostech. To odporovalo 
by však výslovnému předpisu §' 3 lit. a) z. z. Z toho důvodu nena
lézáme správnými příklady Krč má ř o v y a S v o bod o V y.57) 
Mravní pak rozhorlení S t i e b r o v o (J .• c. str. 220) nemá skoro 
podkladu. 

Jsou-li některé pozemky kvalifikovány dle § 3 lit. a) z. z. a 
jiné ne, sčítají se jen ty, které tvoří hospodářskou jednotku (právní 

65) Jos. V o sJo .a ř, PráV111í postavení d.ětú v zákonodárSltv,í evropském, 
Zprávy prav. ied~. mor. 1914. Ovšem i rodil1JJllý 'poměr s matikou není 
!l"tes,po.mý, srO'V. Z hi e r a !fl s k y, Nemalfl'želslké dLtě, Zprávy 1912 str. 291 
-ll ,násl. L i sec, Právo nemanžel'ských dětí, Zprávy 1906 stT. 8. K r a s rl 0-
polskj·, ,Pallniliemeoht str. 271, Krainz, II. str. 475, AilI,ders, PamiJien
recht § 49, týž G r u 'll d r i s s § 67. 

56) Smv. výše str. 44 o rozdj1u mezi podlfl,ikem a závodem. 
57) Krč má ř, 1. C. stT. 16: "Otec již velm~ ,starý je majebntkem statku 

a dáV'no zletHý SY'l1, kt-e,rý má snad již po desetiletí! separatam oecomomiarm, 
zflslká ze svých v~a'stních prostředkú, třebas v jilné končině státu, lLný 
statek.« - S ~ o'b od. a, 1. C. str. 3: »<Maji-H rodiče st<rtek O> 100 ha a 
dětem zústavf vzdáloo'Ý strýc usedlost o 55 ha, jsou oba statky zabrány. <, 
Terlno oS v o b od ú v pHldad je den tehdy sprá:vln,ý, tvořť-li všechrny po
zemky has!>odářs'kou joonoU\'u po rozumu § 3 lit. a). 
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nemohou tvořiti). Hospodaří-li 'se tedy na pozemcích otce a syna 
společně, sčítají se tyto pozemky, má-Ii však syn mimo to ještě 
jiné pozemky, které ' obhospodařuje zcela samostatně, pozemky 
tyto se nesčítají. Jsou-li však pozemky synovy ve spoluvlastnictví 
s jeho manželkou, nesčítají se v žádném případě. 

Ti, kdož pracují pomocí t. zv. ratio legis, mohou nám namít
nouti, že tento výklad připouští obcházení zákona. Jakkoliv ne
uznáváme správnost této interpretační pomůcky, můžeme ujistiti, 
že i v tom případě, chceme-li sčítati pozemky rodičů a dětí v kaž
dém případě, nedospějeme k tomu, aby i tak stroze vyložený zákon 
nebyl obcHázen. Dostačí, když dítě, nabývajíc pozemku, uzavře 
s někým společenskou smlouvu, že onoho pozemku nabývá s ním 
společně, vyhradíc mu jen malou kvotu spoluvlastnickou a smluvíc 
se s nim, že tento spollelČník nebude žáda1li niJkdy reáLní dělelIl!í, že 
smlouvu společenskou nevypoví po řadu let a v případu zrušení 
společenské smlouvy spokojí se jen s určitým odbytným a vyhradí 
si dle § 1190 obč. z. správu onoho pozemku a jinak omezí práva 
onoho společníka na minimum. Slabina této úmluvy spočívá v usta
novGl1í § 364 c Oll. nov. § 13) obč. z., což odpadá, má-Ji dítě zase 
děti a nabývá-Ii majetku společně se svými dětmi. Takto trochu 
komplikovaným způsobem dosáhne se taktéž toho, že ustanovení 
§ 4. z. z. v tomto případě se eliminují, ač ustanovení tato byla 
vykládána co nejšíře. V našich výkladech zamítli isme tuto inter
pretaci z toho důvodu, poněvadž odporuje jasnému znění zákonn. 

, . 
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S t u d i e d r u h á. 

Zábor. 

J. Výklad pojmu . . 

§ 1. Zábor v právním názvoslovl. 

Nechceme při výkladu tohoto názvu postupovati způsobem 
obvyklým, že totiž předem svedeme spor o slova a pak teprve 
o věc samotnou. Myslíme, že účelnější je přihlížeti nejprve k věci 
samé a pak teprve k názvu a oceňovati tento k obecné termino
logii naší co do vhodnosti jeho. 

Z á bor e m vyjadřují se vzájemné povinnosti osob, které jsou 
determinovány určitým poměrem k velkému majetku pozemko
wému (§ 2 z. z.) na straně jedné a státu českoslo>venského na 
straně druhé. Jde o vzájemný vztah právních povinností čili t. zv. 
právní poměr . .!) Jet e d y z á bor výr a z pro u r čit Ý p r á vn í 
p orně r a neoznačuje žádné právní skutečnosti. Když toto budeme 
přesně rozlišovati, vyvarujeme se chyb mnohých právnických spi
sovatelů a zamezíme tím plané hádky o slova, které právě pramení 
v této základní chybě mnohého, jinak velmi znamenitého výkladu 
dogmatického (při čemž máme na mysli civilistiku vůbec). 

P r á v n í p o v i n n o s t i, k t e r é o z nač u j e m e s p o I e č
ným názvem zábor, jsou v přehledu tyto: 

1. osoby, které podle práva občanského jsou oprávněny ho
spodařiti na zabraném majetku, jsou povinny na něm řádně hospo
dařiti až do té doby, kdy bude státem převzat (§ 6 z. z.); 

2. majitelé pozemků zabraných nebo jich zástupci jsou povinni 
majetek zabraný ohlašovati k soupisu (§ 16 odst. 2 z. z.); 

3. zcizení, pronájem zabraného majetku, jeho zavazení a dělení 
vyžaduje úředního souhlasu Pozemkového úřadu (§ 7 z. z.); 

4. nJa: zaoraném majetku možno mlbýti právaJ úlrojového jen 
exekucí vnucené správy (§ 8 . z.); 

5. majil:lelé2
) za1braných pozemků jsou !povinni strP'ělt·ii, lajby stát 

mohl zabraný majetek přejímati (§ 5 z. z.); 

1) W e y r, Zur Lehre von den konstitutiven u. deklaratorischen Akten 
Oster., Zeitschrift fiir offentliches Recht, III. roč. 1917, str. 536. 

2) Vzhledem na neurčitou nomenklaturu zákona, která byla dle 
Krč m á ř e, I. c. str. 18, úmyslně volena, nutno použíti též takového 
neurčitého výrazu . 

• 
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6. prodati státu inventář (§ 12 z. z.); 
7. stát je povinen osobám, jichž majetek se tímto zákonem 

zabírá, propustiti ze záboru majetnost nepřesahující výměry zpra
vidla dle § 2 z. z., ale výjimečně možoo vY'lol\lčilti půdy ~ víae a2 do 
nejvě'tš'fho ro~měru 500 ha- (§ 11 :z,. z.); 

8. stát je povinen za převzatý majetek poskytnouti náhradu 
(§ 9 z. z.). • 

Tato řada vzájemných povinností označuje se společným ná
zvem zábor. Jsou to povinnosti většinou z brusu nové, našemu 
dosavadnímu právnímu řádu zcela neznámé, proto nebude na podiv, 
že slovní označení jich souhrnu nebylo zcela lehkou věcí, zvláště 
proto, že naše názvosloví právních pojmů není nikterak ustálené, 
púněvadž legální text většiny našich právních předpisů dosud není 
český. Přihlížíme-li k okruhu osob, které jsou subjekty vylíčených 
pávních jpov,innoS'('j" shledáváme, že okruh těchto osob záborovým 
zákonem není nějak přesně vymezen. Snad zde byla přímo snaha 
neurčovati ony povinnosti přesně a ponechati prováděcím před
pisům dosti volnosti. • 

Bývalo zvykem označovati záborem okupaci.3
) To by však 

nevadilo, poněvadž tímto zákonem je zcela zřejmě stanoveno, že 
nejde o právní skutečnost ovládnutí nějaké věci - jak tomu při 
okupaci - leč o řadu právních povinností, které - jsouce zacho
vávány - ani vždy nějaké změny mocenských poměrů nepřivedou. 
Tím tedy i pro teleologický způsob výkladu právních norem je dán 
rozdíl obou pojmů, označených společným názvem. Ale tím zase 
vysvětluje se ta prudká výtka autoru tohoto názvu z řad oficiální 
jurisprudence, která je po většině ovládána hlediskem teleologic
kým a podvědomě pojmovým realismem, který se vyhrocuje v boj 
o slova. Myslíme však, že tato výtka autoru tohoto názvu není 
oprávněna a také nikdy v 'praxi nenarazíme asi na potíže. Zabraná' 
půda je dnes název již tak běžný a nikdo, kdo je věci poněkud 
znalý, nemyslí na nic jiného, než právě na vylíčené vzájemné po
vinnosti. 

NelIlz,e .. ~~ óil11iii autoru t(Jlhoto názvu žádtných výtek, neplruví to 
však o našich zákonodárných činitelích. V našem právním řádu 
vyskytuje se totiž slovo »zabírati« ještě v jiném, zcela jiném 
smyslu, než jak stanoveno je zákonem záborovým. Dle zákona 
ze dne 30. října 1919 čÍs. 592 sb. z. a n. mohly totiž obce, které 
byly k tomu autorisovány, zabírati byty a dávati je do nuceného 
nájmu. Zde tedy slovo zabírati značí nucenou smlouvu nájemní. 
T,ak toto dema/glo'gicky zpopularisŮ'vané sllovo »zabtl1aJili« má nejen • 
v ústech rozvášněné ulice, nýbrž i v našem zákonodárství mnoho
značný význam. Není snad náhodou, že toto slovo vyskytuje se 
v zákonech, které byly redigovány pod tlakem ulice pro ulici, a že 
zákonodárci i mimovolně osvojovali si nomenklaturu lidových řeč
níků pouličních. 

3) Srov. 'S v o bod a, 1. c. čís. 2. str. 1. Hor a Václav, tamtéž čís. 3. 
str. 1. S t i e ber, 1. c. str. 181. 
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§ 2. Vztah velikého majetku pozemkového a záboru. 

I. Zábor nastává, jakmile je dán soubor velikého majetku po
zemkového, t. j. mají-li pozemky, do zákonné výměry včítatelné, 
výměru nejméně 150 ha, po př. 250 ha půdy. Tento pojem velikého 
majetku pozemkového snažili jsme se osvětliti ve studii předchá
zející a nyrií máme právo na tuto studii prostě odkázati. 

Aby zábor nastal, není zapotřebí nějakého výroku Pozemko
vého úřadu nebo jiného s,tátního orgánu, anebo nějakého úkonu 
vlastníka těchto pozemků. Vlastník těchto pozemků nemusí ani 
věděti, že jeho majetek tvoří soubor velikého majetku pozemko
vého, a vědomost Pozemkového úřadu je též zcela nerozhodna. 
Tak může se státi, že až po letech vyjde najevo, že určitý pozemek 
tvořil součást souboru zabraných nemovitostí a že vlastník neplnil 
povinnosti záborovým zákonem mu uložené. Poněvadž pak Úbor 
dotýká se velmi značně všech osob, které s vlastníkem souboru 
zabraných nemovitostí právně jednají, a poněvadž i dodatečně může 
vyjíti najevo neplatnost toho nebo onoho. právního jednání, je 
patrno, že toto ustanovení záborového zákona je velmi primitivní 
a je s to náš nemovitostní úvěr zcela rozvrátiti, čímž nebude po
škozen pouze veliký majetek, nýbrž i drobní a střední majitelé 
půdy. Neho! úvěr Slpočívá na důvčř,e , a je-li tato ,p odl omenlaJ, od
náší to i ten, kdo skýtá jinak úplnou záruku. Z toho důvodu bude 
nutno toto neskonale primitivní opatření změniti v ten rozum, že 
jen ony pozemky jsou zabrány, o nichž to bylo Pozemkovým úřa
dem vyřčeno a v knihách pozemkových poznamenáno. Prozatím 
takové ustanovení neznamená v naší legislativě vývoj, ale spíše 
úpadek, jejž autoři záborového zákona mohou omlouvati chvatem 
a nervnootí dloby, ale v prováděcích předPiJsech ten'tlo omluvný 
důvod odpadá a výtka úpadku legislativy je zcela oprávněna. 

II. Rozhodne-li Pozemkový úřad v tom kterém případu, že jde 
o majetek zabraný, není toto rozhodnutí podmínkou záboru, není 
pro zábor žádnou právní skutečností a pozemky jsou zabrány, 
jakmile se spolčily v soubor velikého majetku pozemkového. Právní 
skutečností záboru je ~oubor velkého majetku pozemkového, a mů
žeme tudíž jen opakovati větu, kterou jsme uvedli na počátku této 
částky: zábor nastává, jakmile je dán soubor velikého majetku po
zemkového. Až potud není sporu a nenašel jsem žádného odchyl
ného mínění. 

Pro vznik záborových právních povinností musí tedy býti dán 
soubor velkého majetku pozemkového. Je však tento soubor nutný 
i pro trvání těchto povinností? Rozvedeme tuto otázku, abychom 
si ji mohli lépe uvědomiti: 

Jed á n z á bor t r val e, s o u s tře d í-l i sen e 111 o
v H Ý m ~ jet e Ik v I a s ft nic k y pod,} e §§ 2-4 z. z. i j e II 
jed i n Ý o k a mži k, c o d o vše c h t ě c h top o z e 111 k ů, 
jen pře c hod n ě s o u s tře d ě n Ý c h, čip o m í j í, j a k-
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m i lem a jet e k n e m o v i t Ý p o z byl v Ý měr y z á k o n
n é t a k o v Ý m z p u s o b e m, ž e t a t o z měn a v I a s t
nic tví por o z u m u § 7 z. z. m á p I a t n o s t pro t i 
stá tu? C o s e s t a nes p o zem k y dle § 7 z. z. p r á v 0-

platně oddělenými? 

Bude snad na prospěch vysvětlení a zodpovědění této otázky, 
poohlédneme-Ii se po podobných předpisech -našeho právního řádu. 
Nalezneme-Ii jistou analogii, budeme moci přesněii postupovati na 
pudě, která nám svojí novostí není dosti známa a kde se necítíme 
dosud tak jisti jako v předpisech, které v naší evropské kultuře 
s malými změnami platí po tisíciletí. 

V našem právu máme dánu ochranu pokojného užívání ně
jakého statku dvojím zpusobem: ochranou držby a ochranou vlast
nictví. účel jich je v jádře týž, ale právní skutečnosti dvou těchto 
norem jsou upraveny ruzně. Má-Ii někdo býti dle práva považován 
držitelem, t. j. má-li jemu příslušeti ochrana dle § 309 a násl. obč. z., 
není nutno, aby prokázal, že nabyl věci animo et corpore, leč že 
příslušnou věc ovládal (animo et corpore) právě v době, kdy po
vinnost §§ 309 a násl. obč. zák. vuči němu byla porušena.') Zcela 
opačně při vlastnictví. Ve sporu reivindikačním nemusí žalobce 
prokázati, že právní skutečnosti, determinující jej jako oprávněného 
k žalobě vlastnické, byly dány tehdy, kdy porušení právních po
vml1lostí se sta'lo, ~e'č že vubec byly dány. J'iJnýifl11i slOlVY - ialbychlOO1 
se vrátili k obratu výše použitému - zpusob nabytí vlastnictví 
je nutný pro vznik vlastnického práva (aktivní legitimace k žalobě . 
vlastnické), ale toto právo trvá, i když faktický stav dávno ne
odpovídá stavu dle zpusobu nabytí vlastnictví, a trvá toto právo 
do té doby, pokud nejsou dány skutečnosti, že ochrana vlastnictví 
se odnímá.5

) Je zde tedy pravý opak rušené držby: u držby ne
zále'ží na tom, jalk držby nabyto, ale držba musí l~rvlaJtil, '11: vlast
nictví záleží vše na tom, jak vlastnictví bylo nabyto, ale nezáleží 
na tom, zda ovládání věci skutečně trvá. Podobně jako u žaloby 
vlastnické je tomu i při žalobě konfesorní a žalobě zástavního 
věřitele. Tato okolnost považuje se za charakteristický zjev t. zv. 

") Ran dl a, BesitZi str. 107, 117, 151. 
") Na vyiSvětlenou cituH ze svého Vl.astnictví a vlastnického práva 

str. 51: »Právní norma před'pokl.ádá moc toho, jemuž ochrana je posky
tována, a to moc nad nějakoU! věcí, a~e tato moc je pr,.ávní skutečností a 
nikotliv právem. Nemá práva, poněvadž má moc, aLe moc jeho požívá 
právní ochrany, 1P0něv~dž tato moc 1'e právní skutečností. A v tom je 
.právě zásadní IrozdíL! Jsou-li takové ná~ežitosti přivlastnění dány, praví 
zákon, že vlastnictví ,\:JIY'lo nabyto. Ale Ull! musíme si zase připomenouti, 
že nebylo nabyto žá'dného práva, nýbrž byl dán určitý stav, Jcterý je 
-tPředpokladem pnávní normy, o níž pr.ávě jednáme. Nevím, proč naz.ývati 
tento stav ;právem subjek1ivním, když při správném rozboru zjistíme, že 
zde jde o pouhoU! ,právní sk!wtečnost. Značí ,tedy průkaz »v,lastnictví« po 
rozumu § 369 obč. z., že prokázati se musí, že Zipůsoben byl určitý stav, 
jehož zákonný název je vlastriictví. Neprokazuje se stav sám, ,leč ieho 
způsobení, což má některé důležité difllSled!kJy.« - Ran d a, Právo vlast
ni-oklé str. 216. 
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práv věcných, což přispělo jistě k tomu, že teleologicky oriento
vaná jurisprudence prohlašovala t. zv. věcná práva za práva ab
solutní a držbu považovala za něco faktického. Jak v našem pří
padu? V prvé řadě musíme odmítnouti námitku, že o záboru ne
rozhodují soudy, leč úřady správní, poněvadž forma rozhodování, 
zda ta, nebo ona právní skutečnost je dána, není rozhodující pro 
posouzení její povahy. 

Po tomto vysvětlení mohli bychom výše uvedenou otázku 
krátce formulovati takto: n a b Ý v á stá t z á bor e m věc n é h o 
p r á v a, k t e r é b y j a k o r e á I n é b ř e m e n o stí h a lok a ž
d é h o v I a s t n í k a pří s I u š n é hop o zem k u, k t e rýt ř e
b a s již dá v n o ne n í s o u č á s t k o u s o u bor u z a br a
n Ý c hne m o v i t o stí? Takto převedli jsme naši otázku na tra
diční názvosloví našeho práva soukromého, a bude nám snad lépe 
patrno, o jaký problém jde. Otázka zní · tedy: Jez á bor v ě c
ným právem na věci cizí? 

Nemůžeme v tomto případu než rekurovati k přepisům zákona. 
Nejprve musíme si připomenouti původní znění § 7 z. z.: »Zciiení, 
pronájem zabraného majetku, jeho zavazení a dělení vyžaduje úřed
ního souhlasu a nemá bez něho proti státu žádných následků.« 
Před druhou novelou k záborovému zákonu (z 11. března 1921 
č. 108 sb. z. a n.) bylo nutno usuzovati, že každá jiná změna vlast
nictví je oproti státu účinná i bez schválení Pozemkového úřadu.O) 
Vzhledem na povinnosti záborové nelze v účinnosti této zmčny 
vlastnictví viděti nic jiného, než že dotyčný vyloučený pozemek 
přestává býti součástkou dřívějšího souboru zabraných nemovi
tostí. Z toho však se podává další důsledek, že zmenšení souboru 
je s výjimkou § 7 proti státu účinné, že proti státu projevují se 
d'Ů sledky změl1lY It1éto právní skute'čnQsti. A již z tolho mohli bychom 
směle usuzovati, že zmenšení skutečné výměry pod zákonnou vý
měru má za následek, že není dán předpoklad záboru. Ale k tomuto 
závěru dosud přikročiti nemůžeme, poněvadž nemáme dosud vy
řešenu otázku, zda zábor nespočívá na příslušných pozemcích jako 
reálné břemeno. 

Další závažný předpis je obsažen v § 2 z. z., kde je totiž řečeno: 
,,' . . .. jestliže výměra, náležející ..... vlastnicky osobě .... , je 
v,ětší .... «., PhhlécLneme-li k tomUl ~lo př'edPLsu. shLedáváme, že nás 
poukazuje obratem »je větší« na to, že skutečnost souboru velkého 
majetku pozemkového musí trvati, pomine-li soubor velkého ma
jetku poz-emkového, pomíjí i zábor. Žc toto je zcela správné, je 
patrno z tohoto příkladu: soubor 260 ha náleží osobě A, osoba B 
vydrží vlastnictví 30 ha. Z § 7 z. z. je patrno, že těchto 30 ha 
vylučuje se nejen ze souboru, nýbrž i ze záboru, není tudíž žád
ného důvodu, abychom zbylých 230 ha považovali za zabrané, 

B) TeXit novdisovanélho § 7 znl: »Zcizení, deliení, mvalZlcní. pachlt a 
nájem zabraného majetku vyžadJUlj'e svolení Pozemkového úřadu a je bez. 
něho neplatné.« Tím se však v problemu našem nk nezměnilo. 
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nebot bylo by zřejmou nedůsledností jeden zlomek považovati za 
zabraný a druhý ne. Je-Ii pak text § 2 takový, že řešení toto na
povídá, nesmíme činiti jiného závěru. Kdyby zábor měl míti po
vahu reálného břemene, musil by zníti § 2 z. z. takto: »Dosáhnou-Ii 
nemovitosti jednoho vlastníka .... výměry 150 ha půdy .... jsou 
zabrány i v tom případu, když výměra se pozděii zmenší.« Zní-Ii 
však § 2 »jestliže výměra .... je větší«, znamená to, že nejen 
v době záboru, nýbrž i v době pozdější musí býti zákonný výměr 
zachován. Klesne-Ii výměra, přestává soubor, a přestává-Ii soubor, 
přestává i zábor.7

) Odpůrci mohli by se dovolávati: § 4 z. z.: »1esili
žť .... soustředí se .. :., stává se tento soubor majetkem zabra
ným.« Ale zde pomýšlí se jen na dobu soustředění (že to nemusí 
býti doba, kdy zákon vstoupil v platnost) a nestanoví se nijak další 
náležitosti záboru. § 4 je jen rozšířením § 2, ale nestanoví, co se 
pozemků týče, žádné nové náležitosti, rozšiřuje se pouze okruh 
osob záborem povinných. 

Tím dospíváme k. odpovědi na otázku výše položenou a odpo
vídáme na ni takto: S o u bor vel i k é h o m a jet k u p o z e m
k o v é hoj e nu t n Ý ne jen pro v z n i k, n Ý b r ž i pro t r v á
ní z á bor u. 

V literatuře otázka tato v plném rozsahu dosud nebyla řešena. 
Krč m á ř, 1. c. str. 29 přihlíží jen k případům. nabytí vlastnictví 
dle § 7 z. z. a usuzuje zcela v našem smyslu, že »zabraný majetek 
by mohl vystoupiti ze záboru, kdyby s úředním souhlasem byl 
po částech zcizen, takže by na dosavadního vlastníka zbyla jen 
výměra 150 (250) ha nebo menší«. Kr e j 'č í Dobr., KOll11entář str. 5 
a str. 16 zastává názor, že změna vlastnictví a tím i vyloučení 
ze záboru není možné, leč se svolením Pozemkového úřadu. Výše 
jsme vyslovili o tomto názorů své pochybnosti. Dle našeho mínění 
neznamená text § 7 z. z., že jen tam uvedenými způsoby může 
se svolením Pozemkového úřadu osoba třetí nabýti vlastnictví 
k 'Zabraným pOlZemikúm a tím j,e ze záboru evel11~uá1Jl1!ě vyloučiti, 
ale značí ustanovení toto tolik, že jen zmíněné nabývací způsoby 
vyžadují souhlasu Pozemkového úřadu, kdežto jiné nabývací způ
soby takového souhlasu nevyžadují. Toto plyne z té okolnosti, že 
§ 7 z. z. mění částečně občanský zákoník, tento je pak jen potud 
změněn, pokud je to patrno z textu specielního zákona, kterýžto 
text je nad to, jako výjimečné ustanovení vykládati restriktivně. 
S t i e ber, 1. c. stlr. 216, vysl,ovuje se velmi la'Pidárně: »Soubor pře
stal, zábor přestal«. K ·tomu dospívá tím, že pohlíží na právní 
normy ~le'leoJ(),gicky ("Před\PiJs tento nemúže míti r,ozull11lně i ten ú6el, 
aby takovým změnám bránil, které s sebou hospodářský život 
přinese«). . 

lIL Dospeli jsme tedy k tomu úsudku, že trvání souboru je 
pro trvání záboru nutným předpokladem. Tento závěr zavazuje 
nás, abychom vyložili ještě jednu okolnost. Jak známo nesčítají ~'e 

7) S ti e ber. I. c. str. 216. 

6 
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v zákonnou výměru souboru zabraných nemovitostí všechny po
zemky, které náleží dotyčnému vlastníku, po př. i když jinak tvoří 
&oučú:,t souboru zabraných nemovitostí (srov. výše str. 46). I bez 
změny vlastnictví, ale zrně n o u h o s pod á ř s k é h o u r č e 11 í 
p o zem k ů může nastati, že výměra pozemků včítatelných do 
zákonné výměry 150 (250) ha se zmenší a klesne pod 150 (250) ha. 
Na tenlto pří.pad není v zákoně pamaltováno. § 7 v~iahuje se joo na 
právní jednání, a hospodářský zákon ze ze dne 12. února 1920 
t l:"., lIB sb. z. a n., vztahuje se jeli na povinnosti hospodařiti řádné, 
»aby ze zabraného majetku dosaženo bylo výtěžků hospodářských, 
úměrných jeiho pov,aze ,a i'wmsltt« (§ 1). Z toho vš'aik mOžlll'O SOlu1dv.li, 
že vlastník nemůže volně disponovati svým majetkem nemovitým, 
Ilajmě že stút není povinen strpěti, aby měnila se intensivní kul
tura v extensivní. Toto je velmi důležito, zvláště při malých sou
borech. Na druhé straně bude však za to míti, že svolení 'Pozem
kového úřadu jako orgánu dozorčího ke změně kultury, má ev. 
za následek yyloučení malého souboru ze záboru. 

Daleko sporně,jší případ ie, má-li hospodářsky samostatný 
pozeme!{' sfáti se i právně samosta tuým zřízlenvm s.a '111 o s t (cll t Tl é 
v I o ž k y, což se může státi i z moci úřední (§ 5 zem. zák. o zakl. 
knih pozemkových). Podobně, přestal-li pozemek právně i hospo
dářsky salLo~;tat)]ý býti nemovitostní pertinencí souboru zabraných 
nemovitostí (viz str. 47). Konečně máme případ, že pozemek, ná
ležející k hospodářskému nodniku a tím i do souboru, stane se 
právně a hospodářsky samostatným, na př. některé parcely se 
zastaví činžovními domy a zřídí se pro ně zvláštní vložka. V těchto 
případech zdálo by se, že lze s úsp~chem použíti ustanovení § 3 
zák. o ,ode'Pilso.vání pozemků ze dne 6. února 1869č. 18 ř. z. K 
bezbřemennému odepsání je zapotřebí souhlasu osob, které mají 
v knihách pozemkových zapsána věcná práva na tomto pozemku 
váznoucí. Široký výraz zápisu obsahuje i poznamenání (§ 8 kn. n, 
a proto by i poznamenané právo mohlo býti účastno výhody 
§ 3 cit. zákona. Ale právě jsme z ustanovení záborového zákona 
zjistili, že zábor není věcným právem, které lpí na pozemku, proto 
nemůže stát z důvodu záboru účasten býti výhody § 3 cit. zák. 
Jsou tedy zájmy státní velmi nedokonale chráněny.S) 

8) P1raxe si pomálbá tím, že velice široce vyk1áod{u' ustanovení § II 
o~~t. 2. Č. 1. zák. ze dne 11. čel1/Vna 1919 Č. 330 sb. z. a n. o Pozemkovém 
úřadě; výk!1ad ten nese se tím směrchl, že všechny pozemky lati'nund'isty 
jsou zabrány, pokud iich nepro,pustí Pozemkový úřad. Stanovisko toto 
od'poruje zálkonu záborovému, ale OIbsahurle i odpor: jak mám zjistiti 
soubor zabraných nemovitostí, nevím-J:i, Ikterá půda tvoří tento SOIUbor? 
Z toho, že má někdo 250 ha ,půdy, nemohu u~uzovati na so,ubor zabrané 
půdy. Jak možno zjišfovati dodatečně, zda jd'e o zabranol\.L půdu'? Někdo 
má na př, 230 lha lesní půdy. 4 ha zahrad a 20 ha patří k průmyslovým 
závodům, ,jichž <pertinencí je též les. Je možno z.de mluviti a souboru 
zabrané půdy? Dle záborového zákona nikoI.iv, ale dle praŇCI ano, a to 
vede pak 'k zabírání p:růmyslových obojektů, které s pozemkovou reformou 
11;ju.!, ncsOL::vLsi. Na to ni~do nepomy'Sl:í, ž,e tím pocIJ!amuje se úvěr. 
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Jiný případ máme ten, že půda právně již samostatná stane se 
později h o s p o dá ř s k y s a m o s t a t n o u; i v tomto případu 
není stát chráněn, leč hospodářským zákonem. 

• Z toho se podává závěr, že zrně n a k u I tur y je pro t i 
stá tub e z v Ý z n a m u, por u š i I-I i v I a s t ní k p o v i n n o s ti 
h o s pod á ř s k é h o z á k on a, ji n a k pro t i stá ťu má pln Ý 
význam a po př. ruší i celý soubor zabraných ne
movitostí. Proti knihovnímu odepsání nějakého 
p o zem k u bez e zrně n y v I a s t n í k a n e m á stá t ž á d
n ýc h prostředků. 

Není pochyby, že toto neurčité právní postavení Pozemkového 
úřadu je důsledkem zmíněného již primitivismu legislativy v zále
žitosti pozemkové reformy, a nepochybuji taktéž, že najde se dosti 
hlasů, které tyto důsledky zavrhnou, poněvadž neprospívají pozem
kové reformě. Nesmíme však zapomínati, že tyto studie jsou psány 
sine ira et studio, bez jakéhokoliv politického zabarvení a mají 
před očima jen logický vztah nových zákonů 'k dosavadnímu na
šemu právu soukromému. Proto nemůžeme použíti fingovaných 
prostředků, jako je všeobecný účel pozemkové reformy a pod. 
Jsou sice pohodlné a mnohem snadnější než práce tato, mají mimo 
to výhodu, že hoví heslu dne a zálibám obecenstva, ale mají jednu 
vadu, že totiž nelze pomocí nich stanoviti přesně, co kdo je po
vinen a co není povinen. 

§ 3. Postup výkladů. 

V dalších oddílech vyložíme jednotlivé právní povinnosti, 
označené společným názvem zábor, a přidržíme se schematu, který 
jsme načrtli v § 1 této studie. Při tom přihlížeti budeme ovšem 
jen k tomu, pokud těmito povinnostmi mění se naše právo sou
krOlné. Do zvláštní studie zařadíme úvahu o poznámkách knihov
ních a úpravu námezdní smlouvy zaměstnanců na zabraném 
majetku. • 

II. Povinnost řádného hospodařeni. 

1,do POIvul1tnosb je upmvena § () z. zák. a zákoil1e111 ze dl~C 
12. února 1920 Č. 118 sb. o hospodaření na zabraném majetku 
pozemkovém. Tento zákon byl proto nutný, poněvadž § 6 z. z. 
je ustanovení rámcové, které odkaz11je na další ustanovení právní. 
Zmíněný § 6 zní: »Osoby, které podle práva občanského jsou 
oprávněny hospodařiti na zabraném majetku, pokud nebude státem 
převzat, jsou napříště povinny na něm hospodařiti řádně«. 

§ 4. Které osoby jsou povinny řádně hospodařiti. 

Zákonem záborovým není kruh osob přesně vymezen a ho
spodářský zákon ze dne 12. února 1920 Č. 118, jako předpis pro-
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váděcí, žádného bližšího označení neobsahuje. V § 6 z. z. mluví 
se jen o osobách, které podle občanského práva jsou oprávněny 
hospock:třiJti na m>\braném majetku. Zdá se, že recLalktolři hOlho,to 
ustanovení měli na mysli Windscheidovu konstrukci subjektivního 
práva tak zv. »Wollendiirfen«. Avšak toto »Wollendiirfen« je, jak 
již T h o nO) velmi přesvědčivě dokázal, pojem právně irrelevantní 
a označuje jednání právně neutrální. Není tedy tímto -obratem 
mnoho řečeno, ač tento obrat přizpůsobuje se zdánlivě občanskému 
zákonu, leč tam právo subjektivní je zpravidla věc nehmotná, 
t. j. statek hospodářský, zvaný poměrový.l0) 

V tomto případu nemyslí se na žádný hospodářský statek, leč 
právě na ona irrelevantní jednání. Krč m á ř O. c. str. 21) sám na
zývá tuto ,dťkoi dm;!" ! ko'str'hat!o'll a vy,světluje j,i tím, že »bylo úmyl
slem zákona postihnouti rozmanité právní formy hospodařenÍ.« 
Tím je problém velmi jasně formulován a určuje okruh osob takto: 
jsou to ony osoby, které jsou ustanoveními občanského práva 
chráněny tou měrou, aby mohly nerušeně hospodařiti, čili, .všem 
ostatním osobám se ukládá právní povinnost, nerušiti toto hospo
daření. Považujeme-li pak hraniční pojem této povinnosti, t. j. ne
povinnost, za subjektivní právo, můžeme mluviti ovšem o subjek
tivním právu těchto osob, jen musíme míti na paměti, že tento 
pojem je čistě negativní. 

Není právě jednoduché zjistiti rozsah tohoto ustanovení a zů
stane vždy dosti pochyb. V rámcovém ustanovení takové rčení 
bylo dostatečné, třebas s výtkou inelegantiae, ale v prováděcím 
zákonu bylo místo pro podrobné ustanovení a byl i k tomu čas, 
by látka mohla býti zpracována. To se však nestalo, a nyní jsme 
odkázáni jen na kusé ustanovení § 6 z. z. 

Z toho, co bylo řečeno, je patrno, že § 6 z. z. určil pojem ho
spodaření negativně. Máme-li však pojem hospodaření konstruovati 
jako povinnost, musíme tento pojem konstruovati positivně. V tom 
pak spočívá největší obtíž, že máme toto čistě negativní stano
visko vyjádřiti positivně. Konstruktivní pokus s běžným pojmem 
subjektivního práva nevede k žádnému výsledku, poněvadž tento 
pojem zůstává negativní a jeho positivní vymezení je s hlediska 
právní normy zcela irrelevantní. 

Nesmíme zapomenouti, že subjektivním právem . nazýváme 
i nárok žalobní (subjektivní právo ve formálním smyslu), jenž je 
dán pro ten případ, poruší-li někdo vůči oprávněnému své subjek
tivní povinnosti. Rozlišování toto v běžné právnické mluvě není 
provedeno s náležitou jasností. Na detaily a literaturu nemůžeme 

9) Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht; str. 221 a 222. Viz mé 
Vllastnictví a vlasrtnick'é právo str. 21 a ISItr. 25. 

10) Ostatně v občanském zákoníku není ,pojem pr,áva jednoznačný; 
tak značí buď statek hospodářský §§ 19, 22, 298, 354, 1228, 1342, nebo 
nárok ŽlaIlobní 88, 321, 322, 425, 451, an e!b talkitlum d1iISIPoSli,oe §§ 314, 1471, 
1484, sociální vZlta'hy ~§ 15, 1458, částečně 1459, no;rmu ~§ 307, 308, 859, 
1459, 1481, nebo Je to jiný výraz ,pro subjekt § 26 aM. 
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nyní poukazovati.11
) Ale se žalob ním nárokem na hospodaření 

se v našem právu nesetkáme a nemůžeme se setkati, poněvadž 
žalobní nárok je pouhý formální nárok a právo hospodařiti možno 
Dojímati pouze obsahově, t. j. materiálně.12) 

Z toho se podává, že p r á v o h o s pod a ř i t i určité osoby 
neznamená s hlediska právního řádu nic jiného, než že dr u h é 
o s o b y m a j í p o v i n n o s tne z a s a h o vat i d o t o h o, j a k 
o s o b a u r čit á n a k I á d á s o n o u věc í, h o s pod a ř í c sní, 
t. j. v y n a k I á d a j í c p r á c i, aby věc p o s kyt o val a u ž i
t e k dle z á s a d h o s pod á ř s ký ch. Toto je materiální omezení 
v poS'řtivTIím smy1slbu 'o:rJoho neg,ativního /pojmu ne-povtnn06ti. S po
jmem rakvo ma:lelniáJ:ně limÍltov:anrfTm nesetkáváme se v žllid:ném před
pisu právním, jež jsou rázu formálního. Nám nicméně uložena je 
povinnost, abychom se pokusili vyvoditi ze zákonných norem ma
teriálně limitované právo hospodařiti. Za základ musíme vzíti to 
positivum, jež nám právní řád skýtá, t. j. povinnosti. 

§ 5. Jednotlivá práva na hospodaření. 

Zjistivše pojem práva hospodařiti na nemovitosti, musíme nyní 
přikročiti k bližšímu rozboru, abychom získaným takto materiálem 
mohli stanoviti pOjem povinnosti řádného hospodaření. V jednot
livých případech velmi jasně vysvitne nám negativnost tohoto 
pojmu. 

Nejjednodušší případ je v I a st nic tví: všechny ostatní osoby 
mají povinnost zdržovati se Jakéhokoliv zasahování na věc, pokud 
vlastník není povinen to strpěti (§§ 354, 369, 523 obč. z.), násled
kem toho vlastník je chráněn co do svého hospodaření, čili má 
právo hospodařiti. Z á s t a v n í věř i tel naproti tomu není opráv
něn bráti užitek věci (§ 1372 obč. z.) a proto nemá ani práva ho
spodařiti v našem slova smyslu. 

Přecházejíce ke s I uže b n o s tem nesmíme zapomínati, že 
hospodaření značí' určitě kvalifikované získávání užitků z nějaké 
věci, tedy v našem případu zásad zemědělství, po př. i dle jiných 
technických způsobů prvovýroby á zpracování užitků prvovýroby. 

ll) K problému tomu zaujal j5em stanovisko ve svém Vlastnictví a 
vlastnickém právUJ, které je tomu předmětu skoro výhradně věnováno. 

12) Praví-li Kr čmá.ř, 1. C. str. 20: » ••••• není řečeno, že by osoby:, 
které v době záboru měly Jl!fávo na zabraném majetku hospodařiti, 
záJborem ,tohoto práva pozbyLy. a že na místo tohoto práva vstoupila 
povinnost, hospodařiti řádně,« může se to vztahovati jen na nárok! žalobní, 
ale nárok žadobní netýká se práva MSiJlodaření, leč toho, že porušena 
byla povinnost nezas'ahovati do způsobUJ, jak nějaká osoba nakládá s věcI. 
Má.-l<i 's'e to týl{ia,ti iP1ráva slUlbj,ektivního, v t. zv. materdálním smytSllU (onoho 
» Wollendtirfen«), pak nultno připamatovati, že to'to subjektivní právo značí 
s hlediska pr,ávnf normy ne.,povinnost, tedy něco mimo právní řád se 
na:ézaiícího, CI! tohoto negativa nemohou ovšem pozl:JýtL Nejde Zlde o dvojí 
zápor, který by dal Ikllad., ted,y Y našem normativním hledisku povinnost. 
Je proto ve svém vý~ledku poznámka Krč m á: ř o v a: logicky správná, 
ač v ychází z jiných přeďpokladů než tato práce. 
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Není tedy každé užívání věci hospodařením, aniž jak'ékoliv pobírání 
užitků z oné věci. Právě při služebnostech nutno si to upamato
vati, poněvadž při služebnostech je rozsah užívání velmi různý 
od požívání až k pouhé služebnosti vyhlídky. 

P o ž i vat e I může věci užívati dle své libosti, jen má povin
nosti šetřiti substance (§ 509 obč. z.), t. j. hospodářský podklad 
věci nesmí 'býti změněn. Poživatel má nárok na jakýkoliv užitek 
věci (§ 511 obč. Z.)13) a vylučuje tím i vlastníka věci z práva ho
spodaření. Z §§ 514-516 obč. z. není možno usuzovati na opráv
nění vlastníkovo hospodařiti s věcí, nebot vlastník jest sice opráv
něn provésti stavbu, ale nicméně nemůže se stavbou tou nakládati; 
právo toto přísluší poživateli, a vlastníku náleží jen renta ve formě 
úroku z kapitálu, na stavbu vynaloženého. Konstruovati však 
z nároku na rentu právo hospodařiti nelze, poněvadž základ jest 
příliš úzký.l') 

Při už í v á n í (§ 504 obč. z. násl.) jsou poměry komplikova
nější: ,wživatei mů~e užívati věc pro svoji p'o'ířebu, ale d,alllš~ užitky 
náležejí vlastníku. Prakticky se tento případ v pozemkové reformě 
asi vůbec nevyskytne, ale teoreticky má pro nás veliký význam, 
poněvadž zde narážíme na Jlemožnost přesného, přímého vymezení 
otázky, kdo má právo, hospodařiti na pozemku, který je obtížen 
služeOuOIstí uŽíváiní. Chceme-li rp ,řeoe toto »plrávo hlosP'ddtalř~:lt« 
vymeziti, musíme postupovati takto: vlastník má povinnost nésti 
řádná i mimořádná břemena, která na věci lpÍ, a má ji udržovati 
v dobrém stavu, a má na druhé straně právo na přebývající užitky 
z věci (§ 508 obč z.). Uživatel má právo na užitky dle svých potřeb 
(§ 505 obč. Z')f na druhé straně pak má povinnost neměniti sub
stanci (§ 507 obč. z.) a přispívati k nákladům na udržování věci. 
pokud tyto př~sahuií užitky vlastníkovy (§ 508 obč. zák.). Tato 
ustanovení jsou kusá a nutno je doplniti § 12 kn. ř., že služebnosti 
nutno vkládati do knih pozemkových určitě co do obsahu a rozsahu. 
Musí tedy ustanovení o užívání doplněna býti odvozenými normami 
(smlouvou nebo opatřením úředním § 480 obč. z.) a z toho teprve 
nám bude možno zjistiti, do jaké míry je uživatel oprávněn ho
spodařiti. Že je oprávněn hospodařiti, plyne z textu § 505 (Nutzen 
davon ziehen), který nepoukazuje nikterak na pouhý nárok na 
vydání užitků, které dociluje vlastník pozemku. Z toho se nám 
podává, že jak vlastník pozemku, tak i uživatel mají právo hospo
dařiti, ač obč. z. nám neudává způsob, jak máme řešiti eventuální 
k!o1isi nárdků obOlu k,olll'kurenčJ1Jě opráv1!lěných straill. Tím máme slla
noveny jen velmi neurčitě meze obou oprávnění, vysvětlení nám 
podává § 483 obč. z., který má dle našeho mínění zde subsidiární 
platnost. 

13) U lesů považuje se za užitek: dř,evo' kácené dle ~esnického plánu, 
dřív:í získané nad to vša!k: náleží k suJblStanci (iaJrg. § 511 ob:č. z. cf. Krainz 
I. str. 730), ,a nenáleží proto poživateli. 

H) Kmin.z I. SIÍIr. 732. Ani z § 516 obč. ,zálk. neJJze na toto práv() 
!lsuzovati. 
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Podobně budeme postupovati i v dalších výkladech o služeb
nostech. Při služebnostech dřevorubu, lámání kamene, uvedené 
v § 503 obč. Z., jakož i u služebnosti pastvin (§§ 499-502 obč. z.) 
určiti musíme subjekt hospodaření podobným způsobem, jenže 
máme ÚiÚCJlll'u usnadněnu omezen}'m rozs:ahcm jedn)(Ytlivýc:h QlPrálV
nění, zde uvedených. Hospodaření osoby, oprávněné ze služebnosti, 
bude se mnohc\v omezovati jen na pobírání užitků mu příslušejí
cích, aniž musí vynakládati péči na vypěstování těchto užitků.~~) 
Ve všech těchto případech platí zásada §'483 obč. z., že v 1 a s t n í k 
i o p r á vně n Ý z e s I uže b n o s t i j s o u p o v i n n i u drž 0-

• vat i věc v tom p orně r u, v j a k é m j i u ž í v a j í, jet e d y 
v z á j e m n á p o v i n n o s t a v z á j e m n é p r á v o h o S pod a
ř e n í n a věc i. Poměr mezi oběma subjekty mÍlŽe býti stanoven 
jen z pOln1ěm jich povinností. Zde vidlíme zcela jasně ne,rI()Zn01dlIl!Ost 
t. zv. subjektivního práva pro právní řád. Tohoto zpi'lsobu musíme 
použíti i v případech §§ 475-477 obč. z. a při služebnosti bytu 
(§ 521 obč. z.). 

Při děd i c k é m p r á v u mají se poměry právní dle našeho 
mínění takto: neodevzdaná p o z Ů s t a los t je ve správě soudu po
zůstalostního, byla-li však dědici odevzdána do správy, je tento 
oprávněn na ní hospodařiti (§ 810 obč. z., § 122, 145 nesp. pVa) 

Přicházíme ke s m I o u v á mobli g a ční m. Dle našeho práva 
může se kdokoliv zavázati, ' že umožní druhému smluvníku, aby 
mohl na věci hospodařiti, ale jeho oprávnění směřuje jen proti 
prvému srmlluvníku aJ nedotýká se os,olb třei:Ích. (Osob třietkh dlo
týká se tento právní poměr jen tehdy, je-li oprávněný chráněn 
dle § 339 obč. z. [§ 313 obč. z.D. Musíme si uvědomiti, že opráv
něný může 'bÝ~\l POl piř. pouze fc'rmálně oprávněn hospodaříii a že 
zavázaný není ani s to své povinnosti učiniti zadost (aniž je dán 
případ § 878 obč. z.). Právně mohou býti totiž dvě osoby nebo 
více osob oprávněny hospodařiti, ale jen jedna je oprávněna fakti-

1,~ ) Co do otázky, kdo je povinen vynak~árdati ,péči na věc samu, aby 
tato nesla lIIŽitky. panutie dosti značl1á neujasněnost. Civilisté opíraií se 
o hl ře.holi právní, že »servitus in iacien<lo consister,e nequit«, kterou 
'považovali za princip v"Ykládací a třídící na IQositivnim řádu nezávislý, 
ačkoliv zde jde j'en o IPositivní předpis římského práva (srov. H o i man n, 
Gerichrtszeitung 1870 Das Wesen der Servituten slÍr. 158). Dle Ii o f man n a 
po zůstává !služebnost jen z negativního závazku vlastníkova a ostatních 
osob, IPoněvadž sliU~ebnost omezuje vlaSltnicriví, které dbe ,j,eho ná<zoruJ je 
ne'omezeným ,panstvím nad věcí. Ostatní vzá(j,emné z.ávazky vlastníka a 
')právn ěného ze s,fužcbnosti jsou dle názoru Ho f man n o v a závazky 
obligatorními. Mínění Hofmannovo přejaL K r a i n z, r. str. 717. RoZilišování 
toto nemli žácdného praktického významu a teoreticky je pochybené. ač 
iácJ1ro je slprávné, neboť nás pOUlkazujlc na rozdíl obligačních a solu,čních 
pnácvnf.ch jednání, aIe na ten v doktrině se klade poměrně maM: váha, a 
solU/ční práIvní jednání vykládá se jiným způsobem. Srov. U n g e Ir, I. str. 
516 ~~ lr hen "lIal u c h , ok § 483 obč. Z. 

18) :R a n d a, Erwerb delr Erbschaft str. 92-95; Ran d a, Eigentums-
1' echt s tr. 382; U n g e r, Erbrecht ~tr. 165 a 172; Tir s c.h, Dědické právo 
str. 55 a násl. 



88 Studie druhá § 5. 

cky touto věcí nakládati. To se zdá býti sice poněkud abstrusní, 
ale není: Vlastník pozemku propachtoval pozemek x osobě A na 
dobu' do 1. září 1920; v domnění, že může disponovati s tímto po
zemkem již 1. března 1920, pro'DaJohtuj,e tlento p'ozamek :c lsolhě B 
od té doby. Formálně logicky jsou obě osoby oprávněny hospo
dařiti na POiz\e'illku x. Máme ~de k,()I1isi norem, ,a Ílu.lo řeší naše práNo 
tím způsobem, že ten, kdo fakticky onu věc dle smlouvy ovládá, 
požívá ochrany dle §§ 3J3 a 339 obč. z. po př. 346 a 351 obč. z. 
Tato pak osoba ve smyslu teleologicky orientované právní vědy, 
která účel normy objektivisuje, jeví se jedině oprávněnou osobou. 
Přihlížíme-li však jen s hlediska právního předpisu, vidíme, že. 
nebezpečno je pracovati s pojmem subjektivního práva v materiál
ním smyslu. Ale vidíme také, jak labilní je tento pojem, že s ním 
v obligacích vůbec nevystačíme, nebot k obligačně-právnímu po
měru musíme přidávati poměr possessorní a přece běžná doktrina 
vytyčuje mezi oběma nepřekročitelnou mez. Osoba oprávněná musí 
tedy míti více než nárok na hospodaření, t. j. nedostačí pouhý 
závazek propachtovatelův, ale musí k tomu přistoupiti též faktum 
hospodaření, kterému se poskytuje ochrana possessorní. Ze smluv, 
v občanském zákoníku vytčených, máme dva tyny, které sem 
spadají: p ů j č k a (§ 971 obč. z.) a s m I o u van á je m n í (§ 1090 . 
obč. z.), mimo to některé případy námezdní smlouvy (deputátníci). 

V ma jet k o v é m p r á v u rod i n n é m máme tyto případy, 
o nichž se musíme zmíniti: Man žel má právo hospodařiti i na 
pozemcích manželčiných, pokud má právo spravovati pozemky 
manželčiny § 1238 obč. z.; spravuje-Ii si své pozemky manželka 
sama, je ona hospodařícím subjektem. Kdo je hospodařícím sub
jektem v prvém IPřípadu'? V § 1239 je řeowo, že manžel s,e pOVlal
žuje za pouhého zmocněnce ženina; toto ustanovení. určuje právní 
poměr mezi mužem a ženou, a tu okolnost, že žena je právně 
odpovědna z jednání, která muž provádí s jejím jměním. Naproti 
tomu je řečeno, že muž není povinen skládati účty z užitků věci. 
Toto ustanovení je velmi značného hospódářského významu, ale 
subjekt odpovědnosti je pro posouzení právní rozhodný, a řekneme 
tudíž, že i v případu ~ 1238 obč. z. manželka je hospodařícím 
subjektem a manžel její je jen jejím orgánem (§ 1239 obč. z.). 

Por u ční k a o pat r o v ní k spravují jmění voručencovo, 
resp. opatrovancovo, ale právní odpovědnost za jich jednání, pokud 
jednají v mezích své zákonné plné moci, stíhá poručence, po př. 

opatrovance. Je tudíž poručenec, resp. opatrovanec, subjekt ho
spodaření. 

Tak máme určeny subjekty práva hospodaření dle obč. záko
níka. Uvádí se též v I a s t n í k f i d e i k o m i s u. (K r č m á ř I. c. 
str. 21), leč vzhledem na panující mínění Ran d o v o (Vlastnické 
právo str. 5), není třeba tento případ v těchto výkladech zvláště 
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vytyčova:tiY) Leč tím nemáme řadu subjektů k hospodaření opráv
něných ukončenu. Je zde ještě b e n e f i c i á t, užívající pozemků 
církevních. Má právo k veškerým užitkům a k libovolnému naklá
dání beneficiátními pozemky, a proto uvádí se jako oprávněný 
k hospodaření (K r č má ř, I. C. 21, Ve i t, str. 65). S t a veb n í 
p r á v o dle zákona ze dne 26. dubna 1912 Č. 86 ř. Z. (srov. Ve i t h, 
I. C. K rej čí, Komentář str. 15)18) připomíná se též na tomto místě, 
ale myslím, že případ tento v pozemkové reformě nebude prak
tický, poněvadž pozemek, náležející vlastníku zabraného velkostat
ku (stav. právo dle § 2), netvoří s velkostatkem ani právní (§ 5 
zem. zák. o základ. knih pozem.) ani hospodářské jednotky, ani 
neslouží hospodaření na zabraných nemovitostech. Maiitel staveb
ního práva není vlastníkem pozemku příslušného, a proto nelze 
pozemek tell1lto sčítal :li s Q'statními jehlo pOlZlCan:ky v S'QJUbOlT. 

Spomo je, zda sem náleží nu cen Ý spr á v c e, jenž dle 
§ 109 ex. ř. má hospodařiti na pozemcích, exekuci podléhajících. 
Právně odpověden z výkonu nucené správy je správce a nikoliv 
exekut nebo exequent, proto nutno za to míti, že nucený správce 
je subjektem povinnosti hospodařiti na dotčeném pozemku, aby 
exequent došel zaplacení. Tato povinnost může se stejně správně 
vyjádřiti, že správce je oprávněn na dotčeném pozemku hospo
dařiti,1U) 

Není našim úkolem kasuisticky vypočítati všechny možné pří
pady. Uváděli jsme tyto případy jako typické, aby nám jasně Vy
svitlo, co rozuměti jest obratem »právo hospodařiti dle práva 
občanského« . P r á v o h o s pod a ř i t i dle p r á v a ob č a n s k é
h o značí: dr u hý m o s o b á m jed á n a p o v in n o s tne z a
s a h o vat i do t o h o, i a k něj a k á o s o b a n a k I á d á u r č i
t o u věc í z a tím ú čel e m, aby t a t o věc p o s kyt o val a 
u žit e k dle z á s a d h o s pod á ř sýc h; poruší-li tyto druhé 
osoby tuto svoji povinnost, může zmíněná osoba domáhati se 

. ochrany civilním procesem soudním. Není-li dána tato civilně-pro
cesní ochrana, nemůžeme mluviti o právu dle občanského práva. 
Tím dosaženo předpisu velmi pružného, ale také dosti neurčitého.20) 

17) Vl-Medem k našemu ~tanoviskú, jind'e odůvodněnému.. byl!o by 
podotknouti, že Ran d o v o míněni ie proto správné, poněvadž jen uži
vateli Hdeikomisru Ip ,řís'!uší reivindikační žaloba, kdežto t. zv. vrchní 
vlastnictví ned,á se žádným právním nárokem vymeúti a ie proto rpowbiým 
p<r;á;l-dným pojmem. Ne tak se má věc při Mnur (§ 359 obč. z.), dědičném 
pa~htýři (§ 1122 obč. z.), pozemku úročném (~ 1123\ obč. z.), právu k 
povrc hu (§ 1125 obč. z.). aJ.e ty10 pTávní !poměry neřsQtUi dnes aktuální a 
PToto o ni,ch mlčíme. 

18) K pojmu viz S v o b o do a, Nabývání věcnýoh práv k nemovitostem 
a sta vbá~n, nezapsaným do knih po zemkových, Sborník 1917 str. 383 a násIJ., 
týž, Nové pI1ávo k povrchu" Ptávnlk. 1913 s'ur. 113n., Kasand!a, 
Právo ke sbv;b ě, tamtéž 'Str. 701: laj nálsl. 

iU ) O nucené sprá!vě N e u !ll a n n, Commentar zur ExeklUltionsordnung 
str. 330, P o I rla ,k. Zwangsverwa! tung str. 17. S ch u b fa t-S o 1 ď e r n, 
Zwall~;sl\r.~ rwk'tI!1'U11g str. 85 a násl'. 

20) Kirčmář, l. C. str. 21. 
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Vada spočívá v tom, že podklad předpisu je negativní a že jen 
oklikou dá se převésti (a to ne vždy přesně) na positivní pole, 
čímž ovšem je způsobena určitá nejistota v aplikaci tohoto ustano
vení, ale zákonodárce měl na vybranou buď přímé vypočítávání 
'jednotlivých případů, anebo pružný, leč negativní předpis. Záko
nodárce volil cestu druhou, veden jsa opatrností, diktovanou neji
stot-ou v h10rkých dnech revcllučních. 00 tedy v zákomlu zá:b01rlOivéllTI 
bylo lW dio jisté mÍlry omluvi,telno, nen'Í' ji'žomluvitel1no v pmváděcim 
zákonu (zá!kon ze dlne 12. úl1iO'ra 1920 Č. 118 sb.). Bylo by právě 
v zájmu obecné srozumitelnosti tohoto zákona, aby negativní před
pis § 6 z. z. vyjádřil positivně taxativním výpočtem osob, které 
jsou dle tohoto předpisu považovány za subjekt hospodaření. V tom 
spočívá umění demokratické legislativy, aby dovedla vydávati 
právní předpisy jasné, jednoznačné a snadno srozumitelné. Zde 
naše doba, ač holedbá se stále svojí demokratičností, zdaleka ne
dosahuje umění illuministů XVIII. století. V tomto případu je srov
nání tím přesvědčivější, poněvadž obsahově a tím i účelově po
hybují se normy pozemkové reformy celkem v ideách tereziánské 
a josefinské doby. 

§ 6. Obsah povinnosti řádného hospodaření. 

Doposud snažili jsme se vymeziti positivně právo hospodařiti, 
což jsm~ učinili tím, že jsme stanovili příslušné povinnosti jako 
jediné možné positivní pojmy. Zdálo by se, že máme cestu úplně 
upravenu, abychom mohli stanoviti obsah povinnosti řádného ho
spodaření, poněvadž každému právu musí odpovídati povinnost. 
I tomu tak řečenému práNIU hospodaření odpovídá povinno,st, 
ale ne povinnost řádného hospodaření, nýbrž povinnosti dru
hých lidí, jak byly výše popsány. Musíme tedy voliti jinou cestu, 
abychom dospěli k positivnímu výsledku. Je zřejmo, že pouhým 
rozborem pojmu práva hospodařiti nedospějeme k pojmu povin
nosti řádně hospodařiti, a proto musíme míti positivní předpis 
právní, udávající obsah této povinnosti. Je značný zisk, že v zá
konu o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém (12. února 
1920 Č. 118 sb.) v § 1 obsah ten byl udán, totiž: 

a) vy:n.alloŽlern'Í v,eškeré péče, práoe ,~ 11lákladú nutnýcJh Je 1Ioil'J.1Iu, 
aby ze zabraného majetku dosaženo bylo výtěžků hospodářských, 
úměrných jeho povaze a jakosti (qUO ad fructus); 

b) vynaložení veškeré péče, práce i nákladů, nutných k tomu, 
aby majetek sám se vším příslušenstvím byl udržován stále v do
brém stavu a neztenčený (qUO ad substantiam). 

Veš ker á p é č e znamená, že povinný subjekt má si počÍ
nati nalk pilině a pozorně jako člověk o s-chopnostech <JrbyiČejllJých, 
.cpomene-lli tUllQ ,mÍlTu, p.řičítá s,e mu to za vinu (§ 1297 obč. Z.).21) 
PravÍ-li zákon nad to, že má hospodařící osoba vynaložiti též 

Ol) Ran d a, Náhrada škody str. 24. 
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p r á c i a nu ,t'n é 1111 á k I ad y, vytyóuae jen zvlášU!lÍ přípa-dy pece, 
kterou má řádně hospodařící osoba věnovati svému pozemku. 
Nelze to vykládati tak, že vedle péče po rozumu § 1297 obč. z. 
měl by hospodařící ještě další povinnost práce a nutných nákladů. 
Toto vedlo by k nesprávnému úsudku a v praxi k nejistotě, má-li 
se určiti, jaké má hospodařící osoba povinnosti. 

O b s ah té t o »v e š ker é p é č e« máme v našem případu 
blíže uJ;čen: je to dle § 1 h'ŮSPlOdářská činnost, směL 
ř ují di k d o ClÍ 1 e 111 í při měř e 11 Ý c h v 'Ý' těž k ů a k IZa c ih 0-

V á n í s u b s t a II c e věc i. Opomene-li osoba k hospodaření po
vinná tuto činnost, je chování její bezprávné,22) ovšem jen tehdy, 
je-li chování povinné osoby kvalifikováno dle § 1297. (K tomu 
srov. § 513 obč. z.) Z toho se wdává pro všeobecné právo sou
kromé ten závěr, že povinnost není zachována jen v tomto pří
padu, je-li toto nezachování kvalifikováno dle § 1297 obč. z., jinak 
- ač jsou ostatní náležitosti dány - je chování oné osoby právně 
neutrální, podobně jako t. zv. výkon práva. V případu ručení za 
škodu nezaviněnou není ovšem zapotřebí kvalifikace dle § 1297 
obč. z. Potud mají ustanovení tato pro nás význam, jinak nutno 
poukázati na výklad o náhradu škody. 

Pokud se týče povinnosti zachovati substanci, je vhodno po
ukázati na ustanovení § 5'13 obč. z. Poživatel je povinen věc udr
žovati v tom stavu, v jakém ji převzal, a z výtěžku opatřovati 
opravy, doplňky a zařízení.23) Povinnost hospodařící osoby dle 
§ 1 hosp. zák. a povinnost poživatelova dle § 513 obč. zák. jsou sí 
velmi podobny.24) Mezi § 1 a 2 ' hosp. z. a § 513 obč. z. je malý, 
ale závažný rozdíl: povinnost poživatelova je limitována výtěžky 

.věci samé, (cf. 512 obč. z,) dle § 1 hosp. z. není limitována vůbec 
a nemohla býti limitována pro neurčitost subjektu. Důležitější od
chylka spočív á v tom, že poživatel není povinen prováděti stavby, 
třebas nutné §§ 514-516 obč. z., kdežto osoba hospodařící je po
vinna prováděti stavby (§ 2 Č. 2 hosp. zák.). Máme-li dáno vlast
nictví neomezené anebo požívání, je případ poměrně jednoduchý. 
V prvém případu vlastník, ve druhém případu poživatel je hospo
dařící osobou, a je tudíž povinen prováděti příslušná zařízení atd. 
I potřebné stavby musí prováděti poživatel, poněvadž dle § 514 
obč. z. není vlastník povinen příslušné stavby prováděti a z dů
vodu § 6 z. z. není možno přidržeti vlastníka ke stavbě , poněvadž 
není osobou hospodařícÍ. Provede-li poživatel stavbu, upravují se 

22 ) Ran d a, Náhrada škody str. 14. B U T c k h a ,r d, .Elemente d,es 
' Priv. Rech ts str. 249 (System S,V. n.). Krasnopo'ls lkli, Obl. Recht Sltr. 

159 a nás l. tl a sen ti hlI I, Obl. Recnt II. s,tr. 145 a násl. K,r a i,H z II. 
str. 102 a nálSlk Ull g e r, Ůster. Privatr. II. Sltr. 228 a nás].. P r u: š á k, 
V?)tah pří činný (Sborník věd právních a státních 1904 str. 1 a násk). 

":ll K r a i n z I. str. 733. 
"4) Tomu nasvědčuje i demollSltrativní výpočet obsahu: této povinnosti 

v § 2 hoSJjJ . z. pod čí s'l cm 1.-8., k tOlll u p řipOjeno je ustanovení o ved eni 
knih a a:rchivech (9), ač .sem, !přesně vzato, nepatří. 
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vzájemné nároky poživatele a vlastníka dle § 515 obč. zák. Povin
nost meliorační dána není (§ 2 č. 7 má na mysli meliorace prove
dené laneoo aS'Ploň z<l,polčaté). Provádí-li poživl3ltel na-d to meHo'race, 
upravuj'e se jeho 'P ioměr k vlastnilm dle § 517o'bč. z. Po>sl'avení 
poživatelovo zhoršilo se do té míry, že není v investicích omezen 
na výtěžek pozemků, mohou mu tedy býti uloženy investice mno
hem větší, než je výnos pozemků. A vzájemný poměr mezi poži
vatelem a vlastníkem? Není možno používati ustanovení §§ 1041 
a 1042,25) poněvadž poživatel neplní povinnost vlastníkovu, leč 
svoji.20

) Myslím však, že případ tento je do té míry podoben případu 
§ 515; a má proto poživatel odškodněn býti od vlastníka jako ne
obmyslný držitel, a to dle ceny nákladu, jež má zařízení v kritické 
době, pokud nepřesahuje skutečných nákladů (§ 331 obč. Z.).27) 

'Vzali jsme si tento případ jako školský. V ostatních případech, 
kde máme konkurenci dvou hospodařících subjektů, nemáme však 
tak jednoduchých poměrů. V těchto případech můžeme právo ho
spodařiti posuzovati jen dle vzájemných povinnosti, které jsme sta
novili v předchozím paragrafu. Pokud můžeme zjistiti tyto vzá
jemné po'Viinil1o.sI1, POltUG máme p'evnO'U míru pro s.ti<liruove,ní mky 
povinnosti řádného hospodaření, ale jakmile nás tato pomůcka 
opouští, jsme na půdě velmi nejisté. V důležitém případu smlouvy 
nájemní máme subsidiární ustanovení § 1096 obč. z., které řeší 
naši nejistotu: pronajímatel i propachtovatel je povinen věc pře
dati v dobrém stavu a ji též v takovém stavu udržovati. Je tedy 
propachtovatel pozemku (zpravidla vlastník) povinen věc udržovati 
v dobrém stavu, tedy QUO ad substantiam, kdežto povinnost QUO 

ad fructus stíhá pachtýře. Situace propachtovatelova může býti 
velmi choulostivá, když nájemné je nízké a uložené náktady vysoké. 
To může vésti někdy ke značným nesrovnalostem. V jiných pří
padech bude nám vodítkem ustanovení § 483 obč. z.: povinnost 
uckžlOIVati vě'c určuje se měrou, jaJk·ou ji tlen neb amen po právu u~íIVá'. 

§ 7. Prodeje dřeva ze zabraného majetku. 

Předpisy o hospodaření na souboru zabraných nemovitostí 
jsou rázu správního a dotýkají se jen malou měrou občanského 

20) S t Ul p Ie c ký, Versio in rem str. 136. P a v li í č e, k, :2aloby z obo
hacení sM. 130. ~rasnopolski, ObL R. str. 367. Pierschie, Be
,],(lI~ciúerun&lSkiag,en ~ttf. 220 a náISIl. We 'E'll sPlaJchler, Vensio in rem str. 
129 a násl. 

26) Nelze pou.žíti § 1042 ani k'dyž ustanovení toto vykládáme v ten 
rozmn, že p'ravidilo to plwtí »rovně pro případnosti, že něktd,o záJ!ežitosti 
jiné!ho z omylllu j,alko svo'j1e spravuje, a ,Plro př~Pl31ctnoSlti. že n~ido k zálie- ' 
l. í'tostem ci,zím v úmYiS~u ' bezp1rávém přistou\pH jlatko ke svým« (S t u
pec ik; Ý lb. c. str. 165). Ani, Zldle není nic V1ynaloženo k UŽliltk'UI vba~tník.a 
(t}"Ž ,s.tr. 171). 

'7) Případ § 332.obč. z. nepřicházÍ v úvahu. Doněvadí hospodařící 
osoba nálloJ.adiy V1QiliulPtuosní učiniti povinnaJ není dle § 6 z. z. a §§ 1 a 2 !h. 
z. O oboU' příptadleclhl vilz K r a i, n z lL snr. 343 a 'Cit. L e iSi t, Das ei11laUlbte 
lJ11berufene Eingreifen in 'iremde Vermogensangel[egenheiten. 
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práva. Výjimka je však co do prodeje dřeva. § 4 h. z. ustanovuje: 
"Osoby, hospodařící na zabraném lesním majetku, jsou povinny 
hlásiti do 14 dnů od uzavření prodeje Pozemkovému úřadu každý 
prodej dříví, vyjímajíc drobný prodej místní, a připojiti k oznámení 
opis trhové smlouvy a prodejních podmínek. Prodeje řádně ne
ohlášené a uedoložené opisem smlouvy jsou neplatny. Pozemko
vému úřadu jest vyhrazeno do 14 dnův ode dne. ohlášení prohlásiti 
prodej za neplatný, odporuje-li řádné těžbě lesní, neb omezuje-li 
právo státu, vyplývající ze záborového zákona.« 

Ustanovení nemá zpětné platnosti, a proto nevztahuje se na 
smlouvy, uzavřené přede dnem 4. března 1920, ani na smlouvy, 
rektifikované dle zákona ze dne 17. března 1921 č. 121 sb. Trhové 
smlouvy o dřevo ze zabraných nemovitostí nutno uzavírati písem
ně (aľg. »'OiP~s sm'lJOfuvy«), a musí býtt lPIředloŽlen,y do< 14 dnů Plol
zemkovému úřadu ke schválení. Pozemkový úřad vezme smlouvu 
prostě na vědomí, v kterémžto případě je tato právoplatná, po 
čtrnácti dnech ode dne ohlášení smlouvy, anebo může Pozemkový 
úřad smlouvu neschváliti. 

Strany isou vázány, jakmile se sjednotily na podstatných ná
ležitostech smlouvy trhové (§§ 1053, 1054 obč. z.). Až do schválení 
sml()luvy PQzem~ovÝm úřadem buď výslovně neb ml'čky je nerolz
hodno, zdla bude smlO'llva právopLatná, či mlc. Před uplYTlJUtím pře
depsané lhůty schvalovací nemůže však kupitel žádati plnění, proto 
máme zde suspensi vzájemných závazků."8) Uplynutím lhůty schva
lovací nebo schválením, dříve uděleným, nastává teprve nejbližší 
možná splatnost vzájemných plnění. Neschválí-li Pozemkový úřad 
smlouvu, je tato neplatná dle § 878 obč. z. Je tomu stejně jako při 
smlouvě, nepředložené ke schválení do 14 dnů po uzavření smlou
vy. Vzájemné nároky stran dlužno posuzovati dle § 878 obč. z. 

Veliké nebezpečí pro obchod spočívá v tom, že strany nemusí 
ani věděti, že jde o zabraný majetek. Později, bude-li to stranám 
známo, bude moci jedna nebo druhá strana odepříti dodržení 
smlouvy pro její neplatnost. Dle textu zákona nemůže si strana, 
které na tom záleží, po uplynutí čtrnáctidenní lhůty od uzavření 
smlouvy zjednati dodatečně schválení Pozemkového úřadu. Co 
plněno bylo před tím, možno condictione indebiti (§ 1431 věta l. 
obč. zák.) žádati zpět.,Q) Dohodnou-li se strany, te smlouva má 
býti dodatečně předložena Pozemkovému úřadu ke schválení, a 
dostane-li se jí schválení, nastává konvalidace původně neplatné 
smlouvy. Naproti tomu nemá Pozemkový úřad žádného práva 
žádati, aby to, co bez jeho schválení bylo plněno, uvedly strany 
v předešlý stav (srov. § 12 č. 4 h. z.). Tato nejistota, vnášená do 
našeho právního řádu zákony pozemkové reformy, je jen důkazem, 
j",1c má':1() clPta\t1rne si pclčínají neprávní ci plři sdělávání zálwnů. • 

Na d'r>obné pwdleje dříyí P1PO místní potřebu (dřevo stavební a 
palivové) ,se ustanovení § 4 h. z. nevztahuje. 

28) T i I s c h, Občanslké IPlrávo sir. 162. 
29) T i I se h, Občanské právo slr. 155. P a v li Č e lk, Žaloby str. 150_ 



94 Studie druhá § 8. 

§ 8. Sankce povinnosti řádného hospodaření. Opatření 
dozorčího orgánu. 

O tom, zda porušena byla povinnost, rozhoduje Pozemkový 
úřád buď sám (§ 10 h. z.), anebo svým orgánem, jenž ukládá hospo
dařící osobě, co v tom kterém případu má učinitl, aby řádně bylo 
hospodařeno (§§ 5 a 8 h. z.). Sankce mohla býti dvoií: nárok na 
náhradu škody anebo policejní opatření. Při nároku na náhradu 
škody musila by státu povstati majetková újma, ale majetek státu 
nehospodařením zmenšen není, ačkoliv zhoršením substance zmen
šuje se hodnota nároku na vydání zabrané nemovitosti. Zákon 
hospodářský se tomu vyhnul a volil opatření policejní: 

a) dozorčí orgán provede opatření na účet hospodařící osoby, 
nemá-li dozorčí osoba, komu by opatření uložila, nebo odepře-Ii 
hospodařící osoba písemný rozkaz přijmouti, anebo odepře-li pro
vésti příkaz30) (§ 8 h. z.); 

b) trvalý dozor; 
c) Mední správu (§ 12 h. z.). 
S hlediska občanského práva nemají tato ustanovení tak dalece 

žádného významu, najmě pomíjíme jako pro náš úkol bezvýznamné 
stížnosti a podmínky, kdy policeiní opatření ad b) a c) možno pro
\'éslL Pro oivH1stu je InadJ1.Ozena vŠ'ak zajíma\vá Q,tázkla v § 8 <\lIt 
2 hos. z. Dozorčí orgán, jak ad a) bylo řečeno, může za určitých 
okolností provésti na účet hospodařící osoby potřebná zařízení. 
Právně odpověden z těchto jednání je československý stát po př. 
jeho orgán, ne však hospodařící osoba, poněvadž jednání neděje se 
jménem (§ 1002 obč. z.), ale na účet zastoupené osoby (srov. čl. 360 
oheh. Z.).Sl) Pozemkový úřad má ovšem regres proti osobě hospo
dařící tak, Že hospodářský výsledek tohoto jednání stíhá hospoda
řícího, můžeme tedy v tomto případu právem mluviti o nepřímém 
zastoupení. 

Při tom musíme rozeznávati dvojí poměr: 
a) poměr státu k osobě, s níž právně jednal, na př. uzavíral 

smlouvu; 
b) poměr státu k hospodařící osobě. 
ad a) Stát je smluvníkem, druhá smluvní strana je odkázána 

jen na stát a nemá s osobou hospodařící co činiti. Uzavře-Ii do
zor,č'j Qlrgán ,dl],e § 8 all. 2. h. z. takl()lv,Qu sml'O'uvu. je koml'lraihentem 

) Toto neurčité znění neřeší otáJzku jasně. Máme dva připaruy, a) 
osoba hosipodaříd nedá se zjistiti, na př. při konlmrenci osob hospodaři
clch, nedá se vjisWi rpok~d ,ta či ona osoba hospodaří, b) osoba hospoda
-říci je zjištěna, ale nelze jí doručRi rozhodnutí dozorčího org,ánU'. Pouze 
tento dmhý případ řeší . toto ,ustanovení, ja;k patrno ze slov »opatření na 
účelt hospodařící osoblY«. Není však nijak stanoveno, jak si má Pozemkový 
úřad počína,ti v p,rvém případlUl. Máme zde opětné jedno opomenutí této 
zákonodárné práce. 

Sl) Srov. Scney, Obligationsverhaltnisse 3. seš. str. 441 n. Kras-
11 o p o I s Ik i, Obl'igationsrecht str. 352. K r a i n z, JI. str. 278. 
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stát a nikoliv hospodařící osoba. Plní-li druhý kontrahent, plniti 
musí státu a nikoliv hospodařící osobě. Hospodařící osoba v tomto 
případu není povinna ani oprávněna plnění přijmouti. Trhovou cenu 
musí zaplatiti stát a stát stíhají eventuelní následky prodlení ať 
dlužníka (§§ 918-921, pak 1333-1335 obč. z.), či věřitele (§ 1419 
obč. i.). Praktická bude dále krátkogobá smlouva námezdní a 
smlouva o dílo, jinaká právní jednání v tomto případu se v praxi 
asi nevyskytnou. 

ad b). Státu se plní a proto i stát nabývá příslušné právní 
ochrany, ať jest to žaloba vlastnická, Oi. jiná ochrana, která přísluší 
věřiteli, jemuž bylo plněno. Má-li nabýti osoba hospodařící vlast
nictví, mU5í jí býti vlastnictví odevzdáno. V některých případech 
však hospodařící osoba nenabude vlastnictví, leč vlastník půdy, 
třebas nehospodařící, tak při stavbě a rostlinách (§ 417, 420 obč. 
z.). Dle Š 8 allL. 2. stát se může obrát1ilti jen na' hospoda!řící osobu 
a tato může vykonávati regres na vlastníka (§ 515 obč. z.). Poměr 
mezi těmito dvěma stranami jsme již popsali. Nemáme však dosud 
zjištěno, co může Pozemkový úřad žádati a jakou formou to může 
žádati. 

Dle § II h. z. je nutno souditi, že Pozemkový úřad sám může 
rozhodnouti o tom, co má hospodařící osoba plniti, poněvadž tyto 
impense nutno čítati do nákladů dozorčí služby, o nichž dle zmíně
ného § 11 h. z. rozhoduje Pozemkový úřad. To je poněkud nesro
vnalé. Pozemkový úřad je stranou, jde-li o to, zda zařízení dle § ~ 
aj!, 2 odpovídá zákonu čili nic, a proto bude soudcem ve vlastní 
věci. Tato nesrovnalost je stupňována ještě tím více, poněvadž 
Pozemkový úřad je konstruován na Dodkladu osobním, a tak bude 
týž člověk soudcem i stranou. Normativně se to dá ovšem odůvod
niti, ale v praxi budou různá účelová hlediska ' se křížiti a to nebude 
věci na prospěch. 

Co může Pozemkový úřad požadovati? Tato otázka není také 
jasně řešena, ale z obratu »na účet hospodařící osoby«, mohu sou
diti, že Pozemkový úřad může požadovati veškeré náklady, učiněné 
bez zřetele na hospodářský jich výsledek a rozmnožení jmění hos
podařící osoby. 

Ve spojení s touto otázkou jsme nuceni řešiti ještě jinou ne
jasnost. Pozemkový úřad může náklady ty vyměřiti jen »pro hrubé 
opomenutí nebo přestoupení zásad řádného hospodaření« (§ 11 h. z.). 
»Přestoupení zásad řádného hospodaření« obsahuje v sobě i opo
menutí, ba bude hlavně pozůstávati v opomenutí. Opomene-li hos
podář na jaře nebo na podzim orati svoje pole, opomene-li je obdě
lati, je to dle našich názorů »opomenutím zásad řádného hospoda
ření«, poněvadž v našich krajinách se již neúhoří. Ř,ádné hospoda
ření involvuje v sobě též ručení za omnis cul pa, jak výše bylo po
dotčeno; povinnost tato vztahuje se jak na jednání, tak i na opo
menutí. Pochybnosti ty by byly ihned odstraněny, kdyby adiekti-
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vum »hrubé« vztahovalo se jak na opomenutí, tak i přestoupení, ale 
to dle textu zákona učiniti nemůžeme.3') 

~elkt1leme-~i, že hospodaří-ci je práv z přestoupení z,ása'd řádné,hlo 
hospodaření, znamená to, že je práv i z lehkého zavinění nejen při 
jednání, nýbrž i při opomenutí. StavÍ-li zákon proti sobě hrubé 
opomenutí a přestoupení, mělo by to jen ten význam, že při opo
menutí vyžaduje se hrubé zavinění, při přestoupení stačí lehké za
vinění. Ale toto nemá valného smyslu, poněvadž přestoupení obsa
huje i opomenutí. Zákon chtěl asi říci, že při opomenutí vyžaduje se 
jen hrubé zavinění a že při jednání dostačí lehké zavinění, ale pak 
měl říci: »hrubé opomenutí zásad řádného hospodaření anebo jed
nání proti nim«. Praxi nezbude při aplikaci než vykládati »přestou
pení zásad« jako "jednání proti zásadám«. 

Vadou těchto ustanovení je, že neobsahují žádných předpisů 
o tom, jaké nároky má hospodařící osoba, byla-li jí jednáním Po
zemkového úřadu nebo jeho orgánů způsobena škoda. Máme sice 
naději, že dostaneme syndlkátní žalobu pro bezprávná jednání 
správních orgánů státních (§ 92 úst. listiny), ale předpisy o syndi
kátní žalobě budou rázu formálního a bez přesných materiálně
právních předpisů nebude míti žaloba žádného významu. Tento 
zákon o hospodaření na zabraných nemovitostech je tak mimo
řádného významu, že vyžaduje · mimořádně přesného ustanovení 
o nárocích na náhradu škody, způsobené Pozemkovým úřadem. 
Takto mají předpisy ráz předpisů policejního státu. 

§ 9. Právní poměr mezi konkurujícími osobami hospodajícími. 

I. Pozemkový úřad má uložiti opatření řádného hospodaření 
těm osobám, které mají právo dle občanského práva hospodařiti na 
příslušném pozemku. Je-li konkurence více hospodařících osob, 
určuje se toto »právo« vzájemnými povinnostmi, najmě co do po
vinnosti udržovati substanci věci v řádném stavu. Tyto Nzájemné 
povinnosti řídí se předpisy práva občanského. Pozemkový úřad 
vS~-lk tím,že ulrlčuje, kdlo má IPl{)lvin:nlost hosp,Q,dam'i, rGlzhodlUie zároveň 
o povinnosti · určité osoby k impensím dle předpisů občanského 
práva. Tu může se státi, že zúčastněná osoba nebude spokojena 
s výrokem správního úřadu (Pozemkového úřadu) a že se bude 
domáhati, aby druhá osoba nahradila jí výlohy, které měla sama 
nésti. Objasníme-li si celý problém, vidíme, že máme co činiti se 
dvěma případy: 

a) osobě byly uloženy povinnosti, které dle občanského práva 
nepříslušejí žádné osobě, 

b) osobě jedné byly uloženy povinnosti, které příslušely dle 
občanského práva osobě jiné. 

32) Srov. Kr e i č i, Komentář str 72. - I obvyklé názvosloví tomu 
odporuje, I])oněvadž jsme zvylklí říkati duubé opomenutí«, aLe ne »h:ru:IJé 
přestoupenÍ«. 
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ad a). V tomto případu je jasně patrno, že pojem práva hospo
dařiti a pojem povinnosti hospodařiti se nekryje.sS) Uložené povin
nosti musí vykonati ona osoba, jíž uloženy byly, jinak následuje 
sankce § 8 odst. 2. a 3. Hospodařící osoba má ovšem nárok proti 
vlastníkovi pozemku. Musíme rozeznávati impense tlUO ad substan
tiam a quo ad fructus. 

V občanském zákonníku máme uvedeny dva speciální případy. 
Prvý případ je při požívání co do staveb: poživatel 
může žádati náhradu staveb po skončeném požívání jako neobmysl
ný držitel (§§ 515 obč. zJ To je speciální vyjádření této myšlenky: 
iestliže při konkurenci hospodařících osob učiní nevlastník náklady 
trvalé ceny, k nimž nikdo není povinen, má býti odškodněn jako 
držitel neobmyslný.34) Dr u hý pří pad je uveden při s m I o u v ě 
n á je m n í: nájemce, učinivší za pronajimatele náklad užitečný, má 
býti posuzován jako jednatel bez příkazu (§ 1097 ve spojení s § 1037 
obč. Z.)S5) Oba případy jsou speciálním vyjádřením všeobecné 
myšlenky, jak rozhodnouti, učiní-li hospodařící nevlastník náklad, 
který mu nenáleží, ale ke kterému také vlastník není povinen. 
Otázka ta)tOl je řešeoo dvěma způsoby (v prvém přÍ!P'adu náhrada 
ny.nější ceny resp. obnos nákladů, je-li tento nižší, než nynější 
cena jeho, ve druhém náhrada nákladů). Kdy použíti případu toho 
neb ono,nro ? Na flO 'nám dávají odpo-věď 'ostatní ,ok.QIlnlolS< ů, stallliOvené 
§ 515 a § 1097 obč. z. V prvém případu není vlastník povinen věc 
udržovati v dobrém stavu, ve druhém je povinen udržovati pod-

33) K ,r č mař 1. c. str. 20 praví: »Právní posice tím utvořená, jež je 
zároveň právem a povinností, není nic, co by v právních ustanoveních 
bylo něčím nezvyklým, novým.« To }e sice p1l'avda, ale jen do jisté míry. 
Můžeme vyj.Ml,řiti každo,UJ povinnost jako pdvo (srov. mé Vlastniotví a 
vlastnic~é právo Sltr. 11) a ItO je ono subjektivní ,právo v materiálním slova 
smyg,lu, kter'é má asi Krč m á ř na mys.li. Ale pak p,rávo není nic než ne
povinnost. Krč m á ř uvádí pro své tvrzení příklad: volební právo - vo
lební povinnost. AnaJJY1Slu~eme-'li však tyto pojmy, přicházíme k úS1udku, 
že mezi těmito ,dvěma pojmy není přímé logíoké 'felace a že tudíž nemohou 
se stavěti vedle sebe resp. k'onstruovati v pojmovou rovnici. ValebTÚ právo 
značí Ulrčitě kvalifikovaný úkon (lJlI'ávní skutečnost), která podmiňuje po
vinnost sttátního orgánUl tento úkon přijati, sděliti jinému atd., až prohlási,ti 
va lbu a provéSlti konstituování přís.l'ušného representativllího tělesa. Povin
nosit značí, že někáo má přís'lr\llšný úkon provésti. Tedy obsah je náhodně 
stejný, ale fOlrmálně jsou zde dány zcela jiné logidké relace. Předně ono 
právo je právní StkUltečností nějaké povinnosti x, kdemo ta,to povinnost vo
Lební opír.á se o právní 'Skutečnost y. L:e ona právní skutečnost (p'rávo) 
kryje se s obsahem právní povinnosti, je něco zcela náhodného, J)'ro poj
movou kOIlSrtrukci zcela nerozhodného, nebot musíme přesně rozeznávati 
konstrukce pojmů, vyja:dř,uHcí PlfávnÍ povinnosti, od konstrukcí pOjmů, vy
j ll'd řuilcich právní skute.čnosti. Nej\epš~m důk,lzem nerozhodnosti ie Drávě 
náš případ: SlUlbiektivní právo (J)'rávně dovolené, ne-povinnos.t) je negativ
ní a povinnost je positivní, tedy pojmy nesouměrné. 

34) K r a i n.z, 1. strr. 731, ne}asně 716. Roz. nej. soudu ze dne 26. října \ 
1898 (m.-Ung. č. 352) lPojímá § 515 spíše jako případ jednll'te~tvl bez 
příkazu. . 

35) Zpráva komise panské sněmovny !k: novele obč. zák. sttr. 192. 
Krasnopolski, ObJl. R. str. 406. Krainz II. str. 235. 
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statu veCl v dobrém stavu (§ 1096 obč. zJ Prvého případu nutno 
použíti ve všech těch případech, kde hradí se náklad, který ne
přís lušeli os-obě ,druihé, případu druihého, kde čin.í se náklad, př í 
slušející osobě druhé. Tímto máme určen způsob, kdy máme po
užívati jednoho a kdy druhého pravidla. Nesmíme zapomenouti, 
že splatnost nároki'l je různá: dle § 515 obč. z. po skončeném 
oprávnění, dle § 1097 obč. z., když skončeno jednatelství. Dvojí 
toto řešení nebude ani nespravedlivé. 

Pokud jde o povinnost q u o a d fr u c t u s, je otázka celkem 
jednoduchá a mnoho sporu nezpůsobí. Ta osoba, která vynakládá 
péči na dobývání plodú, je povinna též příslušně racionálně tak 
činiti. Nároky proti vlastníkovi nebudou aktuálními a jest je řešiti 
dle analogie § 483 obč z. 

ad b) Ve druhém případu jde o to, že vlastník svoji povin
nost nedodržel a neudržoval věc v dobrém stavu, jak k tomu dle 
občanského práva byl povinen.36

) V tomto případě jde o určitou 
právní povinnost, která vlastníku právním řádem byla uložena. 
Tato povinnost ukládala vlastníku, aby vynaložil určitý náklad na 
věc, a tento náklad učiněn byl osobou jinou. Máme zde tedy případ 
§ 1042 obč. Z.37) 

§ 10. Trvalý dozor. Úřední správa. 

1. T r val ý m d o z o r e m rozuměti je stálý dohled na ho
spodaření, prováděný úředníkem nebo zmocněncem Pozemkového 

. úřadu. Jinak platí o trvalém dozoru pravidla §§ 5-11 h. z. (§ 13 
h. z.): t. j. pravidla o dozorčím orgánu Pozemkového úřadu, o němž 
Jsme pOjednali v před\:házejících paragrafech. Podmínky, kdy lze 
1J.valiti trvalý do:oor, jsou stanoveny v § 12 h. z. 

II. O ú ř e dní spr á v ě praví zákon toto: Ustanovením úřední 
správy přechází správa a vše, co se správou mati'etku SlO'uviJSí, ze
jména tedy zpeněžení plodin, surovin, výrobků a pod., uzavírání 
a rozvazování pachtů, služebních a námezdních smluv a pod. 
v mezích platných zákonů na Í1ředního správce, ustanoveného 
P r )zemkov~rm úř·ai'"Jem . Usta,nmrcníl1l úřc·dní správy nabývá Pozem-

"fl ) Nemůžeme říci, že dle § 6 z. Z., poněvadž dLe z. z. vllastník jako 
takový k ničemu IPovinen nenÍ. Jeto dŮSlledek. nejasného přeúpisu § 6 z. Z. 

'J7 ) Nejasné ustanovení toto zavdává ovšem stáLe příčinu ke kontro
versím, srov. StUipe ,clklý I. C., Pavldče lk I. C., W,ellsp.acher, 
Versio in rem str. 129 a ná:sl. Byl zde učiněn náklad pro jmění drtthého, 
aniž zde ,by<l prokazaltelný úmysl jedna,ti za d,pulhého, neboi ten, kdo n álklad 
l1éil1j~ plnili to, ICO mu sice v řízení správním bylo uloženo, ale nicmén ě 
ocitá Se tím VI ~r'ávním poměrw k d\nulhé ho"SpoclJařící osobě , nooo! plnil po
vinnost, klteľ>á Ipřís!u še,la této osobě. Poněvadž pak poměr mezi oběma ho
spodařícími osobami je posLllzovati dle občanského ,práva a zde byl a dr,uh á 
osoba póvinn:a k tomuto náklcudu\ jle zdle p,l'11ěno jinou osolbO'u\ k čemu dJle 
ObČa11 5il~é'ho práva povinna nebyla. Nepopírám. že v úosavadních výkla
dech § 1042 obč. z. takový případ uváděn neby l, ale nebylo ho také 
Heba uváděti. 
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kový úřad ze zákona všeobecného zmocnění k zastoupení majetku, 
podrobeného úřední správě (§ 14 h. z.). 

Jednáme-li zde o ú ř e dní spr á v ě zabraného majetku ne
movitého, činíme tak v prvé řadě proto, abychom stanovili, koho 
stihá právní odpovědnost z jednání úředního správce.38

) Bude pro 
výklad těchto ustanovení snad vhodno, poohlédnouti se po usta
noveních analogických. Taková analogická ustanovení jsou: 
o sekvestraci soudní (§§ 259, 379, Č. 1, 382 Č. 1 a 2, 385, ex. ř. 
§ 968 obč. z.), o sekvestraci soukromých drah (zák. z 22. prosince 
19':::0 é. 690 sb.), o vJnlUceném správci dle řízeni exekucnÍ'l1O (§ 97 

a násl. ex. ř.). 

III. Pro nás nejdůležitější je ustanovení o v nu cen é m 
spr á v c i, a proto dovolíme si poněkud u něho pro dlíti. V exe
kučním řádu (§ 109) je stanoveno, že vnucenému správci přísluší 
správa exekvované nemovitosti a že je oprávněn jednati i právně, 
pokud to k řádné správě je zapotřebí. Jde nyní o to, kdo je. sub
jektem právní odpovědnosti z těchto jednání? Tato právní od
povědnost jeví se v legitimaci žalobní a v rozsahu majetkového 
ručení. Pokud se týče rozsahu majetkového ručení, není sporu, 
že ručení tOIUO ·omezmie se pouze na výtěžky vnuce!l1é správy (§ 120 
Č. 4 ex. ř. náklady vnucené správy),S9) neručí tudíž vnucený správce 
jako takový svým jměním. Touto myšlenkou vedeni jsouce vyslo
vili někteří spisovatelé mínění,40) že vnucený správce je pouhým 
mandatářem exekutovým, a že tudíž i pasivní legitimace přísluší 
exekutovi. Nehledě k nesprávným předpokladům a k záměně for
mální a materiální stránky, nemáme pro toto mínění žádné přímé 
opory v zákoně. Z aktivní legitimace žalobní (§ 109 ex. ř.) nelze 
niče·ho U SU wVlwti , pO!l1ěvadž i ma'ntdatář je a!kJ i ivně legit~m{) váJn, 
třebas jen jménem mandanta (§ 1008 obč. z.). Myslíme však, že 
analogie s mandátem je zcela pochybená, nebot analogie měla 
býti hledána spíše v zákonném přímém zastoupení poručníka a 
opatrovníka. Z §§ 187 a 188 obč. z. je patrno, že poručník a opa
trovník mají jednati na místo poručence a opatrovance, jehož 

3~) Je nlllltno rozeznávati úředního správce dle § Pl h. z. a dozorčí 
orgán, činný dle §§ 8 a 13 h. z.; tohoto .rozďiIu nečiní P r. N o v á k ve 
svém článku »0 úředních slprávách dle zákona ze dne 12. února 1920 čís. 
118 sb. o IhOSlp<H:lrařenÍ na zabraném majetku pozemkovém« (PoZJem:ková 
reforma roč. ILI. SIÍlr. 22). Oba spadají pod pojem dozorCího orgánu v šir
ším slovu smyslu, i'ehož má na mysNI § 5 h. Z. 

~9) O hi m a y erG. Z. 1904 Č. 34 má za to, že exek;ut je práv ZJ veš
kerých závazků srp,Távocových, ale omeru.ie po -dobu exek.uce r,učení pouze 
na výtělžky věcí. 0 ,1'1 m a y e r ne rozUšurie, 'ďostaúečně mezi přímým ar ne
,přímým za!S'(o'llr(:',en ím, nerozt'lZ l1áv.a)j e doslta,tečně formállní a hospodářské 
stránky. 

(0) Na lI:'ř. Se h u lb e r t-S o l od oe Ir n vle 'svém s;peciáilním komentáři 
;:wlall g&verwallltung und cLie Ve,rwahr!ung undl Verwalttung nach Ex,eklU~ions
Techt 1903 str. 51 , srrO'V. d.ále Jel' I in e Ik, SyJStem dietr SJtibi. 6ft. Rechte 2. 
·v}-d. sir. 251. 
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jménem bylo jednáno, což výslovně je stanoveno v § 1034 obč. z.") 
Vnucená správa podobá se více curae rei,'2) ale i zde zastupuje 
kurator určité osoby a jménem jich jedná. Naproti tomu vnucený 
správce nejedná ani za exekuta ani za exekventa, a proto je dle 
našeho mínění nejsprávnější závěr ten, že vnucený správce je sám 
právně odpověden ze svých činů, ale co do majetko-právní záruky 
je dáno omezení na výtěžky zabavené věci. To nemění se tou 
okolností, že po skončené správě i druhé osoby mohou býti ma
teriálně z různých důvodů přidrženy k placení. Do té míry je správ
né tvrzení, že vnucený správce je odpověden ne osobně, ale jen 
jako zástupce spravovaného objektu.'S) Doslova vzato, obrat tento 
nevystihuje správný stav věci, poněvadž spravovaný objekt vnu
cenou SP'I'lliV'()IU nestává se žádno'UosoJbolu. Má-hi s'c tím však i1Ja-" 
značiti limit majetkového ručení vnuceného správce při právní 
odporvčdUllolsti jeho, jé V~l faJZ ten správný. Překročí-hl vThuconý 
správce svoji plnou moc, je práv beze všeho omezení (§§ 117, 118 
e:lC. ř. cf., §§ 1016, 1017 obč. z.), neboť zde jedná na vlastní vrub. 

IV. Úřední správa liší se v mnohém od vnucené správy. Není 
na nás, abychom se o těchto rozdílech rozepisovali, poněvadž se 
nedotýkají občanského práva. Věrni jsouce našemu programu, máme 
nyní stanoviti, k d o i e p r á v ním s u b jek tem spr á vy. 
V § 14 h. z. se praví: »Ustanovením úřední správy přechází správa 
a vše, co se správou majetku souvisí - v mezích platných zá
konů n a ú ř e dní h o spr á v ce, ustanoveného Pozemkovým úřa
dem (odst. 1.). Ustanovením úřední správy nabývá P o zem k o v ý 
ú řad ze zákona všeobecného zmocnění k zastoupení majetku. 
podrobeného úřední správě (odst. 2.).« Dle tohoto ustanovení je 
úřední správce pověřen technickým provedením úřední správy a 
Pozemkovému úřadu přísluší právní odpovědnost za tuto úřední 
správu. Toto mínění zesiluje se tím více, poněvadž úřední správce 
je speciální a kvalifikovaný orgán Pozemkového úřadu po rozumu 
§ 5 h. z. (§ 15 odst. 2 h. z.). Z 'toho se nám podává závěr, že 
subjektem úřední správy je Pozemkový úřad. Ale tento závěr je 
nepřesný, poněvadž Pozemkový úřad je zase orgánem českoslo
venského státu, a proto v přesném pojmovém určení j e s u b
i e k tem ú ř e dní spr á v y stá t, což m ů ž e "m e vyj á dři t i, 
žes tát j e o p r á vně n k z a s t o II pen í a ú ř e dní spr á v
ce je o r g á n e 111 stá t II (srov. dále str. 103, 104, 106). 

41) Krainz II. str. 496. KrasnolPo1ski, Ohl. R.ecM str. 352. 
(2) Výpočet vizpřehiledně K ~r a ,s n o p o II S. k i, Familienrecht sir. 347, 

speciální případy IUNádí T i I s c h, EinfllU'Ss str. 64 násl. P a v 1 í č e k ve 
svém spjse Das Piandbrietwc-hit str. 74 násl. Na tuJto IklUlraLetlu míří asi 
S c 'h 'tt .S t e r-B on not t, Oster. Zivilp'roc·essrecht str. 661 p. 12. K tomu 
Ohm a y e r, řiypotek Ul. Zwangsverwa!tung O. Z. 1904 Č. 33. 

'S) Wa \. t e'f, Das Exeku1tionsrechl str. 67. R. e i 11 II a r dr v Siiohsi
sc.nes Archiv sv. 7 Sltr. 481 cit. K a s 't n e Ir O. Z. 1904 l:. 12, tento považuje 
siJrávce za státní orgán a tedy za subjekt vnucené ,správy stáJt sám, což 
:;e mi však nezdá býti zcela správné. 

I 
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§ ll. Rozsah úředni zprávy. 

I. R o z s a hop r á vně n í stá t u k zastoupení majetku, po
drobeného úřední správě, jak zní úřední výraz, určen je skuteč
nostmi, uvedenými v § 14 odst. 1. Z těchto skutečností je patrno, 
že pojem velkého majetku pozemkového pro tento přwad je dosti 
nerozhodný, a že spíše je vycházeti z pojmu hospodářského závodu 
(§ 15 odst. 3, §§ 16, 17 h. z.), ale tento pojem jako právní skutečnost 
nemáme nikde stanoven. Tím jsme odkázáni na nepřímou kon
strukci, jak v odd. III. vysvětlíme. 

11. Převedeme-Jí toto oprávnění státu na pojem povinností, 
nabudeme mnohem bezpečnější půdy: stát svým orgánem je po
vinen řádně hospodařiti na majetku, podrobe~ úřední správě, 
a 'osta tní 'osoby jSlou povlnny toto hospodařetl;í sqrpěti. Ne'ni ná
mitek, abychom těmto vzájemným povinnostem říkali oprávnění 
státu. Pokud se týče n e m o v i t o stí, nebude sporu, poněvadž 
tyto jsou podrobeny záboru a Mední správa je jen speciální při
p;ad záboru. Mnohem nejLs'tější je ustall'olvení 00 &0 m O' v i t o.:s t 'í, 
na něž, jak známo, zábor se nevztahuje. V jednom případu máme 
kontroversi rozřešenu v exemplifikaci záborového zákona (§ 14 
odst. 1): plody má stát oddělovati, je zpracovati nebo zcizovati. 
Otázku, kdo se stává vlastníkem plodů oddělených, řešiti budeme 
v paragrafu následujícím. Méně jasná je otázka, pokud může stát 
disponovati inventářem, at živým, či .mrtvým. Výše jsme dovodili, 
že inventář není zabrán, že na inventář se nevztahuje zábor, a 
proto mohli bychom se domnívati, že na inventář nevztahuje se 
úřední správa. Tomu však tak není. Hospodařící osoba má udržo
vati zabraný majetek v dobrém stavu a k tomu náleží po rozumu 
§ 2 Č. 3 h. z. »opravy, doplňování a podle rozsahu a způsobu ho
spodářství nutné rozmnožování mrtvého i živého zařízení«. Po-

'ruší:1i hospodařící osoba tuto povinnost, může býti uvalena úřední 
správa (§ 12 Č. 3 h. z.). Z toho nutno usuzovati, že úřední správa 
má též dio.plňo,vati a wdržovaJtd při111ěřený inventář či z'a:dzem, 
a v důsledku toho vztahuje se úřední správa též na inventář. 

III. Zde však hledisko zákona je pozměněno. Nevychází se již 
z pojmu podniku, ale z pojmu závodu. Pojem závodu dle tolí.oto 
zákolla ur/čÍlme /paik jedinak ze všeoheoného ustaU1PlVeni § 1 h. z., 
jednak z jednotlivých speciálních předpisů (§ 2, 3, 6 atd. h. z.). 
POjem závodu není však dílčím pojmem hospodářského podniku, 
jak jsme jej dJl1e zálblorového zálwna ulioLli ve studii p ,řed'oháizejíd. 
a proto budou se oba pojmy proJínati. Bude nutno určiti, zda v tom 
kterém případu jde o ten či onen pojem. Pro praxi bylo by hý
val0 mnohem srozumitelnější a jasnější, kdyby zákon .rozlišovai 
přesně pojem závodu a podniku hospodářského. K tomu se však 
redaktoři jen těžce propracovávali, poněvadž v teorii dosud přesné 
rozlišování obou pojmů provedeno nebylo. Ačkoliv tedy zákon 
výslovně přesně nerozlišuje, musíme nicméně toto rozlišení pro-
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vést~ v!iIiIl$lj,]ce koiI11lbinací jeclmrOltLivých výslovných ustarnovcní 
poněkud hlouběji do smyslu a obsahu zákona. 

Ve studii prvé § 22 stanovili jsme rozdíl mezi podnikem a zá
vodem a pravili jsme, že k závodu přihlíží se s hlediska technic
kého, kdežto k podniku s hlediska hospodářského. Dále jsme pra
vili v té~e sturd!ii v § 27, že s'oubor velikého majetku pozemÍwvéhio 
je v jádře svém zemědělský podnik, při čemž jsou dány různé 
odchylky od běžného pojmu zemědělského podniku, a z této studie 
pak víme, že zábor zachycuje zpravidla jen část tohoto zeměděl
ského podniku, t. j. půdu, kdežto movitosti záborem zpravidla 
dotčeny nejsou. V tomto případě však přihlíží zákon právě k tech
nické stránce hospodaření, což plyne z § 1 h. z., dále z § 6 (»pro
hlédnouti veškerý -zabraný majetek, jeho příslušenství a zařízení«), 
z § 10 (»opatřent-, nutná k zabezpečení řádného hospodaření na 
zabraném majetku«), z § 14 (»ustanovením úřední správy, přechází 
správa a vše, co se správou souvisí«), z § 16 (»výdaje správy 
majetku«), z § 24 (»přenechati za obecnou cenu propachtovatelovi 
k vyzvání Poz. Vř. na propachtovaném ma)etku vlastní živé i mrtvé 
zařízení«). Proto musí vycházeti zákon z pojmu závodu, nebot ta 
soukor'o.mohospoidé\řská sl,iránl<ia, kte!rá je .f(}l,hoctná. při ~OIaml!lklu', zoo 
ustupuje zcela do pozadí, najmě nepředpokládá zákon pojem sou
boru zabraných nemovitostí. Hledisko zákona je toto: hospodaření 
týká se zemědělského (včetně lesního) podniku, pokud jde pak 
o podklad nemovitostní tohoto podniku, musí půda náležeti k sou
boru zabraných nemovitostí. Důsledkem toho je, že zákon musí 
přiblížeti též k zařízení takového závodu, a z toho plynou též 
zvláštní ustanovení o zaměstnancích na zabraném majetku hospo
doařídch. Neurčitost md,akce z.ákona projevuje se v různém užívánlí 
výrazu »zabraný majetek«. Jednou se tím rozumí zemědělský pod
nik, jindy modifikace tohoto pojmu, totiž soubor zabraných ' ne
movitostí, jindy zemědělský závod. 

IV. Výraz správa ,užitý v § 14, je poiímati ve významu péče 
o substanci a plody věci po rozumu § 1 h. z. Rozsah této správy 
určuje nám jednak všeobecné ustanovení § 1"') v detailech pak 
§ 2. Tato ustanovení stanoví nejzazší mez úřední správy. Dále . 
úřední správa jíti nemá. Co má nastati, překročí-li se tyto meze, 
dovOIclíme l1J~e. úřeďnÍ SiPlr.áva může se však omeziti na uT'čitý vý
sek hospodaření nebo na určiltou část. Přílj)la ,d tentlo bude p,rakt~cký 
najmě v těch případech, kde na pozemcích konkurují dvě osoby 
k hospodaření povinné, na př. vlastník a pachtýř, a jeden z nich 
učiní svým povinnostem zadost, kdežto druhý jich hrubě zaned
bává. Za těchto okolností není nutno, ba ani vhodno, aby úřední 
správa uvalena byla i na hospodaření osoby, která svÝm povinno
stem učiní zadost. Dále možno úřední správu uvaliti i pro ten 
výsek hospodaření, k němuž konkurující hospodařící subjekty ne-

H) Sem spadá i zlepšení věci samé, aby se do:::í!ilo výtěžků (tmčrných 
její povaze a jakosti. 
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jsou povinny vzájemně, ale který je jim uložen tímto zákonem. 
Uvalí-li se úřední správa jen na hospodaření jednoho z konkuru
jících subjektů, je rozsah její omezen povinností tohoto hospoda
řkíhlO subjektu. UeZlniění § 14 h. z. dlužno za ''Ů miti, že rozsah 
úřední správy v pochybnostech je považovati za největší pří
pustný. 

Tím máme stanoven rozsah úřední správy, ovšem jen sche
maticky naznačený, neboť v konkretním případu budou musiti 
znalci zjistiti, co je považovati za řádnou správu. 

§ 12. Poměr státu k hospodařící osobě. Otázka zastoupeni. 

I. První otázka, kterou máme nyní vyšetřiti, zní: je stá t, 
spr a v u j e-l i ú ř e dně z a br a n Ý m aj e t e k, pří mým či 
nepřímým zástupcem hospodařící osoby, anebo 
nemáme zde dáno zastoupení vůbec? 

Musíme wlZezIl1'ávati přesně formáLní či p'rávní aJ materiá'lní či 
hospodářsklolu srtránlku tét.o otázky. Tímto rozlišením zj.edno'<ÍlU'Šíme 
si naši úlohu velmi, ovšem za cenu, že nemůžeme používati obvyk
lého interpretačního prostředku, tak. zv. interesse, které tvoří pro
tějšek k subjektivnímu právu a není v jádře nic jiného, než zá
měna objektivního postulátu se subjektivním a podkladek, že každá 
osoba, jednající dle norem, t. j. neporušující svých povinností, 
jedná v tomto tak zv. interesse, což ovšem je ničím nedoložitelná 
fikce. 45

) 

Co do for m á ln í str á n k y, bude nás zajímati otázka, kdo 
je ~Gll1e'čně Iprávně (ll1e-ho,sp'Odářsky) odpově'den z jednáni úfedln1ho 
správce. Po tom, co řečeno bylo výše (str. 100), máme jen dvojí 
možnost: buď stát, anebo hospodařící osoba. Buď jedná stát - 
jak se praví - vlastním jménem anebo jménem osoby hospodařící. 
K tomu však, aby mohl jednati jménem osoby hospodařící, musí 
býti dána příslušná norma. JC tomu účelu musíme si uvědomiti 
ustanovení § 14 odst. 2 h. Z., kde je řečeno, že Pozemkový Ílřad 
zaJstupuje matievek, pod'rOlbenrý ú'ř,edJnJí sPirávě. I .o vnruoeeném spráJvci 
řílká se, že za,sWuPu'je majetek, podrobený vnucené správě, a přece 
v l'iteratUlře t1Jep'řeiVlád'á: ná~or, že vnucený správoe je přímým zá
stupoem exekutovým.46

) 

43{ Jak těžko bylo mnohdy telleologicky orientované jUl!'isprudenci 
roz!1,išitI řádně materiální a formální zastoupení, o tom viz St tt p, e c k ý, 
Versio lin nem, str. 142 náSII. , ,pozn. 256. 

46) Srov. O II m a y C Ir, liypnthek und Zwangs\·,erwaHung. Oerichts
zeirung 1905 Č. 33, 34, K a IS t 11 e r', ZwangsverwaHung und BekiedigUl1gs
recM, tamtéž 1904 Č. 12, 1.3, Albert E hr e, n z. w.e i g, ParteistCiL1un~ des 
Zwang~verwalters, Jur. Blá tter 1906 Č . 12. Nelil man n, Koment.í.ř, str. 
361: nOJproti tomu N Ci II m .a n n, SY'5 temd'el!' EXIe:kut.ronsof1dlmmg s,nr. 203, 
Sc h II ber It-S o t der n, I. C., vyslovují mínění, že správce je přímým 
zástupcem exc1klutovým. Konstrukce všech ,těaMo spisovateIů neisou, bez
vadné. poněvadž opíraiíc') se o zmíněný již poiem "interesse«. nemoho,:J, 
provésti řádného rozlišení formá:l ního a materialního hledi'ska, také su)-
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Druhý 'OIdislUav'ec § .14 h . .z.. neni dosti pře,sný. Olbratt" že Poolem
kový úřad z2stUlJuJe zabraný majetek, je úplně bezbarvý. Zabraný 
majetek uvalením úř,ec1ní sP!fávy nestává se žád:ruým právill!Íl1Tl 
swbjek~em ~(1lsobou), a Pf'O,tO i!1Ield.ovídáme se nJilčeho I{) p'rávlnlÍ od
pověd1nosítL Nelze z tdhol I!jedy usuzovlatiJ tlJa! p,římé Zlalst'oupení47

} a 
l\'ollJslJrtJ1ovaIti v důsle'd!Nu toho právní odipovědltlO>St hOSlp'odařícÍl oSOiby. 
Měllo-,Li by se soodlirti na! přímé zastoUIPení, l11usHoI by se říci, že 
Po~emikOlvý úřad zastuipuje osolbu k hospodařenÍ! povÍllJl1io:u 00 do 
majetkll pOldwbern~ho úřtedrnlí spávě. Tlalké zněn,í § 16 h. z. ne.llJat
svědrčuje ,pl'iúmému zastoIUlp,ení, též šiŮrlorklé pojet~ irmpensí" § 20 h. z. 
m!Euví slDíše iplrIO lZIalS!toupe'tlJi nepřímé, POIněvlaJd:ž ,podl IPojem 
»náKLadů, spojených s úřední správou« možno za.fa,ditl ná~I'ac1y 
již spLacené, taLe i závazkIY p'ř1éwzaté. Z tě ch 10 d Ú v Ol d II 
kloním se k míněnI, že zde jde ")I zas ltoupeni nepři
m é, a žes tát, ,a [1 i k o I i v' h o s půd a ř í CÍl >O S {} b a, j e s u b
j e ik: tem 'p 'r á v n il >O d p O' věd n .o s t i!8) 

II. Důsledky toholtlo stanOlViska jsOlU velmi znraičmě. Ař,edinJě je :vde 
olÍá~a v '~ a st nic t v li pl {} d ů. ZáJbOlrem, a Il!udíž ani úřední správou, 
oomě..illí se poměr vlalS,tnický. V,lastnik izů'S,tává vLastníkem půdy 
dále. Dokudl je plod neoddrěleUlý, je jako :p(alr,s funldJ1 ve v1astniot;ví 
v,lastníika průdry. O'dděJením slllává se samo'statnou věcí a nenálleží 
pak vždy do vlas'!U1ictví vlastníka! .půd.y.4D) (§§ 330, 354, 405, 1101 
iQlbč. z.) Ii~sp'odtalřÍcí 'OSiQlba není taJké vždy vlaJsúnHc. OMzku nlalŠli 
z,ahl'o :Jme zoe ta formálil1Jě: přísluší osobě hospodarřící 'či stáltu v:inrdi
kiaceoddě,lených a boezlp,rávně odňatf-'ch plodů? tI'Ospodlalř'í'OÍ os.oba 
nesmí se mlÍlsHi do výlkonu úřední správy (§ 17 'odlsit. 1. h. z.). 
ZallUje-l~ však 'nla vY'ooní plodů, je i ,a mfšením ďo, úř'edq]lí sip'rá'vY'. 
Proto! nemrů'žeme 'P,ř~pu'sHti, alby hospod,ařící osoba! moMaSlalma viln
cl!tkolva!t:i bezprráVině Qdňaié p'lody. Může talk čj'nYtt je11l s,táJU svými 
a.rgány (Pozernt'()IVým úř,adem), ale stát tlIebudie vindiilkio'V\aItů plody 
jménem hlOlspodlalříoí osoby, dorkornoe byla by jeH aktivní leg'Ďtima,ce 
dositli sPoIiná (ma pn'. uživtaltel a Vha!Sl:lník), alle jménem vlastním. j le-1li 

jektivl'Saoe exekvovaného jmění, jak ji db jisté míry přiWUlŠt:ědí.[) hm ar
y e Ir a N é 11 man n, je 'Ipoulze dů s,ledkem zmíněného nedostatečného 
rozLišování. Citované znění § 14 ods't. 2. h. z. pfejímá pak úplně toto m!
nění a zostřutie je ješ.tě více. Ač tedy zákon obě hledi~ka výslovně směšuje, 
musíme je nicméně obě přesně JrozHšovati. Je právě úkolem právní vědy, 
aby, opírajíc se o k.ritj,clk~ přel3ně stanovené pře'dpoklady, stanovila př~sný 
obsah norem plfávních, i rk!dyž text jednolÍlÍvý'ch ,paragrafů není přesný. 
JI50U u,;tanovení materiálem, Merá tříditi a u'Spořádati má věda právní. 

4
7

) K temulto mínění 'kI11oní sle Ve i t h, ve Slvlém komentálři srtr. 190 lXl,Z'I1. 
2. k § 14 'ho z. . 

48) Tento prohUem si neuvědomil Fr. N o v á k (Pozemková, Teto,rma 
II. s.U. 22). Je zC01a newzhodno, zda poměr mezi hospodařící osobou a 
úředním správcem je poměr »soukromoprávnÍ« aneb »veřetjnop.rávnÍ«, zda 
úřední sp,rávce je úřední osobou či nic. ALe ,poněvad'ž v Uteratuře často 
zaměÍluje se 'Pojem »soulk,romoprávního zastolUlpení« s poimem »přímé 
zasrtoupení«, mám za to, ž,e N o v á ik ohce tím vys loviti mín ění, že hoSlpo
daříd osoba není právně odpovědna z úřední s,pr,ávy. 

49) Ran 'd a, Vhstnictví ,str. 111, 112, 192, 193, Eigentumsrecht str. 372. 
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v,ša!k droba, aJktivně legiltlimovalt1á k žalobě reiJvindikla)čn:í, vlastnílkem, ' 
j 'e stá t v I a s t!IlJ í k ,e m o. d ,do ě 1 e ill Ý chop I o cl! ů. Je to pr,olStý 
d'Ůs.lledek s\.látního {JlbhoS!P'odiař'ovánlÍ. Podobně je tlO~u., d :(JI1P I ň u j e-I i 
stá t 'b'll V ,e !ll t á ř. Stát je vlastníkem d,OIPIOOl1ých kusů, polkud ne
TIla:sťalJ1e případ origDnámíiho nalbytí vlaslťnictví dle § 414 a násl. pro 
vlasl.:níka půdy 'Či pm vLastníkCl! inventá'ř,e, kt'elrý n\Yit1í stált dJo
plňuje.50) 

III. Vlelimi dJůleži1é j,e zjlistwi~ jaik se máme ZtaChONati vŮlčlb zá
vazkům lav osoby hlOISpodařící, b) státlu a jeho orgánů vůči ,olSdhá!m 
třeuíma niWvlZ,ájem. 

ad t) Pdhl1aldiáV'ky hospO'dařílCÍ osoby z doby před zaveci:emrím 
úlř'edlnl SIPIrá'Vy, m.ejsou touto přírrno do:lČelI1;y.51) JmerrovLtě moh()lu 
dlu~nÍ'Ci hOSlplodialřící os,oby ,této oSQbě i lmdiále pll<lIti'~i, poněvadž 
v hJOIsP. zák. :tIIemáme ustalil'()Iv,ení pod:obIllého § 110 ex. ř., že dluž
níci exekutovi Qpolkud dluh je mvelí výtě'žku spnavOIvanéhi() po~ 
,z,emku) nejsou PQ<ViIilU11Í ,a 'OlPifávillěni: plati'~,l e~ek'l1JtolVi. POIkud se týče 
pohled1ávek hlos,pIQldaří'Ci OIsolby, je si'tuaoe cellkem dosti ja)S.'t1\á. úř,edlní 
~Plráy.ce vzhl'edem na své úřední postav'ení' je Itléž (Jlpráivněn přijiima1i 
platy, a!'e je to os:olb:al solutionis calUlSa ,aldjec ~ a. 

'KompltkovaJnější je přúpad z á vaz k ů o 5 'O' Ó y hl() SIPlO dař í c í 
z dob y pře d z a v e d e lil í m ú ř e d '11 í s P ll' á v y;. Pro ~lUto otáizJku 
má'me 'dáinu nelP,římOtU ,o,d'Pověď v § 16 h. z. itn pr.: »Z vý1ťěž;ku 
sp,rávy p,lla/i\í úřední S'prá'Vce náklrudy úřeld'ní spJl'á'Vy, vyměřené Po~ 
~mkovým ÚŤíl dem, a ostatní výdaje správy majetku, jmenovitě 
tedy veř'ejn1é dávky a dléllt1ě, úrazové ,a nemooenské pojištěn'í\ pllalty a 
dJo/:laoe 'Pold~e § 3 neb aJI1lUi'ty z pohledávek h~poŤečnÍICh a lPod.« Z 
IÚC1ruo. se 'Podlává tenlto ú~l1JdJek: stát zavalzlUje se až dJo výše výtěžků 
sprruvy; pllalti!(;u ony závp:zlky h05Poda.řící osoby z d()by před zalVe
dením s'PIr:á'Vy, pokud ty1to VYiP,lývaií ~e ~právy ma1'el~lkllJ, t. j., piOlkud 
js'ou SlfiOvoote:Jl;Y se řádJným hOlspooda:ř,enim.52) P,olZemkový úř,adJ má 
možnost tento r·ozsalh závazků zúžiM. PIYl1!e t,OI jedooJk z volho, že 
Bozem!{'OIVý úřad st~\Olv.í nákl,atcLy úřední správy, ,dlo čehož náloeží i 
»ostatní výdaie«, ale hlavně z toho, že úřední spr<Ílva má rozsah, 
jaký llJl'čí Pozemkový úř:aJd. Tím olVšem ur'čuje i ro,zslalh toho', 00 se 
má :t výtě,žků p,~atitii. 

Te ~'it ,o záva lZ1ek státu přistupuje k d.osavadnímu 
z á vaz k u h o S'P 10 d a' ř í 'e í (jl s 'o by. Do'savadní záva,zek OS'OIDY ho-

00) Jinak řeší ÍlUltO otáz!klll K oh] e f, Zu'r Lehlre von ,dlen Perltill1enZ;en 
(Ihering's J ahrbi10her sv. 26 str. 74) a to p'ro t,en případ, když hŮlSIPodařicí 
nevlasltník je povinen dOlpLiíovati inventář. K oh ber usuzuje na přímé 
!Zastoulp,ení vlastníka. Konstmkce 'tato sowvisí bezPlrostředně .s Ko'hlerovým 
'I<Íizor,em na peTtlinence, ktelfé konslbmuje vllasmě jen .s hbe«:llilska žaloby 
vll?lS'tnické. Sirov. k tomu; I. c. str. 76. 

51) Podotknouti jest, že exekuce na předměty podrobené nucené 
správě íe vYlloučena, připuštěna je jen ex,etlmce na čistý výtěže.k l>Jl1rávy 
(~ 16 odst. 2 h. z_). 

52) "Ostatní výdaje majetku.« neomezruH se jen na závazky, které 
'Vzniknou za úřední správy, nýhrž i na závazky starší (platy a 'dotace 
dlle § 3 11, z., an~ity hY'!Poteční, paohtovní). 
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SPúdclřící 1J1ltmí uv,a'len1m úřední správy dotčen. Otázka je, zda a jak 
se může věři~el domáhlalti, aby jemu bylI{) plněinlO dle § 16 h. z.? 
T,enlUo plřílPiWd bUld~ tím ~Ílu,álnější, čím méně půj:dlC a dluhy peněžHé, 
na plf. o smlouvu I{) dodávání. pl'odin, mléka, dobytka atd. V těchto 
lPří'p!élJd~ch nebudte hospodařící os'OIbal s to, tuto smijoiUvu dodr,žeH, a 
mysHm, ž'e může s,e dl,wžnJk obrátiti nCl! s,ráJt, a:by mu z výtěžků 
správy by:l1o pJněinP. Opa'ÍlToost však bude vYŽ,aldovati, alby věřitel 
nejprve tl,jistil, kam sahá úřední správa a jaké omezení -dle § 16 n. Z· 

p{)j~emk,ový úi1ald stanovil. Není-l~ dáno žá'runé ůme,zení, plart'í záSaJd~ 
že stáltl má pbliti všechllllY závazky, sPo'ienlé s řádnlým hOI~p{)ldalř'enim, 
!pok-ud 'tloto }e plodlrlCJlbeno úřednít správě. 

Záv :azky, které odporují řádnému hOI & ,p ,o; daření, 
stát nepřejlímá, :alle 'Í'aké ne ty: závazky, které odpo,wjÍ nutnému 
zalbeZ'p!e'čClní zásOlb{)'váltllÍ HKlu p<*l1"avinami ru jinými předměty p'O'
tfe'hy, pGhtct: učii1ťěn bylI Pozemkovému úřadu náNTh od příslluišného 
úřadu (§ 12 č. 4 h. z.). Spl1n:ě11'i tiěchto závazků budte velimd pwble
l11jatické. Musíme sIi celý problém závazků tak-ové:ho dlruhu řádně 
uvědiomW. Pře d; z 4 ' v e den í m ú ř e d 11 í spr á v y může Pozem
kový úř/ald zakáza't~ sp!Ilěni těchto závazku (§ 8 h. z.), ,ovšem lCln 
pokud se splnění týče hospodaření řádnéhlO. JeSltli~e nemuže všanc 
jit1lalk záva:zelk býti sp'l truěn, pak je smlouva podle all1lalogie §§ 879 a 
880 obč. zák. nepla!tll1la~ .neboť splnění odipl()JI"ll\le zákonnému předip1isu 
§ 8 h. z.; na 'uom ;nic nesejde, že předpis ten10 je blaJTIk'Cltni a musí 
býtŤ vyplněn při1slušrným přík.a:zem orgán.u, dOlZorčíihOl nebo Po
zem3wvého M'aldu. Chce-li se vš.ak hospodař'í'ci osoba vyhtnouti 
saílkci § 878 ,olbč. z. in f., musí uónď.ti vše, 00 je ji možno (§1297 
obč. z.), laby diozorČIÍ orgán" p{) př. P.oremkový úřald~ 'hyl řádně 
hlf,mmo:ván. Dul<:aZlllí břemeno v ilOiillto případě je na osobě h!o~P{)l
dlařící, poněvadž tvrdí, že beze své vilt1Y nemůlŽe s!pI~11ii1:i smluvního 
zálva~ku. J de-l~ vš,akze způsobu uz:a,yření sml,ouvy a 'z ()Ibsa'hu je'iihl{) 
,}J}aljevo, že sml'ouva tato odJporuje ,zásadám řádrné11:o hospodaření, 
nemůže se druhá s,tr,aIlla domáhalt~ náhra/dY' škodJy. V dOlbě zavedeni. 
úřední SlPlrávy není mO'~lo také plniti (§ 17 h. z.) a po' zrušení úřední 
Soprávy .nastlává sta,v jako Iplř'ed zlalVe'<1ením úřední správy (§ 8 h. z.). 
Texl~ § .12 č. 4. vyšel iako důsled,ek povále'čného váz:alt1ého hospo
dalření a měl by býti 'co nejdříve změněn, poněvadž je neurČitý, a 
skonJčí,-!i Mámí hOlspO'dařem, nemá 1~1ké žádJnéhol vÝZTIlamu. 

<lid! lb). Nejen závazky, spojené s úředJnlÍ' správou po' ,dolbu trvání 
úřlední Slprávy, jsOiu ,zlávalZky státu,a1e ,i po!hJ'ed'ávky, ktelTé vzniknou 
z rprá:VltJiích jednání úřednÍICh OiTgánů, i'sou pohledávky sJtláitlu a nle
dIotýllcaií se niJkteralk hospodařící osoby. 

Tím máme z f.onnábnnho hlediska vyřeš'enul Oit~zku n/31 pocMk1f 
polo'ženciU a odpovídáme na ni: stá tne n í p ř ír mým z á s t u p
ce mh a s IP oda ř í c í o s o by. 

§ 13. Poměr státu k hospodařicí osobě: nárok na výtěžek. 
1. Čůstý výnos súofjUje každoročně Pozemkový úř'ad: laj vydá jej 

oprávnlělné osobě (§ 16 h. z.). Může z toho zadržeti obnosy, po-
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třelbné k zaj~štěJní řádného, chodu hosvodář,Sltví v př~šl.lílm roce. 
O P'f á vně n o u o s o lb o u je v prvé řadě 000 osobp-, které příslulŠí 
ná!1olk: nlaI užitky věci. Ta!Lo osoba nemus,í bý'Vř t()ito~ná s ()is\Olbou, 
která »dle pťálV\aI ohčansrkého je oprávněna hosV'odař'i!:ii«. POlzemko'Vý 
úřa<d' Plřdjde mnohdYi do nepříjemné situ~ce, aby správně {OlZhOld!I, 
komu má platW. Zde ,p'ooitujeme nedostatečnost ~k>holtio 'PředIP~su. 
Otázlm ítlalto se nás přímo net)iká, pOlI1ěvad~ PozemkolVÝ úřald rOlZ\
boduje v trunluo případě laiko správni úř,ad fa vylučuje it~m pořad 
prá:Via. NeI101zh1old'uje arui o t. zv. sourkromo[lll·ávlI1·ých nálrocílch, ptOl\1Jě
Via,dž l!]árOlk 'll'aJ vydá11!í 'čistého výtěžku není žádn'Ýiill »sQlukromo~ 
p.rávným« nál"okem proti Pozemkovému úřadu.53) 

II. Řešiti máme n~,níotázku" jakých pře,diP:Lsů právního řádu 
máme použíl,li, vy,p,latí~1Ii Pozemkový úřad čis'ÍlÝ výtěžek osobě jlilnlé, 
11JeIŽ která je ovrávalělla jej př,ijmouti dle uS'Uam.ovení soulkiTomého 
práva. nde jďe .o jiný práv:ní poměr než v př~padu předcházejicím, a 
pro10 posuzuje se věc z ji,né stránky."4) 

Otázky v tom't,o příipa1dě řešitli jsou tři: 
a) zda ža,l,olbci dle práv,a soukromého p!ří sl uš í' výt.ěžek; 
b) zd1a p,1něl1Jo 'bylo osobě neOlP'rávněné; 
c) zdlal má žalobce IPW'ti Žlalovalnému 'l1Iějaký n'rut1o\k na vydmi ' 

tOIh,oto výtěJžlku. 

Z ,tlaho 'tleďy 'Pl,y'ne, že ž~lobcem je ,osoba, Melrá měléIJ výtěžek 
ďOIs/:lati, ale ne dio,stal a, ža'lovaný pak osoha

" 
které výtěžek byl, za

plaoen P ,ozoemlkavým úř~dlem. 
Otá:z,lm ,prvou řešiti jest nejprve dl,e z,ásad, ktené isme vyv'OId!iI'i 

o o,sobě 1{ hospodlalře:n6 oiplrávněné. Máme-li t!aktiO zjištěl1lU osobu 
k ho'spodJaření oprá'vnetrllOlU, musíme s.e dá'J.e tázati, z dia: tal:1o osoba 
in c:oncreto má nárork na 'Čij,stý v~·tě:žek. Zpría'vidla bude tomu t,3 1~,;'5) . 
má-Iii se do'S'lbK'i vý'(e'žlku os,obě jill1é, bude to z,plravidla o~olba, která 
má ,nbligalČní 'n<ÍJr'o,k na plněll1í, kde tedy výtěžek musí př,ejítů! $00-

lulČin~1J11 jedn'ánílm hOSlpodaří'cí os'oby v 'právní sféru o.soby 'OIPlrávněné. 
Tento v'rávní poměr Í'e však zcela nelTozhodiný pro stanlOlVení legr
timace ,olS'olby, jÍlž se má odevzdati čistý vý1tlěžek, a proto 'Zlcella 
sprá v'ně v ta:1mr"ém případě vyplarl1í P.oz,emkový uřad čistý výt'ěžek 
hos'POId:ařící 100sobě. ZvJlášmí zmínky zélJslu'huje ,p:řílpad, hO;Slpodaiří\-l~ 
osoba, jejíž h!ospodaJřen'í j.e proti s,táit:u bezúčlinm~ (§ 7 'z. Z· púv. 
zněnO. Tato o-soba má sice dle souhomého práv:a' nrurolk na CiISltý 
v.ýt,ěžek, ale s,tát 1ohlo-to nároku neuznává, a P:ľO'to vyp'lácí Pmcm
kov~' úř,a!d čistý výtěžek os,cthě, která j'e k hosp'Ů·draření pov1ilnnla" etrJž 
se lím preiUidikuje naroku oso-by faJkticky ho:;po'dařícÍ na čistý výtě
žek,ale tel11to l1'ámik rlie'do'Í:ýká s'e P'olzremkového úřadu. Odpo'věď na 
druhou 'or:lá'zkm máme dánlW z IklOit1lstaltolvání' odlpovědti na prvou >OIuázku': 
PozemkOlvý úřad pl'I1H právoplatně, plmil-Ii OIsolbě k ho s pOldiaJření 
povinné. 

63) Srov. ,p r a žák, Spory o 1)řís!ušno.st J. str. 107, 114 a nás~. 
54) P r a žák, Spory J. str. 119, 121. 
06) Po,&emkový úřad může se spokojiti s touto legitimací, když ro&

hoduje, komu se má dostati čistého vý,těžklU. 



108 Studie druhá § 14. 

NYlnn přicházíme k tř-etí otázce. Zd,e ;roihl{}d'llÍÍ ied~nté U1staJnGvení 
občanského. p'ráva, bez úetele nlal ustanO'Ve!ruí zábolflové'ho zá:koI!1la ,a 
zálkoll't"t pr<:wád'ědch. Před.n:ě bude mzhod;ný právDií poměr me,zli 'oso~ 
bou placení přijímajÍCÍ a o.sobou, jíž obnos má býti vydán. Mohou 
'bý/li dáJnJY různé spe!oi,á'lm!í právní' důvody toho 1110 poměru; neiffiáme~li 
žádné'hlo speciálního důvc:du, isme o,dkázáni' jen n:a ža10lbu z obo .. 
'hacení.56

) 

§ 14. Poměr státu II hospodařicí osobě Po skončení úřední správy. 

1. Když se zruší úře'dní správa, má úř,edIlJí správce pr,ovésti '100 ... 
neČ\l1é sÚičtoQlvání, lal to s Pozeml\'O'Vým úřadem. PQlzemkOlVÝ úřad 
sahv:álí lml1ie'čnté v-y-účtování a peněžní hotovost má býtiL odevzdána 
»oprávll'ěnému«, a:n/i'ž tento QPlfáv:n.ětll'Ý je blíže uflčen, a ;a1ruLž je 
řečeno, j,ak: formá,lně tento. O'právněný má bý,ti zjLštěn. PI~tí; zdle 
stejné p'ochylmoS/(l, které jsme vy sJ.o'v mli výš'e n:ěk oliik'l' áte. UOIStPlO

dařkí osobě má s'e. vydati také i n v e!ll: t á ř, 'Plalk plod y. Bokud 
stát byl vlastJnítkem některých věcí, je akt te,ultlo !záro.y;eň 1111a1di~cí 
(§ 426 Tliásl. obč. ,Zl.). 

II. H'ospodařící osoba má PozemJmvému úř:adu n ,ah,rla\<tilti 
II á k I at 'di y, s p.o jen é s ů ře dní s p Ir á vou., Zákon sice v § 20 
h. z. praví, »ženákla'dy, spojené s úředn~ správoui IP,os.tihuj~ (lIsobu 
hospodařící na zabraném majetku«, ale z druhého odstavce téhož 
ustanovení jde najevo" Že tímto ()Ibratem nemíní zállron vyjádřiti 
pHmou odpověďnost hospodařící osoby. Boz,emkový úřald má! tot1ilŽ 
právo POSlU1UI za ná:k!.ady úřední slprávy P.fOIt~ hospO'dla/říor .osobě. 
Z ,tohO' a oontr. 'Ph'lnle, 'ŽJe odpověden ze správy je PozemkolVÝ úřaJĎ 
t. j. stát (srov. str. lOv, 103, 104, 106) sám.r'7) 

&ozsah nákladů sooolven jest v § 16 h. z. ~čeTlií je IplOI11Iěkutd 
o.d'chylLn'é od' § 20 h. 'Z. Kdežto tento mluví POUlzle o nákladeCh, SipO~ 
jellliých s úiíed!n'í Siprávou, ro~eznává § 16 h. z. ,a:) rrli á k I ad y ú ř e dL 
n í s,p Ir á v y, vymě'řené Pozemkovým úřa!dem, b) Ol s t.a t n í v ý
d aj e spr á vy m ,a j ,e ~'k u, c) n á k I a d y cIt.\: 'e §§ 2 a! 3. ~ozdl~ 
tlentto nebyl asi red:a\MOIl"ům do.sti patrný, alte ni'cméně vys.tIhuj,e 
zcel'a Stprá Vine tř'i příp,ady skutečně od sleibe r'ozdílné. DlWžm:o Toz'e
ználv:albi niálkllaďy v š~rším smyslu dle § 20 h. z.a; 'u~ším dle § 16 h, z. 
Do nákladú d],e § 20 je čítal!li jak obojí druh náklaldů díle § 16, tak i 
výdajle tamtéž uvedené. 

1. }}V:ý1d!aie«, jak :Zi 'exeIillpl:ifik.alttvnl'h1o výpočtu je pa\:lmo,G8) ZIl1ačí 

56) Případ tento může vyvotati ,dosti teoretic.kých sporů, ale v Plfaxi 
nebude asi příliš častý, a proto se také do daMího neporuštíme a odkazujeme 
zdic na citované spis.y S t U' pec k é 'h. o, Pf ,e r 's che-ho, ' W e lL I s p a
,; her a a< P a v I í č k a (u tohoto v,iz str. 93 a nálSll.). 

57 ) Viz S.c Jl le y, Oib»igia'tionsvetrlhiHtni's,s.e str. 647. Ve1lmL ,přesné 'l"oztdí1ry 
které allitor na tomto místě činí mezi přímým a nelpřímým zas.toUlPením, 
ulkazuM i pro náš případ, že zde jde o z(\JstoUlPení nepřímé. 

58 ) drnenovJ,tlě tedy v,eřejné ,dlá,viky a daně, p,alchtovné, úra'zové a ne
mooens.ké IPoj1liš tění, platy i3Jdlo'ltruae a dary po'dlbe § 3, úro]Qy ncb anuity 
J~ po hl edávek hypoúečních~ a pod.« 
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SiPlrnělnrí závazků hoslpodaříd osoby vůči třetím QIS'lJdJám. Tato komu
bativm 1nrUe/rcesse státu přistupuje k dlosava'dinímp, záva'zku, a Si-lá:t 
dle am.aIoigbe §§ 1358, 1422 a 1042 -obč. Z.59) měl by přímý r-eglries 
protli h()lSPO'd~řící osobě. Ale tato ana..IogiJe je vzhledem na § 20. odst. 
dru~ý do té mky vyLoučena, že Pozemlwvý úřad ,tento, náro'k stá:tu 
nemŮiŽle upla'('I1ovati z důvodů §§ 1358, 1422 a 1042 dbč. z., nýbrž 
v řízemli sprá:vnÍlm, které pozůstává v tom, že P.()IZlemkový úřad 
př,edpisuje, klteré :nlákta-dy má hospoda!ří1cí osoba nahradm. POIZlem
kový úř-ad můž'e ná'hradu vý-dajů těchto upJa.rňovavn -administrrutÍIVnlÍm 
řízením dlle § 20 h. z. jen potud, pokud souvisejí s úředrJlí správou, 
nejsou-ll v souvislosti s úřední správou, může svůj nár.olk U1pM.tnliJti 
jen dle uSltiaJno'V-enm občanského zákonJa'. 

2. Pokud! se ltIýká n á k I ad ů, mzemává § 16 h. z. dvojí druh 
těchto nákladu, wž vyjadřule sLovy »nálklady úřední sP!rávy, vymě-
rené Bozemkovým úřélJdem ...... , pak náklady pod11e §§ 2 a .3«. 
Z c~.laoe § 3 IPlyne, že rozliš,em mezi náklady a v:N:aji aru v § 16 
h. z. nenlÍ zcela přesně prO'Vedeno, ale niJcméně dá se do jisté míry 
slovo »náklad« dle § 16 h. z. vysvětliti. Př,edně z citace § 2 h. z. 
Tato ciltaJCe tyká se hlavně t:. 1.-7.; nákťad, který má býtl nlalhmzen. 
může spočívati jednak v hOI:'ových vydáních, tedy v za:placených 
úplatách za investice tam jmenované, jednak v užití nebo sPOlOř-ebo
vá'ní věcí s,táJtníclh, jedn.ak \i zánlzcích, které s"át na sebe vzal, 
aby byly puOlVedeltlty Íillves,uce.60

} Závazek k náhradě nákladlů SP-OlČívá 
v IHom, že má 11oslP'QJdélJřící osoba zapLai:1ůti výdaje hotově Uič-iněné 
n:e'bo hodnoltu věCÍ užitých, dále vstoup~jj jaklO s-amostatný dlužník 
do závazkiu s,tátu. Exekuci Plrovádi dlo jmění ho'spodaJří'CÍ' os-oby 
politický úřad neblO soud na zákliadě placebního výměru ROiz,em
kOlVéhlo úř:adlU, nabyvšího právní moci (§ Ič. 12, § 54 ex. ř.). Pře
vzeJ([ dl:Uih.u Itllastane po wzumu § 367 ex. ř., jakmile na zá'k~a,ďě 
pl'élJteJbního výměru Pozemkového úřadu možno žádati o exekuci. 
Zde je P'a:trll1lO, do jaiké míry je hosplodialřící. olsoba odkázána na bI.ahOt
vůH POlZlemkovéh,o úřadu. 

3. Rozeznává-li § 16 h. z. mezi náklady dle § 2a! náklady, vy
měř-ené Pozemkovým úř'aJdem, je toto rGlzillišení zcela správné. 
Ustanovení § 2 h. z. exemplifikují toti1ž ustanovení § 1 h. z., aniž 
je úplně vyčer:pává.íí. Může tudíž Pozemkový úřad domáharti se 
ná:hPady dlalších nákladů v rámci § 1 h. z., ale jen potud, pokud byly 
před.em Po,zemkovým úřadem v~měřel1Y. Bez předchOlzího výměru 
nemůže Pozemkový úřad vymáhati tyt,o náklady krátlkÝ'l11: řízením 
:PIQl rozumu § 20 h. z. Tyto náklady může pak vymáhJaJ:fu j'en v rámCi 

50) Analogie j'e dána některými podstatnými podobnými f'ySY : závazek 
placeni cizího dltthu, rozdíly: závazek néní smluvní leč ex lege, dále stát 
neplatl ze svého jmění, le č z -cizího. R.ozdíl tento je nepodstatný, stoiíme-Ii 
na formá.lním sltanovisku pr,ávnl a ne hospodářské odpovědnosti. § 1042 
míří na závazky mimosrrJuvní. 

60) Srov. S Cll e y, Obligationsverhii1tniss'e, K r a i n z, II. str. 282 p. 
14, nepřesně K r a s n o ,p o ~ s k i, Obl. R.. str. 359. 



110 Studie druhá § 14. 

§ 1042 obč. zák. pořadem práva.Sl
) Zdá se to snad rozl~šování 1'OZ

d:rlů teleolGlg1ildky měřených, zcela nepalt'l1ný'ch, ale př,jlhUžÍIlne-li jen 
k 'O bsahu a IUIe ,k účelu, uměle do záko,na vl oženého, shledáváme. 'Uenlv 
rozdlí'l, ~OlzdH 'tento není však bezúlČel.nlý. Předpisem § 16 h. z. ome
zuje se pOluělkud přesněji p,ravoIUoc Pozemkového úiadlu. Bez před
p,isu 'óoihot'O byla by lwspodwřící ,0Slobél' zcda odká,zálla na llli'l.ost PLi~ 
zemk>ové'ho úřaJdill, l1Iebof usta~Qlvcruí § 20 odst. 2 ve s'Pojení s § 1 h. Z· 

jsou d~ té míry různá, ž,e by hospodla,řící osoba ,ll\emohla si an~ 
přibIDŽ.Il!ě staIl!ovllt~ mez7 ·až po kterou je pov]nlIla náklady Poz.emko
vé!illillÚ!řadlu na\hmdilti. Tímto mez stanovena Je. 

NáklrudJy jsou tedly ty:l'o: 
a) výJIo!hy, s,p'()Ijené s placením záv,azku hGlSpodaiící osOby, k 

němuž stáJt přisto1ujpil jako komu1a:Uv.n1Í i:ntmoedent bez rozdílu, zda 
jdle ~de o t. zv. veřejnop,rávníči soukrom()lprávní ZávalZlkY, o zá
vazky ze smluv, či ze zákona;U~) 

b) náildadly na opalllření invest~c a zařízeni jmenovalIllý'ch v § 2 h. z.; 
c) ostaltnli nákla1diy stce v rámci § 1 h. Z., a 'le mimo' ustani(wení 

§ 2 h. z. 
Ná'kILrud!y oiZillaJčené a), b) nahradi,ti musí hOSlIJl()d'a'řící o,sdba <bez

podlrnínečně, závazky c) jen dle výměru P,ozemkovéhol úřaldu, s~n
novené'hlo předem, jinak jen z dúvodů obča'l1ského zálkoníka a před
pisú ' klo.fi~x:nlÍdh. Náhlnada děje se ,buď ná'lHiadlou příslušných obno,sů 
pen'3žitýoh 'tLebo věoi, anebo p'řcv~etím příslušniÝc'h: záva1zkít státu. 

III. Tím tedy pojem náklladů dI.e § 20 'ho Z. omezuje se na vyd'ání 
a pr,áJvní závazky př"evz.a(e, aby dosaženo bylo výtěžků h1osrpDdálř
ských a maljeltek sám udržová:n byl stále v dobrém smvu (§ 1 h. z.). 
dále na plaoetr1í záva~ků hospodařící 'GIS'aby. USitia,llloveni ' jsou dosti 
]JIt'lUžná, aby mohla zalbezpe10iJti Pozemkovému úřa'du ďOlState,čnou 
voJiuost Ustanoveruím těmto pi()dřídit~ jesltl i speciál.ní ustauONe.nlí § 
17odlslb. 2, jež zní: »Jde-lli o uzavř,ení' k,o.]ektbvnúoh smluv se za,.. 
městnanci nebo služebních smluv trva;]é'ho rázu, jest pO'ViIIlen úředll1i 
slpríÍlvce vylžádlati si vY1ád,ření, vlast1liÍlka- (UIŽilVate,lJe, lPac:hltlýře),68) 
nebo důvěmlika. Stejné pl.atí, má-li býti !1Jz ,avřen <liuebo rozvlázán 
pa'c'htllo:vn1í lPDilT1ěr ho:spodářského celku (dvoifu. statkUl), maj,í-1i býti 
zlelpšeny po'ž~ťky pelllSitstů zabraného majetku, nebo podniknuty Ín
vesfiioe většího fOizslaJhu a znalČnějškh náJkladů.« 

. Z roho PI"Olz'rultlm vyifmáme ustanov'eil1\í 'o zruměstUlandch 'a!ktiv
ních i bývalých, ipolněvadž jsou zV'1áš t:ním .z\pusobem 11Iprja/Veny. 
Zbývají investice mimoř"ádl:é, mez i zde dána je § ] h. z.; dále 
pachty hOSiPO·dáiíslkých oelků. které se ulzlavkají na' řadu le'ť a mají 
vázia)tli liJ 'bIo!SpolC!laJřící osobu. I-Ios:piOIdafíd osoba má býti vYlSlechnl\.t1ta, 
ale její hlas nen1 záv,a:z.ný. Potud' ,p 'řisvědcuji Kr e j 'Č í m u (Kom. 

01) Stupecký, Versio in tl'em str. 164-166 a str. 142. Stupecký 
vykháJdá tUl(O žalolbu Í'ruko žallo'bn. z oboha,cení, ,pojlem obohrucení ro.Zlšlřude 
r ro t.ento přílpad srnruvně P ,aj v 11 f č e k, Žaloby z obohaClení sItr. 130. 

62) Sem náleží i závazlky dl'e § 3 h. Z. 

63) Zákon má na mys,l~ hosvodařfcí osobu, srov. Kr ej čí, Komentář 
str. 79. 
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Slllr. 78), are bez této ná/lditOlSlti, totiž bez výsleohu, není hospodaříCi 
osoba IPovinlll1aJ nákladiU n;a:hr,azov\a\ti, v závaJzlky, vstupolValtli a j'Í/ch 
Ulznávati. NejaJsné usta'l1ioved1JÍ tolUo může býti velmi TIJelbezpocné pro 
dosava'dlního pachtýf"e, neboť Pozemkový úřad muže uZ'a'vří'ti nový 
pach JoV1l1~ DOt\1lěr, 'l~llerý dosavadní pachtýř - byv VYlSle.chnllut -
musí uznalo. Zákon mluví sfuoe o roZ/vázání dosavialdlnÍlhoIIPlaJah!llovnú:ho 
poměru, !alLe tím se sJtu:aoe starého pachtýře niiak nezlepšuje, poně
vadž není řečemlo, jak má být~ rozvázán. Ovšem v ied!ruom směru 
pachtýř j/e chráněn: úřední správa můž,e býtli nié1 jeho hosPOldialření 
uvalena jen z důvodů § 12 h . . Z .• , pm wzvázánJ porrněru pacttbovního 
j5>OU pak l"tOlZihndny přtpady 1--5 dt. Nejsou-li dámlY náJ.ež~t'Ůisti ~ 12 
Č. 1-5, nemuže b~'ti s ním smlouva pa'c:htovní pa-ed ,časem rozvá
zána a Illen:í, také povill1ien uznati smloovu pachtovní, uzaV'řell'ou s 
třetí 'osobou. Z 'toho se vš/a)k IP,odává ,závěr, že takllo uzavřlelll,á 
pachl!ovní smlouva ne,váže ani vlastruírka dlOItčelJJého' pOiZlemku. Pr'e
judiciální OItáz'lm pHpustnosti nebo nepříipUSl(!nosti ~eto smloluvy 
soudům ' rnepříslulŠv rOZihodova1i. e4

) PfedpokliáJďáme však, že h06:po
dlařící osoba byiJJai vY51eohn!utla~ nebyla-li v Y1SlechnrtlJta, OOPluSlJLl se 
úřední spr.ávce excessu a pak o'Všem o př'ÍJpustnoSlťi SmlOlUvYl roz
ho/du1e soud sám (viz dále § 17). Buď jak buď, db našeho pááv'ního 
řádu vneSClnla byla nejistoll'a neJPIřesnými laj Inej:alSnými práV1nlími 
přetCll.P1lsY. 

IV. V případ.-. u)z(avřenÍ dlouholeté smlouvy paohtovní ruelz'C 
mLuvHi o náWladech spr,<ÍJvy, pOlkud jdie o dolbu POl uu'Štel1ií úřel)lnl 
~ávy,. Zde vylbrOloutii převzaté závazky z pOdmu nákl:aldů dll1e' § 20 
h. z. Us.\a\l1'ove11Í t{)lÍlO je ráJz.u stnguláIrniho a nemů/že býti arualogicky 
wzšiř,ovánlQl na jiné dlouholeté smlouvy, 1Y1kající se ho&poldlař'eu1lí na 
z,~~branén~ majetku, lD!a př. cJiI1ouho1e1:ié dodací smlouvy dřeva z lesl! 
a:~p. Pře'Vz'e,tí těchit!OI závtalZků nemůže POIz~mkový úřad uplatň'OIV\atl 
v rámci § 20 h. Z., ale v rámci §§ 1036 a 1037 obč. z . . a; \10 PQlřaJdem 
práva,65) ikdež.'llo v pří'P':a1du dl-ouhoktého 1P~3.chtu nebo smluv ná
mezdních rOZihoduje se v ří'zenlí slP,rávnám. pokud! jde o přípustnost 
takové smlolllVY; o. jljmých smluvních závazcfch rOlZihoduH .ovšem 
soud'Y. 

V. Takto stano,vrli jsme h ,Ol s Ip o ,dl á ř s k o U Jl e b o-li ma cer i
á I n Í o dlDo v ě dil1'o S t hO'spodaNoí OlSoby. Tuto materiální odpO'
\'ědll'ost jeSlt Hš,lití přesně od formálmlÍold!po\'ěd~1JOs ( á. Prakticky mate
liáln,í i()jdlpo\nědno,st n:abývá v~lZnamu tcp,rve po zrušelllÍ úřední 
správy, kdy má naMati vyúčtováln/í. 

64) Jinak in p.rincipe řeší tuto otázku P ·r a žák, Spory o příslušnost 
I. str. 92 a nálSt!.; ovšem dII:e IP r až á k a l,ze říd, že otázka přípustnosti 
pachtovní smlouvy týká se podstaty pomě'flu, který je předmětem činnosti 
úřední (1. c. stL 102) a ,tudíž patří rozhodnouti o otáJZlCe této úřadu 
spnivnímu. 

66) Srov. K r a i n tZ, II. st'r. 348. Tento však neodipovídá na ·tuto otá~
ku. K r a s n o pol s k i, ObL. Recht 'stlr. 361 tomu n~vědou~e. Tento zdů
razňuje přímé zastou'P'ení, ač pamatovati by by,k) i na zastQlUjJ)ení nepřímé. 
Srov. Lem a'y e r, Oerichts-Zei'tung 1869 Č. 86 a C. civ. !lirt. 1375. 
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Truto nJ ateri'ál,n,í odp-ověduost nel1~ s.t\Liji1IQ1vena ietdno{ně, 'P fOlJI~l1Iajíf 
se l:U růlZl11lé nár.olky, '(li nichr.Ž se má rozhodOlVa!tii, č áJste'čně v ř.Íz cu'í 
S/PfávnlÍm, 'čásUe,čllě v řízell1Í SOUdlÚII11. Velillffi va,dia těchto !pi'edpis ů 
je jich iJ1Iejalsná ta nepřesná dikoe. V ~ razů se 'nle už,í,vá v IJIř.esném 
()IhI1aničenÍ, alle v neurčitosti hěžl1é. pOiUlUČi11i mlurvy. 

§ 15. Poměr mezi více hospodařícími osobami: společný zmocněnec. 

I. Je-li víoe hos'PolC1a'říck~h osob stejn!é kV'ali:ty: spl()lluvl.atstlníci, 
spolUipachtýh sp'o,}Uipo,živa1lelé, je přfp:aid poměrně j,ednoduchý. Jsou 
zde vůči 1T'etÍlm osohám steill1lé PO'VilnI1QSI,[ a: stej,ná práva. Jich po
stavení je p;osuzolValti V jádtř'e d'le § 833 obč. z., proto je ust\a\l1.ovenf 
§ 17 odlSlt. 3. h. z. v !Zásadě zcela s.právne,až na nejasmé výrazy."'l) 

Z toJrobo 'uSl ~lanov,ení plyne, ~e víoe hOISlpoldiaJřídoh! oSOIb POIVIa~uje 
se VŮlČi Po~effilkovému úřadiu za jedno'tku\ až,e P.olZ,emJwvý úřad 
při výměře náld:adi'l Hedni správy nemusí p,řthJí.žeti k vnitlTllímu 
p'oměru mezi lI1iil1lÍ. Až pOltud ustal11iONen~ toto iiJs're vyhovuie. Ale 
lážeme-n~ se dále, isme v odlporv ěchlch ()1cI:kázánlli jen ua nepřÍlmé dle
dukice, Cím se má: Pí'dMi OIS OIb~, která má jmé11em druhÝoOh ,olsob 
jedna!ti s Po~emkovým ú~atdem? Nejlépe by vyh-nvnva,lospoletčným 
zájmům hlOlspordaJřídch o'S'ob, kd.yby hnedi po zav'edooí úředlni spnávy 
jmelllorv:aly dle § 836 nhč. z. srvého' zmocněnce, kiterý je máj vŮ'či 
PozemlwV1ému úřadlu za:stulPovatJil. Neučiní-li tak~ k čemuž nejsou 
také povintny, n'a ko'ho se má Ú'ředtni správoe obr,alceH v 'P'řLpla\ďte,ch 
§ 17 'odlst. 1, ale najmě V ,OdSI!!. 2.? Může si vybr,ati me:z'i: SlPoluvllast
n1ky OIsolbu mu vhordi!1Jou, anebo nemůže pa:k pro'váděti útkOl11iY! dle 
§ 17 odslt'. 2.? Nebo vyjádři-li se vÍ'Ce spoluvlas.tt1Jíků různým z\pů
sobem, čí vyjádlření může POVtaIŽ!OIva!t.i za směmda<1:l1é? Není naší 
povintnQlsH odJp otvídjaťil na tY':1O Qltázky. Jen toliJk možno přeldlvidati, 
že SlPráViJ1límu sorudlu způs.obí ~O'dp()vfdáJnlí těchlľOlQIŤázek nejednu 
nesnáz. • 

II. V IpO'měru mezi sPo~UlVllaS'trríky pO' př. ostatilími spoduhO'spo
dařícím)] os.obami stejného druhu (spolupacht, iý'ři, spoluuživatelé altd.) 
je vš:alk 'Poměr, který ItlIUiÍ110 pOlSuZQIvai!'i dle oblčanského pr:ávla. Osnb'a, 
jednajíd z,a slP'o/luvlasflníky, 'atd., je zmolcněncem drl'e §§ 837 Ia. 1190 
-o,tyč. z·, byl.a-IJ jí udělenla plná moc a plříka:z k jed'nání (§§ 1009, 1017 
obč . ,Zl.). Musí tedy- Zlasltlu:povati zájmy svých dlmlhých SlPoluvhllstní'kii 
s.e vší be'dlivos:lí, z jeho úkonů jS,olU spoluvLas.t11lÍICU 'bezpms:!lředně 
odpověd\n!i a 'olpráVll1ěni. Nebyla ... 1i jí dán~ plná moc a na vyzváni 
P OIZlcmko'vého úřiadlu dala pmhl áIŠ e:ní, je ()'dpovědna svým spotuv1n.s,.-

.6) Ustanovení zní: "Je-li někoHk osob na zabraném maietku, může 
v ykonávati práva, uvedená v paragrafu ,tomto, pouze osoba jedna (s/polu
vlastník, spoltt.lJUŽivatel, důvěrník).« Výrazy spoluuživatel a důvěrník jsou 
ty.piokými příklady nepřesného názvosloví. Co to značí důvěrník? Práv
nická naše mluva užívá [pro podobné případy výrazu zmocněnec. Je dů
věrn ík něco jiného než zmocněnec? A což tedy spoluuživatel? Míří se tím 
na sLužebnost užívání (usus)? Či míní se tím vůbec osoby, které poblraj[ 
užitky z věci? 
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Iljíkům Md., J)odlobně ja!ko jednatel bez příkazu, t. j. mus'í jednati v 
zájmu svyoh spoluvll!a1stnvků (§ 1038 obč. zJ, iina'k je povi!nil1a k 
nálhr,<l!dě školdty (§ 1039 OIbč. z.). Nejde otlo, jruký má výsledek Jeho 
jedlnáinl/., zd,a Pozem!knvý úřlad dle toho zařídiil~ úřecImlÍ správu, jde 
1)0Iuze o ItIO, že jednal se vší pelčIivostí. 

III. Je-ti víc'e hOls.podařícíoh Qls'oh nes:1ejné kV1a ll'~ty (vlastník, 
pachtýř), netzle přÍ!P:ad ten p o'sulzovati! dleUlstano,venJ § 17 odst. 3. 

Na tei1iÚO př ÍJplad v zákoně nCll1lí vůbec pama!lovéÍlno. Podá-li jedna 
hooP:QlC8lříClí los'clba vyjádření jménem svým, není v t,om zahmfUlÍlo vy
jádř,clllIí i dlrllhé hOlspodařící OSOlby. Tato ,okolnost mužc , m~ti v,eikou 
vání hoo'spcdářskélho ccllku, a na zákl Clid,ě 1loh o,to vyjádř e nlÍ propaC'Íl
vánJ hosijJ'odlářského celku, :ai nla zálkladě tOil:lOVO vyjádření prop,acil
tuje úředlnlí sprá:vce znOíVll tento oeJ.ek, ruč (]'Os.::lVad.ní smLcluv a pach 
td v:ni dlQlsud trvá (§ 17 c,cLst. 2 h. z.). V tem !lo případu nemUlsí dosa .... 
vClidní pachLlýř této smI<O'uvy uznati a přlS !lol\lpLti na rlclz;vázáni ~vé 
smlouv y pachl!iovnÍ, Qlýbrž je dllrá[Jěn i,aikJo paChtýř i 11Jadák Jen 
tehdy by byl POlVlili1iClTl uZlnati nov'e,u pac.hitOlvn'í smt,ouv u, k cLyby by-l 
bJ"val vysloec!hillil1t. 

§ 16. Poměr mezi vice bospodařichni osobami: rozvrženi nákladů 
úředlll správy. 

I. ROIzvrhne-li Pozemkový úřad nákLady úředinlí správy dle p:o'
měru, v j'akém jsol\l jeduO'lJivé osoby pOV'Ílmy k ná:kladům řádného 
hOlspodaře lllí, není vzájemný poměr těchto 'osob t:ímto Qp'atřením 
niktenaJk dotčen. 

Jinak však v :ťOIffi příipadu, jde-Ii o náklady úřed;ní s,právY' Zla 
~aJřízení a vydání, klterá dle vzájemného. poměru nebyly hospodJalřícl 
osoby ,PiQ~in,nlY ucilnlii.a. Tu mUls,rme rozeznávati dva přÍ'p,adty: a) 
}l.OspodllJřící OISoby jsou' stejlll~ kvali1y, b) jsou růZil1.é kva'lilty. 

a d 'aJ) V t'OlffitO' případu - pro iedmolduohOlSt prcmlluvíme o SpOl
luvlastníc.ich - ll11Iatlí se náklady rozvrhnoultI.i na spoluvlas'tnjky dle 
celkového ;POlměru, v jakém plřislpívají k nánd'aldrům hospodlařeTIlí, 
subsidiámě je pOlUlŽíti uSI'lail1l0Vená §§ 839 a 1187 olbč. z. 

a di b) hou-li !llOls,lJ'{Yda,řící osoby nestejlnlé kva,lity, pl/alti PIl'O 
pac ,h t a n á je m toto: Náklady na udržení věd samé stíhají PofO
pa,ch!ilo,vla~ele dle § 1096 ohoč. Z., náklady na docílení leIP'škh užil rků 
stíhají pachtýře, pOluěvadž p'achtýř má »právO'« hospoct.ařiti, pOlkud 
se ploldů týče, a iP-fOrtO má i povinnost né.s.ti příSJiJušl1Jé mlákllady. Z i!o.!ho 
lze usuzovaU dále: meHoor8IČQ1,í nákbaldlY zásald'ně má nahra:diti pm
pachtovatel, ale pachtýř má je naJnraditi v ,j Ů'm poměru, v jakém 
'~vyšují užitky, které dle smlouvy jemu příslušejí. P.ř'esněji bude věc 
vysvětlenal, r edukujeme-Ii vše r ial vzájemné povinil1'olstft: pokud pro
pac'h!lovatel (v]a,srtnílk) má povinnost ne,osvojovat1 Sl výsledků meli
clrací po dobu pachtu, potud nenese j, nákladů na tato z:alřízenoÍ. Při 
jiQ1ýoh práVltlích 'poměrech plaltí j,ako zásadní ustanovení § 483 obč. 
z., které je přiměřeně ana],ogicky na tato ustanOlVení použíti, pifl() 
p o'žíválliÍ máme_ zvláštlllí 'ustalllť)'v'enÍ v § 514 obč. z. (pQiž~valÍeI má 

'8 
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l~alhiradDtť v'l'astníku úroky z kapitálu věnovalllému na: stavibu) a v 
§ 515 obč. z. NálklJald~ na meliorace mají, se ,tlec1y v tomltlo plřÍlPadu 
,pi1edeps-aIVi vlastIníků a nikoHv POlŽLvateH. (T'Omu neOldlpQlfuje § 517.) 

II. Předep'iše-li POlzemkový úřad náklady oSiOlM jilné než dl'e 
občanského p'ráva k tomu p,olviil1né, múre se postižená ,osOIb1a hoHti 
nla příslušné pQIV~nné o'S·obě (vi,z výf;e str. 89, 107). 

III. Popsa1!l1á ustanovení pllru11Í nejen o náJlwalclě učině1!lJÝcn peněž
ních nálkladu, nýhrž Ť o povin1!los.t1 v~ťolJlPilti do závazku, učiněných 
u výlk{)/J1IU úř,ednf správy. Soudy nemohau pře.zIk;Gumávati, zda má 
či nemá 'og.obla, ií~ tG bylo dle § 20 h. z. p>iíed/eu)sáJl!o. vslloupiti do 
:závazkUl, IneS'p. sml1uvního poměru dLe rOlZruOidJnutí PGzemkového 
úřadu. Og.ohaJ ta/Uo vstupuje' tedy dal závazků unčený,oh PozemkQIVým 
úřlaldem, ale muže regresem v pořadu práva se hOj'bti na Q.sobě, které 
te/tllto náklladl přísluší nahraditi c1le 'Občanského práva; P;OOěvadž 
tento 2)áva;zek se týká jejího »práva« hospodaření. 

§ 17. Postaveni ůředniho správce. 

Úředinlí sprá'Vce je ú ř e d fl. L o s o b 'o UI.~7) JehG iednání, pokud se 
pohy1buií v mezíchl úřec1ní slPrávy, js{)IU jednáními! úřední OSlolby a. 
prolUo Inemuže se nikdo domáhalti nárunaldy škod~, ktell'á z t1ohoto 
chování Sle úředmiho spr,ávce hOlspod'ařícíQisOOě vzešl'a ~cJlv. dekret 
Zl 14. března 1806 IČ. 758 sb. z. s'C~udnfch).68) Rl()lzhodiUj.ío~m 'Pro meze 
tét,Qi úřediní iói!l1JtlJOSti úředního správce je r(Yl.Jhodnutí Foz,emkovéh:o 
úhl,du o zav,edení úř,e·dlnlí Slprávy. Je-liň 1:aJto správa neomezená, 
ioou meze 'Čtnnos,i'i úředního slP'l'ávce stanOlveny § 1 h. z. Překiročí-li 
MlO. meze, je jed<fl,alteLem bez příikalZu dle §§ 1035-1040 oIbč. z., 
sOIUdce ,palk uváží zcel,a volně, zda meze úředttllí správy bry.ly úřed
ním správcem p,řekro'čen,y, není n,ijak sP,rávním řtZlenÍIl11 prejudi
kován. aU ) Z toho. se podává, že am r()lZhoc1nJutÍ P'OiZemkové'hG úřadu 
na rekurs ho&podeřící osoby tomutG sporu ne!wej,udilk1uje a že soud 
může zkoluma!ti i rGzhlOdnutí Pozemkového úňalclu COl dIo mezí úředlú 
správy. Dále má tŮl110 veliký význall11 po rozumu § 17 Od!Slt. 2, kd,y'Ž 
ÍII"edmí správce jednlal, an:uiž si vyžádal vyjádření hosPlOoořkÍ osoby. 

PoiJud je 'hosPIQ!dařfcí osoba chráněna pjTl{)lti přehmatům úřední 
s;právy, ale InenÍ 'ch r án.ěna , kdyŽ v mezlreh úřední Slprávy zpusobil 
hosPoldlaHcí osobě ško'dUl. ' Tento přílPad bucte v p,raxi 'l1ejzá!važněj,Ší. 

67) Spr,ávně zdůrazňuje l!iento charakter úředního správce P r. N o
v á k v cit. čLánkul (PozemkoVá 'l"eforma [oč. II. str. 22) a vyvozude to 
1.. ustanovení §§ 17, 18 h. Z., k ,tomu je dodati i § 5 cit., který není žádným 
dillSil1edkem §§ 17, 18 h. 1. 

ODi P r a žák, Právo ústavnl III. SlUr. 434, SIlJ{JJry o příSllIUlšnos.t 1. st'\"_ 
256. N o v á! k, st'l". 23. Viz §§ 98 a 102 ús,t. listiny, v § 92 cit. s.libu,je se za
vedleni s'yndikMnl žaloby i pro správnl úředníky a odJpovldá čl. 12 zákona 
z 21. j)lrosince 1867 Č. 145 ř. z. O tom, že státní orgán, překročiv meze 
svého representativn!ho okruhrllJ, jedná na vlastni a ne státní vnub a že jej 
stíhá právní odpovědnoSlt, viz Kel sen, HauptJJ;robILeme der Staats
rec.Mslehl'le str. 655. 

10) p lr a žák, Spory . o př~L'lbŠnost I. str. 144. 
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N o v á k v cit. čl'ánJklu chce na tytO' přÍlpad'y' r:o~šíři1i ustanovená () 
žalobě sYltlidi!káitní (:z,áJk.ZI 12. čellwence 1872 'Č. 112 ř. z. §§ 600 a násl. 
OhV. ř. s.) v tom lPT,ed,pQklaw, že Po~emkQ'vý úřa!d dosadil O'sOIbu 
I1flJSlchoImJOIU, ač v § 5 O'd,st. 1 a § 15 odst. 1 h. (Z. urči~1á kvalifikace 
její je 'P'ř,edepsám'. RO'zšiřiiti ustaJnovení o sY'l~ilikátním závaziku nelze, 
ponlěv,adlž ten/tJo je omezcn na s'oodroe, aoo}ogie s úředníky správními 
není př,~puSltná. V tOlmJl!o Iplřípadlě lJiUtI1JO PO'MlurpOlVati podobině jako 
v ,případU! př,edešlém: POIk'ud úředlnik Po,zemkového úř'adu překrOlČi! 
lmmpetein!ch ve jmtmování úředlllÍlhO' SPITávce, ie osobně Od'pOlvědell 
dle § 1299 'POISL. věty a § 1315 olbč. z. Je však Qtázka l, kdy jmeoování 
neschOlpnéhio úředního s.právce je přek,rolČením kQmpetence? Dle 
méhO' mínění tehdy, není-Ii to OIsorbla\ ,odborně vzdělaná TO) (§ 15 odst. 
1 h. :Z1.). OpatřenJí iťakového správ,ce lruejsou dle mého, mmění nrnčím 
jiným, ne'ž {)IPatřem,~m jedllllatele bez p,říkazu (§ 1035 násl. obč. oz.), a 
:iailro na takové má ,na ně soudce pOlhlížeti Po'zemkovÝ úřfaj{}i resp. 
stát neručí však ni'kdy za 1I1es.práViné vedení' úřední správy. 

Tak!lio bylq il1Ja p'flaV,QlU míru uvésti zajímalVé vý~lad;Y' N o v á
k o v Y', které isOIu jisťě dJobře- mí:něny a d'OIkazují jen, dO' j:aJké míry 
ltstanoNení hoopodlářského zákQ;na Qdp'olru)í našemu cttu ;pro sp'rta
vedlni(}st. 

III. Ohlášeni zabraného majetku k soupisu. 

TatO' ,POl\imI1JQlSt nemá pro občaooko-právní poměry žádnéhO' vý
znamu, lIIlebo,f ani provedel1lÍ ,alni neprOlVedel1lÍ' této povinnosti nemění 
núoeho 100. sorubol11u zabramýoh nemoviltloof;í. Pro úp'Im:OISt, se připomíná, 
že prílSlušná UJstaJl1QvenJÍ jsou {)!hsa!Žrena v § 16 z. z. Cl: v nařtZlenÍ vlády 
ze dne 9. ledna 1920 Č . 61 sb. Zajímarvo je pouze, že v § 3 cit. iI1Ialř. 
J'{)zšiřuje se olkrUlh oSOlb, povinných 'soiU3Jisem,nad rozsah uista1I1Q1ve[]Í 
zákona, a v § 4 jS'01l1 nepatrné orudlimenty řízení o Za!brání madetku 
nemov~téhQ: PO'zemRw'Vý ú,řad vyzve ()ISobu k soupisu Iz.abraillého 
majetku, 'OISQba ~laJ(Io má po<DaUi S01l1pi:s bez zřetele illJa výměru, ale 
SOIulčasně mái PQd'a\ti ~ své iI1iámitky, že neide O' zahraný majetek. 
.Taký je význam tohlo" zmeŠlká-ltonlal oSQba tuto lhůt,u? Dle méftQ 
mmění žáJdiný, neboť kdykO'Ui'V ,po<zdě\ji může se dOOláhať.li st'a11iO'Vení, 
že rnejdle o zabraný ma,jettek. Výr'oJk, že dJo1čený Il).a'.ietek s'e' plře
jfimá státem, tvoří ďafšÍ' mez pro UJPl><lJÍltlění náil"oku posMe;né ()ISoby 
11ia) prolPuŠl~ění příslušné'hO' pozflJm~u :Z1e zábQ'ru. Ovšem ani vindik:ace 

,JiřevzaJt1é'ho pozemku nebude vyloučena. Na trutn mO~TII()Ist dle méhe 

70) Sohopnost má, dle mého mínění při~tupovati k požadavkUJ odJbor
Iié\ho vmcJIělání. Jmenf\lJjle-li !Po~emk. Ílřad na př. neschopnou, osobu'. arl16 od
'borně vzdělanou, je to porušení úřední povinnosti, ale ne překročení kom
petence, naproti tomu jmenude-Ili na př. profesora kJasio~é mologie, který 
ceLý svůj život žil v měSltě, je ,to překlročení kompetence. Strov. roz. nej. 
SOL~Ótl ze dne 12. října '1921. Rv. II. 216/21. Jurristenzeitung 1922 č. 131. -
Míra odborného vzdělání není stanovena, viz N o v á k 1. c. 
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míJl1ění pOlu'kaZlUje K rej č í (Komemťář str. 57). Je tedy právní DO
rner mezi vlaSltmílkiem a Po'zemkovým úřadem dIoIsti nejasný, a právě 
taJto neia\snlOIS't za'Voo I>[-íčiuu k mlllooým a mnohým sporům, 

IV. Svoleni pozemkového úřadu k právnim 
jednáním. 

Původln~ texú § 7 z. z. zněl :taktO': »Z.cizení, pronájem zlalbmllého 
majetlm <a dělení vyžaduje úředního souhlasu (§ 15) a ,nemá bez 
něho 1P1l',01tli státu právních následků.« K tomu byl přidán zálk'onern 
ze dne 11. červenlCe 1919 Č. 387 sb. druhý odst.: »Aby z~hezJ>flčeno 
by ta právo státu pro přípiaJd pO'zdějšíhO' převze1ťí pOlzemlwvého ma
jetku bez náhrady podle § 5 odst. 2, věta 2,71) mO'hou k úřednímI! 

- souhl<lisU bý ti phDojeny vhodné p'odwinky. « Obě tat,OI ustano'vení 
byla ZlaJSIe změněna čl. I. 'Č. 1 zákona ze dne 11. března 1921 Č. 108 
sb. takitb: »Zcizení, dělení, zalVa~elIlí, p" cM a nájem !Z,abraného ma
jetku vyžaduje svollení POlzemkového úřadu a jest bez něho ne
platné. Rozemkový úřad uděluje svolení, může uložil [ podmínky a 
uČĎniJlli vý'hrady.« Ustanovení toto mby'lo úČii:nnlOsti (§ 4 zák:. Zle dlllt: 
13. blřeZ\lllal 19]9 Č. 139, jímž se 1llpI1aJvuje vyhlášení zákonů a na.
řízení) dne 9. dlubllla 1921. Us't,aJnovenlÍ toto nemá z ětnélhOl ú v, • ) 
kdežtb ,původlní UlSmnovení me 'o ZIP n~' uci.nek t1Iai en 8. ríjna 1918 / 
(§ 18 z. z.). Ustanovení další jsou zákon ze dme 9. listopadu ]918 
Č. 32 sb. a zák'on z 10. 'prosince 1918 Č. 64 sb. (§ 4). O všech těchno 
USTIai!1'oven1c:h musíme v tomto oddílu pojedn61ťi a sice nejprve o 
nejnovějším textu § 7, pak o s~larém textutOihoto usVanovení, dále 
o jich vzájemném 'POiměru a ,konečně o poměru k ostatním IP'řisluš
ný m .předlpisům. 

§ .18. Rozsah nového ustanoveni § 7 z. z. 

Zdá se nám, že dosavadní výkl:aiCly § 7 POlněkiUld 'přepínaly rozsah 
tohoto uS'tanovenÍ. Poněvadž p,ak r'ozsa:h nnvého a sta,rého ltSlta
lIIoven:í je celkem s 'einý, možno 'použíti i těch výk'aJdů, které přI
hlížely k původnímu znění § 7, :ar zauimouti k nim stanov~sko i při 
\"ýkladu TlIOIVého znění, § 7. 

Ustanovelmí § 7 zábo:ro'Vého zákona V'zrtahuie SIe dle textu na 
zlClzení, dělení, zavazení,p'alChť a nájem zabralnékO' maietku. Z a
h ran Ý ma j e ,t e k značí zde l1emovito~,'ij, které jsou sloUlčálstkolJ.t 
soubo'ru z:albraných nemovitooti. O tom jsme Hž na jjllliém mi'stě 
(str. 33) psali dosti a' proto můžeme na své výkl'ady pouze odkázati,. 
Obrá'líme svůj zřetel k jednotlivým úkonům, k mmž dle § 7 'z" z. je 
uPOitřeibí svoleni POIZemkOlvého úřadu.. 

71) Má zníti ~PlI' ávn ě § 9 odlst . 1 v!ěta 2, yjz Kr e j č í, Komentálř str. 19. 
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vlastnlka. 

Máme nejprve z c v z e n ~ 72) čímž rozumí se dle běžného náz;oru 
vzdámIÍ se nebo omezeI1Í nějakého !práva plrávním jednáním mezi ži
vými, čJ.li, jinými s'lovy: Ptávn,ím jednáním zaváže se někd,o k ta!
]QCNé poviJnJniOlstli, že mu ná'Sledkem toho právní ochrana JEŽ nepří'sLušf. 
Ved~e zo~zetJ'í IZJálkOjl1, uvádí děl e n í. Dělení zl1Jaanená přechod práva 
(ve fOTm. smyslu) 2. jedné {lIsOlby IIIa více OISOIb, anebo, práv,Q!, které 
~řílShllše'~o víoe osobám společně, má nYlní příslušeti každé osobě 
samos'Vabně. Aby však nenastala koHse povinno,stÍ', je 1l1IU1~lno, a:by 
hOlSlpodářský podJkllaJd těchto povinností mOlhl býili: mezi ně nlfzd'ělien, 
čili, obecně řečeno: pokud je věc dělitelná, je i právo dělitelné (§ 
843 cf. § 415 ohč. z.). Děllení je tedy zvláštnL případ zcizení a může 
nastati jen l1Ja záJkhadě p;rávních JedI1ání. Nal tú je klásti zvlášÍlI1Jí důraz. 

Přw IS mlo u věn á i e m n í a IP lal c h t.o v n í zavazuje se PiT10I
najímatd, ~e po'nedhá věc nájemd nebo pacht} ři, úplatmlěJ v UŽlí

váI1í. Máme zde te,dly právní jednání. Z a vaz e n í značíl zřízen~ 
[p'ráva na vě'c cizí, !při lčemž IJIef'Ozhoduje, z 1'alkéhol p,rávllli'ho důvodu 
se UOlta PlrávQ zříZJUje, zpia prálVním jednáním či výriOlkem s.oudce, 
aJI1ebo přímo p,ř,edrpi'sem zák'om~ (tl. j. bez další odvozeI1é práVItÚ 
normy je povinnost trpěti t@to jus in re aliena).73) V tomto případu je 
s!por'fllo, IZld/a! ustanl(}lve,n~ § 7 z. z. vztahují se též na taková za'Vazeni, 
kt,erá lSle tlIeolp,ímjí o .žádná pI'lávn1 iedná:n,í, na př. zákonné právo 
záJstavní. NemYlsIím, že § 7 z. z. se vztahuje i na Zlákollná práva 
zástavní, poněvadž jinak i finanční orgány státu musily by si yY

žádlaJt/ú schválení Pozemlklo,vého úřadu, čímž by vŠlak Sltlált byl pNlPra:
v:O'ván o velmú oenné Plrli'Vi!egJOIV<llII]é postavení. Z celého, kontextU.' 
§ 7 z. z. Lze za to míti, že zákonná zást'alvni práva dio ustanOlVlenl 
§ 7 \Zl. z. poj'ataJ nejsolu. Zbývá' OI:lázka sQlUdcovskéhOl práva záJs,tlav
nIÍJ1Io. To~'o je vyloučeno uSltaJtlJCNenÍm § 8 z. z., poněVlald!ž jde zde o 
ur:či,tý zlPůso'b exekuce na nemovitý majetek ,al tato se připol\lští jen 
vnuoenou správo/Ul. Z ~olho však možno a contrario souditi, ž,e § 7 
dloWý<ká se jen z,a'v,alZlení nal základě právního jednání vlastn!í~aJ za
brané nemoviJtolsti.74) 

Z Vono se V'ŠIa!k pOldává, že § 7 z.' z. týk á s e v z á s a děj e II 

pTá v Il1i í c Jh jedl n á 11 í v I a s t n í k a z n' b ran é h O' s 'O U bor u. 
Tím je ov:šem ~ feče!l1O', že nemÍl'žeme přistoupiti k' názOO"U~ kJUerý 
~OIto u Sit1anO'vení vykládiaill dosti volně. NellZe souhlasith s, I1ázorem, 
že jen se sVlolennm Bo,zemkového úřadlu mOlž,no pozemkY' vyjmouti 
ze zábQlru,7~) ani s výkladem, který nerozeznává přesnJě dilS!pOISic 

7
2

) K r a i n z I. .str. 342. Ra 11 d a, Eigentum sltr. 197, týž, Vlastnictvi 
str. 71. S t e i n bac h, Comentar zu den Gesetzen liber di,e Anf.echtung, 
2. vyd. str. 18. U n g e IT, Priv. Recht II. ,snr. 173 násl. - Právo je Z!die po
Hmati ve smyslu formállním. Materiální právo. které mají na mysU ci,t. spi
sovateté, nemá< pro právní řád žádného významu\ jlen poskytnutá právn! 
ochrana je p;rávně rellevantnf. 

73) Klr a i n z, I. s,tf. 158. • 
74) KIT Č m ,á ř, lL c. str. 31, Kr e j čí, Kom. ,str. 19 omemjí § 7 jen na 

zást. právo konvetioná,lnf. O vý\hradálch K'rčmářových níže. 
76) K I' Č m á! ř, I. c. str. 27. 
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vlastníkových od jiných způsobů nabývacích.76
) Rozsah § 7 z. z. 

je OIlTIeziKw zásadně jen nJa PIT,ávn:í jednání VI:alstníkovo.7T
) 

Z pojmu :zcizJenJÍ' pl'Yne, :be § 7 má na řnysH změ11lu ve vlas,ÍII1Íctví, 
JX)ikud změina t a i1l.o z a k I á d á sen laj pří s I II Š n é m p ,r á v 111 í m 
i e "lIl11 á TI! í d o s a va dn í h o v I aJ S t níl k a. Přecháizí-li vlalSiVnictví z 
jÍl11ých ,Drá,vnkh důvodů, na př. výroku úřadu správll1lLhů při expr;o:
priaci dle expropr. 'Z. žel. ze dll1e 18. února 1878č. 30 ř. z. §§ 35 a 
Msl., ,ameoo vodní'hio zákona § 32 (§ 31 mm.), nebo dlie zákOlI1la o 
staveb. pozemcích ze 17. prosince 1919 č. 20 ex 1920, resp. dle zák. 
ze dne 11. bř,e;zna 1921 č. 100 sb. (§ 1), anebo při směně po!Zemků 
dle zákol1la o a19ráJmích OiPeracích (zák. 7. června 1883 ,č. 92 ř. z.~ o 
welOiVání. k tomu z· zákolt1iY monalVské z 13. úl11o~a 1884 č. 30 zem. 
z. 13: 14. května 1910 č. 52 zem. Z.)7S) není k tloInuto p,řevo1dlU vllalS'Í
Jliq~ví zll!PO'Ířebí schválení Pooemkového úřadu. Vlastn~k zde svými 
věcm:i neilisponuje, nezcĎZuje je, tyto věci }sou mu úřadem ~tátním 
OIdJillmáinlY. Nabývaoí zpúsOlby t. zv· ,originárni tÍlmltlO us,talt1lolVením 
dotčeny neljsQlu. Tla)ké z § 7 z. z. nesrnÍlme usuzovalti, že Pozemkový 
Úř" Hf snad! vylučuje samostatné pozemky d1e § 3 lliJt. a) z. \Z'., jak 
úp111lě nesPll'ávně se d'OlmlllL'vá Dr. J o s ·e f K a ň k a.79)1 P Olzemky ty 
jsou samoSl~attnÝrm bez zř,etlele I1lGli wzh10dnutí POIZemlkolVélho úřadu. 

§ 19. Svoleni Pozemkového úřadu a neplatnost právních jednání. 

/IIIK pla:tJnosti uvedených p'rávních jednání' v1a1srtmíka s osolbamí 
_mi je zapotřebí schválení P,ozemkovéJho úřJaIÓIU, čillii, jalk! zákOi11 
praví, svolení Pozemkového úřadu. V tom spočívá omezení volnosti 
diSiPos~ce vlasňník,ovy. RoIzleznávati musíme d'Vlójí s'tadiul11: a) až db 
rozhodnutí Pozemkového úřad'u, b) po r.clllJhoooutí Po'ZemkOlVéiJlo. 
úřa'<iu. 

laj ,d a) Do 'l1oZJhodnutí POIzemlkOlVého úř'adu není' jj,s,to, zda p'ří
sluŠlrué právní jednání bude platno či ne. Nesmíme však zapomÍlIlart'i, 
že právni je.dnání, uvedená v § 7 z. Z., is'ou s Ů' I tl Č n f. p r á v n í 
jeď JL á ní v1astní'kova, jimiž se něýaiký jeho zálv,ruzek zrušuje. Ne
dJol:lýká se tedy § 7 z. z. bezprostředně o<!J\'igaičTIií.ch Plráv.nlÍch je,d:nán.f 
vlaSlťníkových, jim11ž tento béře nla' sebe nejaký právní ,závazek. Jen 

78) S t i e b e r~ ]. c. str. 257. Ve i H, ~. c. str. 70, 71. 
77) Vedle vlastníka přichá1zí IV úVlalh:UI voživatel1, proP<IIchtuiící rpozem

~Y • . které má v požívání. Jiné přlpady v úvahu nepřicházej!. 
7

8
) Frávní jednání dle § 1 ř. z. o aTlrondování hranic lesních 7./6. 1883 

č. 93 říš. 2. a dLe prov. zem. Iz~konél! mor. 13./2. 1884 č. 32 zem. z. po
d!léhají oVšem ustanovení § 7 z. ,z. Zákony pak z 7./6. 1883 č. 94 ř. z. a 
13./2. 1887 č. 31 jsou ,z čá<std vzhLed!em k zákonu ve 17./7. 1919 č. 421 sb. 
z. a n. oblsoletní. K tomu viz sLezské zem. z. 28./12. 1887 č. 12, 13, 14 ex. 
1888 a 7./11. 1912 č. 66 zem. z. 

79) !Notáři a zákon zll. Ibř,ezna 19211 I,č. 108 Slb. ČelSké PTlávo roč. 3 str. 9, 
k čemuž žel klonl se i praxe nej. správ. soudu. (Ná,lez nej. správ. soudu 
ze dne 27. září 1921 č. 11859, ze dne 19. října 1921 . č. 13131 uveřejněno 
v SOIUlhoTlll legi~"llatiV'Y a jUldiikatu.ry odd. aJdlmin. u 'hesLa pozem. reforma 
§ 7. z. z..) 
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ku platl1JOlSti sdDUlčníhio jednáni je zapo~Tebí schválem!Í Pozem'kového 
úřadu, nikolilV všalk k je'din:ání; obhgalČll.1,ímu. Pokud j.e vŠlak sQilučnÍ 
právní jednání neplatné, potud je i jednání obligační neplatné (§ 878, 
879, 880 OUČ. z.). Proto mo\Žno mluviÍilll {) neIPIaJtni()isti smluv úl ~izeni 
albd., ~e jen poll'ud, že plnění závazku 'není ffiOIŽIr..é. V tomto přÍlPlaJďiu 
v'šaJk ne'P,la1tnJO!st sOl111ČVlÍho jednání není dám.aJ v GoM uzavření smllou
vy ()l HgačnÍ, l11enU o.nÍ dlOsud l"'ozhodi11uto" a proto> .aiž do rOIzh~ 
P,QI2?enťkJOIVého úřadu nemůže s , ~I I z~as.t!něn· ch 'tr.aJDl ~-1 
mc dJovo'lavati nepla'ÍlllloIM'i sml()l vy na př. 1Jr ové, dllčí, PalahtovnÍ 
a. ' z s anovena nem. a diruhé straně nemůže ž~dná 
stran:a rpožadloval:lb plněruí, poněv dž příslušné solUlční jednání bez 
schvá~el11lí je D!e,platné.80) . 

a dl b) Po wzhodlllu1tlr Pozemk,OIVooo ú'Pa:du l1aS\tlal11e mse dlvo~í 
možoolSt: 

a) »o~e~ko 'úřad a sOlUhlasu k plJ;tění, v tom p,řÝ.pla!dru je 
i obligační sf11.\ou" 1 atná dle zásady, vyslovené v § 880 obč. z., 
ne;bot nJej,cfu 101\ IPlředJmět Pll1ě11lÍ (věc) je vzata z právl11,ího 
obchodu vŮlbec e o ~ 'Že v tomto kiOnkre~nim případu nemá bý,ta 
plněna. " 

,B)~Pozemkový úřad dá souhlas k pJ:nění, '~rfltOI pNppdě je 
smloUVa závazná dle toho, jak souhlas byl d} odst. 2): Po
zenllrový úf":aJd může totiž změniti způs:olb plněm ,l ,že ullloží pod
míJl1Jky a učitni výhTlad~. Poněva'ďž pak ob~i,ga'ční sml'<mva je dlo té 
mky IPla!tna, do jaké mÍ'rY je spLml:IeLná, závÍlsÍ platnos,t Její ná~ sou
hlasu Pozemkového úřadu. 

!Pozell11%OIVÝ ú'řad sahvJaJ)lU!je však jen závazek v)lalsÍ'níka zlllbr.a
ných 1]emovitolStt~,81) nemá vš1ak co rozhodo,va!li a' schvaJovati vza-

80) K a ň k a v cit. č1ánktl poUlkaZ/UJje na IPOSltUP advokátů a notářů 
v otázoe sepisováni iSmVwv, týlkaiících se půdy zabrané. Je sice pravda, 
že. advok,Mi (§,9 adv. ř.) a notáři (§§ 5, 34 not. ř.) nemaií sepisovati smluv 
neplatný,ch, neboť smlouva po odepření sou!hlasu Pozemkového úřadu sta
ne se úplně nflPuatnou. Prroto nemaií advokáti a notáři SlTIJlOlUiVY takové 
beze všeho sepisovati a to tlm více, poněvadž !při !Sepisování !Smluv 
u advokáta a notáře nejde j,en o jednání obligační, ale i přímo so1iučnf 
(vlMadní listina). Pouhé obligační právní jednání II~e uzavří.ti bez souhllasu 
Pozem. úřadu, ale notář i advokát musí strany řádně pO-ličiti' a do smlouvy 
z opatrnosti dMi příSllušný ,dDdatek. Tohoto bohužel K a ň k a řádně ne
rozliš'Uli'e. Postup, jak s·e má notář zachovati, je dle něho tento: notář má 
rtam, »Ikde má Isepsati listinu notářskou, žádati II Státnlho pozemkového 
úřadu, aby mUl dle obdoby výnosu min. spravedlnosti ze dne 19. července 
1910 Č. 24.820 dopučen by,l i zVlláštní výměr k založeni do prvopis'U spisu 
not:1 řského a IZlažá/dli na zá,Jvladě 'U'dlě:!ientTho mu iSouhlJal9Ui o připoj1ení schva
lovací doložky> na předlklbádanou Jistinu.« Poněva:dž však, obligační právní 
jednání zp'rayidla předlc.házejí sepsání listiny u advokáta neb notáře, není 
tím naše stanDviskD o. 'f'ůznDsti obligačního i solučnlhD jednání dDtčenD. 
Jjnak pro. praxi stanDviskD Kal'íkovD úpl!ně vyhDvu~e. 

8!) S výjimkDU smlouvy podn;ijemné, alte té s,c dIJe .přesného. znění 
§ 7 llsltanDvení toto netýk,á. - Na právo PDdzástavní nelze vztahDvati 
'ulStanovení § 7. - Srov. k tDmU' § 18 z. z., kde mLuví se o právních je·d
náních obli gačních. 
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jemný 'ziáJvazek I()lsobY' dJruhé.82
) Nw př. II sml {) II V y trh o v é 

s~hvaluje PO'zemkJolVY úřad záva\z'ek vlastník,a ke zcil~en1í nemovitosti, 
ale nesohvaluje závazklu kUlpiUelova ku p~alCen{ ce;n~ trhové. Proto 
podmÚliky a vý'hrrady Pozemk:O'vé'hlD úřadu mohoo se dotýkalti j,en 
puněl1lí Pl'old!ajt'elle 00 do ~c'ÍJZJení pozemků, n~liv však jiných zá-

~ 
V1a1zlků, na př. zcizení inventáře, df~p'llJrace ,attP~ři zřízení z á S't a v-

f
n Í'h op r á v 'a pod'léhá s,ohválenlÍ nejen výše závazku" nýbrž i způso'b • 
jeho plněl1lí, 'POIllěvad'ž vším tím je nemovitost zavave,l.1la, naproti \:\0'
mJ] osobního závazku zas~\aJvite.lIQIV;aJ se schváleni Pozemkov ého úřa-

~ dJu ne/týká. SOiU~.l'alsem POIzemkovéhD úřadu je dO'včtma jen příslušná 

I 
z,álstavní smllQltwa (§ 1368 ,a násl. obč. z.), nřkoliv však př'í'sIlušný :zá
vazek dlužníkův, k jehož utvrzení zástavní smlDuva byla zřízena. 
Neschvált-li! Pozemkový Úřad přÍosllušného Z'alvaz:en'Í, mů~e piol plř . 
llIaJSltatJi Ipm dlužníka závazek ke ziř,ízení jiné záJstavy po rozumu 
§§ 1.373, 1374 'Qlhč. z. > . 

Pw,nesen,á zásardJa, Ž!e Pozemkový úř:aldl schvaluje jen závalZtk.y 
vl;ast11íkJOIVY at llIe vzájemné závazky! smluvníka druhého, nutno 
omeziti v t'om případ'u', pře jím á-I i dlr u h á st r 'a 11' az á vaz k y 
m íIř í c i k řád n é mu h Ol s p 'o dia, ř e n ,í. Je-li řác1né hosp'odulření 
pod: stá,l'c'u ,lmln"'j,rO.JoJ PozemkvvéhOI úřadu, může-U tentú 'ČÍ'Utiti svým 
orgánem vhoc!tJlá. óiP>a,třen~ (§ 6 aJ 8 h. z.), mŮlže to tím spíše P,ozem
~ový úřad, sd\v~allulje-li příslušné práJvní jednání. P r 'Ol 'ť o p' r 1 

IP a c lb t II S ch v aJ II U jen e jeTI 'Z á vaze k .p r 'O 1) a c hi 11 o vat e I e, 
II Ý b r ž i z á vaz k y pac h t Ý ř e c o d o řád n é h o h O' s p o
d a ř e ní, naproti, tomu Dstatní závazky pachtýřovy, najmě co do 
placení pachtovnéhQ. schválení nepodléhají. Toto stanovisko je prDtD 
odttvodněno, poněvadž druhý smluvník stává se subjektem povin
nosti řádného hospodářel1Í. 83~ 

§ 20. Vliv podmínek a výhrad Pozemkového ítřa'dn na smluvní 
povinnosti. 

1. POIZemlkOlVý úřa\d! mů~e ke svému svolenlÍ Plřipojiti, rúz.né pod
mínky a výhr,a:dy. Rozsal1 (lěchto podmínek a vý hrad jsme Hž 
s,tlaltJioVml. Přektflolčí-H PO'zemkový úřad ve stanovení lťěchto výhJ,ad 
svoůíí k Ol11lPcteruoi, nejsou tím strany vázány, a smlm(;ya plati dle 
ujednání. Na piř. smluvena byla cenia trhová na 100.00'0 Kč a P o
zemkolVý úř:ald by ji snížil na 80.000 K,č: pf'Odatel by s'ell~nolhl do
máhaL[ n:ilcménězalPlla'ceni ,plJ1ýchi 100.000 Kč a saudlCe rdmo'dm.\t~m 
'AOIz,emko,véJho úř,adlu nebyl, by vázán. ... 

II. J~ná je 0It1ázka., iaJký vliv má tenlt.o omezený s olUhl as na. 
IPlatnOlslt smlouvY'. Kdy'Ž strall1a učiní výhradu, že smloova) má plaJtilti 

82) Naplfoti tom'lll není proti plfávnímu předpisu, ulk~ádá-li Pozemkový 
úřad nabyvateli různé povinnosti, jak pozemku jest ,použíti. Srov. rozh. 
nej. SlPdv. soudu nález ,ze dne 19. ř~jna 1921 Č. 13131, 27. září 1921 čís. 
11859, ze d~ne '19. října! 1921 Č. 13131, uVleif,~n ěné v SoulblO-r.ur ,Iegj'slativy 
a jill'dikal!;try 1921 o dlďl. a,dmin. II helsula "Po,z;emloov.á Il',eforma« § 7 z. Z. 

83) Srov. Krč m á ř, III. c. str. 25. 
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'jen ta!k, jak byla sml'uvena, činJ takové {)(ITIezené schválení smkJuvu 
~Iulfio neplatnou. Není-1ii TIk smluv-elilo, můŽIe soudce zalUjmoUlti stanOl
vi!sko dvojí: buď ,poStavl Sle nia; stanovlsko, že str,any jsou vá2ány i 
va!kJovym omezeným sO'1lhlasem, po,oovadlŽ teluto Je zákonem př~Pluštěin 
.a neznalost záilwlIlaJ neomlouvá (§ 2 'ohoč. z.), aneb-o bude při;htLí/žCltfu k 
celJkovému wění smlouvy a dleuoho ,př1hlížeti k ]ntenoím stran. 
Myslúm, ~e tento 'druhýp,řípald je vhO'l:mější, ,odlPovídá více slušnosti, 
a má také 'OIPOru v us,tauOIveních obč.zák. §§ 914 a 863. Bude P/wto 
soodlce moct zk'Qiumarti, do ja\ké míTY vzáj,emné záv.a~y l1Ia sobe 
ZáV~SL, zda možno část Hch ,odděliti óJi nic, a,lbebo, můlže n1a/si.lati 
případ, že smlouva ~ výhr,adou uZlavřená odporuje dobrým mravům 
(§ 8790bč. z.). Plmlto hude sQlwdlce phMí~eti k smluvním závatzkům 
tatk, Ia!by odpovíd:a~y dOlbTým mravům. Na př. prodáno je 200 ha 
půdy za cenlU 'OIbvykl/o'u pro PQizenrky nezabrané, Pozemkový úřad 
všaik! schválí smllouvu s výhradou,ž,e pozemky zŮsitanou z,abralnými.. 
Tu je nlutu1JO sm,ížůti kulpní oenu na loenu pozemků zabraných. JiJn~' 
:příklad:: Za OCiI1U N prodáno byl1a Y ha p'OIzemků, :alte FOizlemkovÝ 
úřad svolil ku prodeji jen V-X ha. V tom případě má soudce sám 
smíHIi cenu tnhofvi()IU!, 'odIP'O'vílda~ící zmenšené výměře, Ipokud s'Ílmny 
uz.avLr:aly smllouvu z:al urč'ttO'11 cenu, r,edukova;nlou na jeld:nO't,kl\ll plošné 
výmělry atp. 

§ 21. Jednotlivé přfpady právnfclt jednáni. Zcizeni. Právní důvod. 

J. Ke z c i z e ní a :z a v al z oe no í nemo~lt()stí je třeba zápril.slu do 
knLhy DOIzemkov.é (§ 431 a 451 obč. z.). Zápis se pOV'Qlruje nla; základě 
příslUlšné p,Táv,nn 1'1sii(ny (§ 432 oblč . z., Š 26 ,kn. n, kteTá musí Olbsa
hlovatí p ,r á v n í d ů v {)I d.84

) 

8~) Nemůže bý,ti v této. stu,doii pro.btr,án celý ,pro.bMm učení o. t. zv. 
právním dŮVo.du a vro.brati kriticky veliko.u literaturu p řisdl11Šn ou<. Při bliž
ším ro.zbo.ru Po.jmUl kaus.y shledalo. hy se, že za tím stktrývají se vlastni': 
tři různé po.jmy, ko.nstr,uované z různých Plrincipú: 1. t. zv. causa lin a lis , 
2. hos'po.dJář,ský po",tuLát, Ulrčující o.bsah závazku, 3. no.rma pTávni, která 
in concreto. se j-eví jako. urči'tá Po.vinno.st ,p,r.ávní. Teleo.lo.gická plfávní věda 
nemůže do.SlpMí k to.muto. ro.zlišenÍ. Ro.zdHu ad l. a 2. nepo.střehuďe proto., 
j){)nčvladž J)o.iímá vlZ,ta:ho.vé v,Las,tno.sui jako. 'inhaer'entní (viz vý<Š!e stlr'. 15) 
a ro.zdll ad 2. a 3. je 'dán jen s hlediska no.rmativního.. Tím máme stano.
veno. jádro. p:ro.hl.émui detailní řešení mUlsime však pomino.Ulti a pro.síme 
čtenáře, by si další úsuciJky vyvo.dill sám. Literatma problemu to.ho.lto. tak 
nepojímá. Viz Ran dl.a, Vlastnictví str. 170 náJsl., Eigentrnmsreoht snr. 
282 n., Besiiz str. 384, 466. - P a v tl č e k, Žalo.by z o.bo.h<l!cení stn. 1 
a ná:sll. - Krč má ř, O Ismlo.uvě námezdní .sk 85 a násl. - U n g e r II. 
str. 8-13, 357---364. - K'f a i n z J. str. 618-626, II. str. 129. - tl a s· e n
oh r I, o.hll• R. 1. 364 n. - tl o. f f m la. n n, Die Lehlfle vo.m ti'Í1ul,U!s und mo.dlUls 
adquirendi str. 80 n., najmě str. 100. - ť x n e rr-, Traditio.n 74 n. Publizitats
prinzip str. 90. - S o. h m, Der Gegens'Íund st,n. 10. - Velmi charakte.ri
stiloký je čllánek E. Tj 'lb a » V'flrsulch, einer 'R1echtfert:igung- ,der Theonile vom 
thu.lIws u. mo.diUIS .adQiuiilCtJldJj,« ve Flelstscrurift ,ZLL JahIl1h:t1!ndleJl1t-Fe.i/er dle\S A. B. G. 
B. II. ,stlr. 383 a násl. Ti! ~ odůvo.dňu.je účelno.st nauky této, ale nevY1S1Vět
ll,lje dogma'tidk,y předpisů o.bč. zák - Ve svém Vlastnictví jsem Sie letmo. 
na .str. 51 ,dotkl to.hoto.'Pro,tl:lémul, ·je,h'o.ž js'em sj, vš,a,k řlá.dtně newvědbmLI. Tolik 
je Stprávno., že ka,u",a bývá někd'Y po.iímána jako o.bjektivisovaný účel no.r
my, t. j. správně vyjá:dřeno. - po.stulát. 
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Prá v ní' důvod v tomto .případu značí normu 
p r á v ní. Musíme si uvMOIl1Ůti, že máme vedle zákonných p[ávnfch 
nOlrem též o.dJv'olZooé (druhotné) práVl1.í oormy,Sfi) ° ntchž platí však 
twkllež zá:S<Ufu § 9 o\blč. z., že podržují fmmátní plaltnost potud, pokud 
jinou pOlZdější normoU' nebyly pozměněny nebo od:straněny. Tato 
konstrukce v'šak :zasluhuje poněkUd přesnějšího vysvětlení. Odvo
zen.á či dr'ullwtná práv:nlí: ,norma odvozuje SVlOji HOrmovou relevanci 
od normy vyšš'Í - z:ák:Jonué, p'latnolSt druhotné no'rmy je prak podmí
nlěna pl<lltlrH)lSltí llIOTmy plfirmérn&. Pomíjí-li t'ato, p.omíjí i ooa. Ale o 
tuto dleflogalOidruholtných mrem nám nejde, ač nám podává velmi 
oenný ntálVod k řešen!Í pojmu t. zv. práva nalbytého (§ 5 ohč. z.). Nánn 
jde o derogaci této druhotné normy za platnosti příslušné' normy 
prVlobn'ÍI. Z po~mov;é jednoty právního řádu plYllle, že nemohoU! sou
časně existovati povinnost A a povinnost non-A; dle § 9 obč. z. má 
př,edl1JolS,t norma !pozdější. TaJtlo j.ed;nona musí <býti zalChována i v 
ijrdu od\nOlZenýoh norem, pw(io pozdější odvl()Zená norma, která 
oldlpolruje d1řívější od'Vmené nwrmě (polm,dI obě odvOIZIují svoji rele
valnc.tod téiže prv<JI:lni iI1l0\rnlY),SC) mší dřívější odvozenou normu. 
A zde .pNcháJz~ime k pojmu IP r á v ll. í ch jed n á lili f s 'o I ullč fl. í ch. 
Máme povinnost A, že X je povinen dáti Y 100, Y uzavře s X 
smlouvu, že tento není povinen Y dáti oněch 100, čili povinnost 
11'0111 _A.BT) 

DoIkJúnina ol)čanskéhQ práva. (viz Iiteralturu výše cV(ID-VaInIO'll) n!e
dovetd~a se rOlihlodlnlOllllÍ'i, kterou právní normu má považov,att za 
prá:Vl1!í dŮVlOIdl : zd'a' právní jednání obliga'čnÍ či solučneS) Výsledek 
úvah je sltlručně temto: !při tradici dos taČÍ 'Í. zv. subJekHvní kausa, 
kd:ežto při imatm1lact je třeba objektivní kaUSY. Ale k,alU!sru subjektivní 
je hospodářský postulát (při čemž se nerozlišuje, zda objektivní či 
sUlbjektirvll1'í), kausa OIbjektLvní je norma daná oblig a(čl1JÍI111 právll1Ím 
jedoolI1lím, kter á má bÝti nyní zlflUšena."~) J.sou tedy dva pojmy sne
šeny v jedno, dIVa poďmy neúměrné: jeoon daný s hledúska teleO'lo
gi<ckéh'OI, druhý s hLe d'i!s ka; nou·mativllíh'ol.90) Neni prOlu(} divu, že pro
blé:m be.nto se v·elmi kompli!kovaa a nic nám k vysvětlení nepřinášel. 

85) W e y r, Zuli Lehre von dlen konstitutiven tmd clJek1Iaratorischen 
Akten str. 540. - Soustava státního Plfáva čs. str. 32. 

86) Ať již přímo nebo nepřímo přes jinou pr1mérní normu. 
87) So].uční JPQ"ávní jednání nepřecLpok~áJdaií vždty obJ.igačního práv

ního jednání, neboť se mohoU! jimi rušití i lkonklfetni SlUlbjektivní závazky 
ex ,De ge. Zde omelzuj,eme :se jen na i so'lU!cJ' oIbl. ljJ[ávních j,e.dnání. aniž -se' 
pOIUlštíme 00 da'llšího řeŠ'ení probl<émw. 

S8) Záměna tato je velmi zřetelně !patrna ze čl1ánku A. Rap pap o ,r
ta "úber die Bede'Ultung des Tiltels«, viz Ipoznámkiu' následující. 

89) Srov. Ran d a, Eigentumsrecht str. 282 a násl. Zajímavé jsou vý
vody H o ff man n o v y, Zur Lehre str. 98 a 99, 100, 125, ale zaměněn je 
1)0stuDá b a nonnaJ. A. Rappa,port v cit. l'elsvsoh[ if.t (úbelr dlie Bedeutung des 
'HúeillS mr dře Gil'lltigikJeit dim Ei'g,entumsilberga1be nach d'em A B G B) II. str. 
404. Jiného názoru Str o hal Die GUltigkeit des Titels als Erfordernis; 
wLrklsamer Ei&,en1umiibe.rtraWt]g, Nárzor Ran ,d! ů v je však IU nás panuiící. 

90) Srov. Ex n .e r. Traditiol1 str. 78, počátek odstavce tk pozn. 106. 
Místo to nám z;cela dlo'Ívrzude tuto záměnu, námi vytčenou. 
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Předně musíme si uvMOl11iti, že t. zv. věcné smlúouvy }SO'll POlVahoo 
svou smlouvami solučními na př. smlouva trhová - tradice, 
san'Louva IQ ~řlí,zení záJstavního práva, na níž míří § 1373 OIlJIČ. z. a zří
Ziení ullStíilvy § 1368 obč. Z.91) 

P.o těchlto úvaMch - j:i:ahž bližší odůvodnění jsme tuto po'Clati 
nemohli, lI1ebof IPtflOlblém {en jen z čás.ti souvisí s nlaším úkolem -
vyhl'oouj'e se nám llIáJš 'piwblém v otázku: z: d a Ol b I i g ač n í či 
SO]U 'ČlllÍ právn'í jednání je právním dilvodem dl1e 
§ 433 oh Č. z. a § 26 kll. ř.? Autentický text § 433 pouiž,ivál obra/tu 
»Re,ahtsgrull1'd1 der Obe1rgabe«, kdežto § 26 mluví o »:rtchtiger Rec:hts
gmn1d«. Nesmíme zapomenóUlVi, že v praxi zp,nwtdia obHga/ční i so
l'Ulčrul smloll.lIVla spad~jí v jedno, oož vyj:a:dřuie s'e v kauteláJmí jmis
prudenci ustáleným o<hnrutem: »t(!uto smlio'Uvoo proďává a Plr'odal«. 
NeSPaidá-'JIi: sohťČl1tí a otbligaJčnlÍ právní jednJánJí v jedno, na př. při ňtllta
!bullaJčuím PIN)hlálšení separMně daným (§§ 433, 438 obč. z., § 32 kn. 
i.), přHímá Ipraxe míněni, že právní důvOld z.načí OibJig'aIČ,n1Í právní. 
iednání.92

) Nemáme příčiny proti této ustálené praxi Vystupovati, ba 
nemáme k tomu aJnID p,r'á'Vélj, p'oněvadlž jsme ne.vodaJ;j oo'statek dů
kiazního martleriálu. 

UL) Srov. Ex n ,e r, TradintLon str. 82. ti o ff man n, Zm Lehne snr. 96. 
S ohm, Ge~enstandl str. 10, k tomu viz W i ~ II t z k i. Amohd>V' fiir B. R. sv. 
28 str. 55 a 58. 'R a n d a, Vilia'SltniJ::.tví str. 171, Str o h lal J~ me OiilltJi!dGelit 
des TJ'te],s aLs Erfordiernis wirkoomer Ei&1enrtumsiibertragung, JUT. BUitter 
1891 sltr. 56, v p~ném znění vydána } řeid'náška tato knižně. - So'luční 
smlio'U1vla mŮIŽ/e bý,U ta~é smloUlvou obJlÍgační. nt<ll pf. p,ři :taV'azení záistta
vou SlIrJlžebno.s~tí. Dosavadní dokltlrina rozJišovrulla tyto 'dV'ě stránky tím 
způlSolb!em, že POVla1žovala 50,]lUční !iunklCi za věcně 'l'Tá,vní ;a, o'b']vglační 
funkci IZIcť oMi g 2Jčně prá vn í, (srov. na' př. K Ir a i n z 1. sůr. 717). Rozi1išení 
toto není 'správně v,ymeZJeno, ponělvad!ž ne~tuV'ni povinnosti P<lčItá k věcně
právnímu poměru., ,kdle.žto positivní povinnosti k obtigačně-p,rávnimu po· 
měru. S tellJeo,loglh~k,ého h.l1e)dliska, ktteré ,je vOtdliťkem K.r 1<11 in ZJ o IV' Ý m, nedá. 
se to odůvoda1~til . V'etmi se mlží naši konSlbruJlooi Str o h a~, Eigentum 
an ImmolhhliiJen SItr. ,,7 a náJs1. 

92) Srov. Ran d a, V,lasttniC'tví s,tr. 244, 247, je1lž však oba přLpady 
dosti přesně nerozúlišuje; E. A di L e r, Publizitatsprinzi.p str. 21 formu1uú'e 
sám prohbém nesplfiávně, naproti tomu Str o haL, Eigentum an Immobilli,en 
str. 34 a násl., sice probLém vtelmi výs'tižně formuluje, ale pd'i řešení jeho 
nedovede dosti přelSlIě ľOzhišiti obligační a solučni plrávni jednání a vidí 
jen učení otiJtUllo a modo ,aqwkel1Jd1i a ~ roto j'eho závěry nejsou UlspoiJooJivé. 
Strohal kiloní se k mínění, že důvod § 2ó ku. ř. míří na soluční právní ied
nání. Srov. rozjl. ne}. soudu ze dne 9. března 1898 Č. 3347 (Glaser-Unger 
Č. 57), ZJe dne 3. Leidna 1900 Č, 19056 (Glaser-Unge,r č .• 831), ze dne 8. květ· 
na 1900 č.6308 (Glaser-Ungler Č. 993). Srov. dále lom. ze dne 8. června 
1900 Č. 7991 (GlaseIf-Unger Č. 1042), v němž však: reku,rsllÍ soud nedovedJ 
rozlišiti mezi obligačním a 50LučnÍm právním jednámm, a proto slprávný 
d'Ůvod zamítlaijídho ulSnesení nevyjáJdm. 1le;prVle ~revÍtSníso'Uld správně roz
hodl, ze dne 24. čerr-vna 1900 Č. 10364 (Glaser-unger Č. 1094), ze dne 8. 
Ledna 1901 Č. 51 (Glaser-Unger Č. 1256), ze dne 3. května 1910 R. V. 604/19 
(Glaser-Unger Č. 5D51). Velmi zajímavé je rozhodnutí ze dne 10. Ikvětna 
1911 R. III. 166/11 (Glaser-Unger Č. 5471), které správně rozli~u~!e obligací 
a s01ulCÍ, jenže pojímá soluci jaJko pouhé faktum a ne jako p'f'ávnl jednání; 
dáJle rozhodnutí ze dne 12. srpna 1913 R. V. 1077/13 (GlaseIf-Unger Č. 6543), 
pl'eniss. usnsení ze dne 20. června 1915 Č. 276/15 pras. (Glaser-UngJBr č. 
7492), ze dne 9. lisltopadu 1915 R. II. 737/15 (Gla&er,Ullger Č. 7ú50). 



124 Studie druhá § 22. 

II. Tím mláme d'áml! mOlŽnost, a:!Ychom vysvěmH dle lIl>aJnujícího 
náZOlru náš plřípaJC!. PQl~emkovÝ úřad schvaluje ;plně.nÍ' zd1Jova~elov{)l, 
a bez tohl~lo sotLhllélSUI nemÚ'Ž>e býti proveden vkla:d p,rá-va vlast
nického. Spomo je, zda možno povoliti prenotaci. Proti prenotaci 
možno uvésti, že je dosud nerozhodnuto, zda zcizovatel je k tomu 
legitimován (§ 94 č. 2 kn. ř.). Naproti tomu nutno uvážiti, že ku ' 
prenotalci Iby dostačilal listina. dle § 261m. ř., zříze'l1'á i bez s'ClhvMe.ní 
(§ 35 kn. ř.). Soluční jednání v pravém slova smyslu je totiž intabu
lační klausule (§ 32 lit. b) kn. ř.),93) kdežto listina dle § 26 kn. ř. 
muže býti i písemná listina o příslušném obligačním právním jed
nání, proto by tato listina dostačila k prenotaci, .kdyby nebylo usta
novení § 94 č. 2 lm. ř. 

III. Je m'O Ž 11 o DIOd a tiž a lob u pře d s ch vál e ním POl-

I (
ze m Ik'O v é 1110 Ú ř a ,d' u? Dle toho, co by bylo řečeno, je patrno, že 
žal Ol bu >() 'P I i111ě Tl í nelze pod;alti před schválet;'ím Po!z,emJwvého 
úřadu. Ža'lobl] taJkov·ou bylo by dle § 406 c. ř. s. zaIffiÍ'tnou,ti pro ten
tokrá:te Jako předčlalsnou. 93a) 

Napwti tomu lze pocf.ai;li ža I a b tl U r Č o v ;al C í h v době plřed 
schválením PlOiZemkolVého úř;adu, jso'u-li dány náležitolst:Í1 § 228 c. ř. 
s., a žlal'Olbě ,této je ,zal da\l1i~rc:h podmínek dáti mí,sta, pOiJ1ěvaJdž SlmL{)Iu
vlal obliigaČl11í je uzavřena. 

§ 22. Pokračováni. Děleni. Vypláceni legátů. 

1. Děleni znamená Y ['omto' případě zlrušenÍ spoluvl1laJstniictví 
{§ 841 obč. z.). Společenství věci muže se opírati jak o právní jed-
11}á'l1.í mezi ži'Vým~, tak L 10 jedlná~"r na ,pr-íplaiCl smr:(i (§ 825 lobč. z.). 
Zmme.ná-li zdzení ,přenesenlÍ' vlastnictví právním iedJ"á:nílm mezi 
žiityými, nenÍ' tíJm d'O'včeno drobei1iú za/braných nemov,mosU pm přípa/d 
smltln. DlrlQlbenÉ s'oll'boru zabr:an,ých nemovito(5'Íí dědkk{)lu tPo,sLo'llP
tl!OIstí je však t,akJtéž vyloučeno právě tímto zákazem děl MÍ :ZlaJbral
ný'ch nemoiViIto~tf. 

Děl'eni :nll1!tTIlOl r'ozeznávati: ,a) melZi Slpoluv!.as:Hníky, b) pozŮlsta
[iOlstnlrm věloí' mezi dědli:ce. 

al d' a) Spoluvlaslttrlíku plřfs,]uší nárok na zrušelllÍ SipoluvlaJstnictví 
a na reálné rozdělení věci, je-li dělitelná (§§ 830, 841, 842 obč. zJ 
Tento 1l11áJrolk ie omezen ustanovením § 7 z. z,. d,o t:é mÍlry, ~e SlPolu
vlastn!ik může ~lel!]to náwk up!atií'(}vati. jen 'tehdy, pwkiá!že-li se 
svolenlÍ!m Poz'emkl()lvého úř'adu, alČl :i není mezi spo1uv].a:SÍJ1lílky smlu
VleJ1:Ů' niěJoo Hnťlho (Sinatv-. InÍže § 25). V § 830 obč. z. je řečetllOl, že 
dělení nemůže býti P10lžaldtotv-ámlo v nevhodné doM a ke škodě dru
hÝ'c'h. Z tolho pl!yne, ž,e Vystupová:n'Íln spolu'VI.a&tJníkaa děllenÍlln s.po-

93) Str o Ih a ~ Eigentum an ImmobiHen str. 30 žáJdá k tomU! též 'žá
dost o vldad, viz však též str. 36, 41. 

9Sa) Srov. Ne u man n, Koment.ář k § 406 c. ř. s. (Istr. 1114 a násL), 
li orá Č fl k v P,rávníku 1898 stiL 860 a náls,l'. (řlovorna) 1899 sůr. 720. -
O t t, Nové ří2Jení soudní ll. str. 247. -- K r a i n z, I. stiL 424. 
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lecmé vec! nemá s·e aJosice dJruhých vlaJStnÍlků z:hor'Šiti.94
) Dáte je 

sO'Utdm z libilo, že ten. kdo chJce uplatni.J svůj ná'f'ok., musí llčiJnil «t 
vše, čeho je k uplatnění po-třebí, a to je v t'omto pfllpadě i vyžá'dálJlí 
si souhlasu Pozemkového úřadu. Je v tomto případě situace jiná než 
při zcizení (o tom viz níže § 25). Soudce nebude moci dáti žalobě 
místa, není-Ii předložen souhlas Pozemkového úřadu, neboť by se 
jinak situace spoluvlastníků po dobu nerozhodnosti značně zhor5i1a.95

) 

a ·d b) Dědicové, ať testamentámí (§§ 554-558 obč. z.), a{ záko
nV:1Í (§ 727 n. OIOČ. z.), stávají se ,odevzdáním p,ozůsta,1os,ili ~p'Qllu
v,1astruiky (§ 825 OIOč. Z.).06) Nlol1()u tedy požadovati f'ozdlělooí spo
Iečnýc'h pOlZemků ~a S'~ejných podmínek ja!ko jiní spoluvlastnÍci,n) 
a vo buď zal .iln(tervenlce soudní (§ ] 71 nesp. pat.), anebo bez inter
vence \)é;úo (§ 170 cit.); je-Li dědiJc nesvéprávný, vyžaduje se s<ťhvá
leruí soudní (§§ 166, 168 cit.).nB) Při dělení nutno roze:znlá v3JtL '0bligačnI 
sm/'ouvu, ÍÍ'ž sel někdo k dělení zalVazuje, a soluční smlouvu, kit,elrá 
obsahuje ip ,řfsllU'šné plt1lěi!liÍ. Ona obligační smlouva je zmín,ěný, právní 
důvod, '0 němž jsme mluvilíJ v § 21, a pJ,atí 'O 'této dělící sml'o uvě 
vše, co jsme pravilli 'O 'olbIigaJČní smlouvě, obsahující závazek ke 
zcizení. O liegiltímaci žaJdaJtelově z.a reální dělen,í pla:.'t to, co isme 
pravHi v tomto palragrafu ad ,a) . 

II. V sOIuvisl'olSlti s dělením PO,zllstal,QlSlt:i nutno, phpoljLti několik 
sl'ov o vý:p,ballě legátů. Legatář nabyvá nároku na výplatu Legátu, 
tedy 11Ia lll'čilté p'os]~ivní chování obtíženého ~t. zv. os'Obní právo 
§ 684 OIOČ. z.). Obtížený je p'olV:ilnen legaltáři 'odkázaný pře'dmět 
vydaťi dJo vl a sdniotví, beprveiímto předáním zavazujÍ se Oln t ostatní 
osoby, že nemají. rušiti , klidné ovládání věci legatářem. Tento akt 
je vša!k s'ollllčnÍ právní j'ednáaú, které vY'ŽJaduie so,uhLasu Pozemko
véhl()l úřadu. Nedá-li PlOZemkový úřad k Itomu schválení, je legát 
bezú'či!1l1lJÝ, 'u. j. n.eplallný (4001. § 662 ve SlPojení s § 653 abč. z.). 
Zde je velmi jasně 'IP,ailmo, ve Pozemkový úřad schvaluje s'o'luční, 
niiJk,oHv ob Iig.alční právníl jednáni. Na tomto nic neměniÍ ustaJnlOlvení 
§ 178 ne1sp. pat.99

) 

94) Srov. razh. nelj. souldu :/'Je dne 15. října! 1919 Rv. I. 424/19 Vážného 
sb. Irozh. soudlu c~v., čís. 295. 

9á) Srov. Ran d a, V~astnilCtví, str. 88. 
96) K r a i n z, II. str. 609, srov. 535. U n g e '1', Erbnocht st'l'. 185. 
97) To,to Sttanovisko by,lo zdůrazniti proti míněním sem tam se vy

.9kYltluiícím, jako by IozdlMení pozůsl! a]oSlti mezi dědLoe dlle naří1Jení z,ů
stavitelova neV'Yialdovalo úředního souhlasU!. V tom směru je p'r.avdlivé 
mínění Krč m ,a ř o 'v o O. c. str. 31), že k po~ll~dnímul pořízení o r01Jdě
lení věcí pozů's tta'lo.stních není zapotřebí úředního souMa,su. jlalko ho není 
JJot'Mbí k o~tatním Plrávním j,e'cl1l1áním OIh"ligačním. Proti Krč m á ř o v i 
namítá Dobr. K rej č Í (ČaJSopň,s 1921, str. 15), že i dLe posltedního pořízení 
nutno dlě&mÍ p , ov,áJdlě1i s úředním soulhlasem. A1e v tomto případě nejde 
o žádné d'l%ení, a tedy Je n čmu není z,a,potřelbí Is,ohvá'Joení, ja'ko že ,ho není 
zapotňelhí k u ,z a vře ní smlouvy trhové: k pln ě n í však smlouvy této 
je ~ol'lh"aSiU třeba. Srov. S ,t i e ber, Právník 1919, str. 216, 257, - V e i t h, 
sir. 70. - U n g e r, Erib!roeoot, str. 188, náSlL. 

98) Ingenence soudu je pouhá solemnisace právního jednání, O t t, 
R,echtsfiirso 'goverfah.nen, snr. 90. 130. 

ilO) Jinalk řeší p'wbMm St.r o h a li, Eigentum an ImmobHĚen, str. 108. 
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§ 23. Pokračováni. Zavazeni. Vlastnická hypoteka. 

1. Co řečeno bylo .o zcizení nemovitosti, náležející k souboru 
zabraných nemovitostí, platí v plném rozsahu i o zavazeni. Nicméně 
.dlužno poukázati na některé zvláštní případy, které při zcizení ne
přišly řádně k výrazu. Je to především otázka zavazení soudním 
výrokem a pak otázka t. zv. vlastnické hypoteky. 

O zalvazemlí &oudJnlÍm VÝlrl{)ikem mluvili jšme již výše (str. 117) a 
podotkli isme, že :z'řÍuní soudcovského zástavního práva (§ 88 a n. 
ex. ř.) není přípustno, poněvadž exekuce je omezena na vnucenou 
správu (§ 97 ex. ·ř., § 8 z. z.). Zbývá tedy zřízení služebnnsti cesty 
nezbyltlné soud-em dlJe § 3 zákona z;e cine 7. července 1896 'č. 140 ř. z. 
K d: m ář (J. c. sltr. 32) vyslovuje mínění, že k takovému zří'zení 
je ,mpOltřebí souhlaiSu POlZemkového úřadu. 1'olto mínění je jistě 
OIdůV'odněno tím, že ke zřízení zás'(!avního práva k poHštění' náhrady 
za: zřlízeni aesty nezby\lné je zapotřebí &chváhmí Pozemklovélho 
úřald!u, má-1:i náhrada! váznú,wtli: na zabrané nemovitosti. ROIZihodnější 
je du..vo'd, že soud musÍ si vyžáda·ti souhLasu p,říslušné'ho správního 
úřadu, dotýká-Ii se zřízení cesty nezbytné veřejných zájmů (§§ 9 
odst 4, 4 odslb. 3 dt. z.). Takovým Slp.rávním úřadem je t Pozemkový 
úňa:d, aj t. zv. »veřej,ný zá}em« je dán tím, že se zřízení sLužebnos11i 
nez:bY'Írrté oeslty ďot() kiá veřejného Zlájmu co do Plwvádění pozemh."'Ové 
refolI1llY. Případ § 7 větw 1 cit. zákona je Plflavlbdelný PlřÍ!pa<d závazku 
ke zoizell1lF nějakého SI!laltku, kde druhá sl/lIiana je povinna uzavříti 
p'říls1ušné 'PIrávn'í jednání, jímž plm·i svoji povi:nl1ost. 

II. PN z aV'alZe ní, padá nadmíru na váhu oQit'á,zka t. zv. vlastTllické 
hypotéky, která! ul nlás zalVedena bylla třetí novelou k obča:nskému 
zákoníku. Máme zde na mysli ustanovení §§ 37, 38, 39, 40, 41 cit. 
novely. Taik zv. vlastnická hypotéka není žádnor,l '!lIYIpotékOl!J, nýbrž 
je huď Z13uiŠ'tení lDo,Ťadu pro novou hYPŮltéku na mÍs'tě hypotéky 
zauLklé (§ 37), alI1le:bú vklad zástavního práva s výj~mk,ou, že zá,stavni 
!JI(ávo dosavadní bude vy:rnazátWl a že toto nové právo vstoupí na 
jeh'o místo (§ 38-41). K ,zajištění 'Pořadu není zapotř'ebí schválení 
Plozemkového úřadu, an.e ovšem ke vkladu nové hypOlt'éiky sGohvá·lení 
za/Potllřebí je, potnělVadž tento vklad jl;! zavazel1ím ve smyslu § 7 z. ZOo 

Ve dlrlulhém přílPadtu toUž ke vklad'u zástavního práva po rozumu 
§§ 38-41, ~ 1ře:tíJ dilčí novely je zapotřebí ihned k tomUlto vkladu 
scl1VálLeII1Í Pozemkového úřadu, ,nlebol i Jlro. podmínečná zástavní 
práva je z3!potřebí zmíměruého schváJe,1lí.1 00

) 

III. DaUší připadlY lZ.avazení, klťe.ré mooou býti Slporné, jsou pří
pa:dy v,zlalté z prá'Va/ dědického: substiltuce (ÍliIdeillromilsámí), pak 
sl'llžebnolS·ti u~ívání, požívánlí, služebnosti bytu a,tip. S u b s ti t u c e 

100) Tomu neodlrO.rtu:i,e konstr'UJlroe vlastllircké hlYpotéky v 1iteratulře, 
SlOV. Ex ne r, liypotekenroohlt II., SItrr. 654 'a nálSlt .- K hl, n g. Beme.r/kun
gen zu den sachenre'chtlichen Bestimmungen der Zivilnovellen, str. 160 a 
násl. - Zpráva justičního výboru panské sněmovny XXI. sese 1912, čís. 
78, pflloh str. 63 a ná!sJ,. - S ·t i e p ~ . Vlasto,laká h,y.poteka. Sborník věd 
lJtláv. XX., str. 161 a náJs~. 
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f i de i k 'o m i sár n Í' (§ 608 obč. z.) je zv lášt'ni z.působ uSltlan'Ovení 
dJěilioe101) a ruesiPladá Dro\tio pod u~téCl1lOivení § 7 z. z. Institut Je vlasti
níkem, má prostě porvinnost šetř.ilt~ věc s:amu, ale nemění se tím 
nikllleraJk jeho f,olnn.á:Lní .nárok na ochranu vlastnického práva (§ 613 
olbč. ~). Zř'ízenti služeJbností 1llos1edll1Ím pořízemtÍlJ1l jak!o 'llegátů v'e 
prospěc'h uvčjtých ·os'ob dává t,ěmt'o osobam po stnri(i zůstavHelolve 
ná!r.QIk G1ak se Pt1a'vÍ »os'CYbnÍ«) na zřízení přís~ušné s hrol eb noSIti, lega,. 
tářům však př1ed' ,~ří2)ením služebno!sti žádll1ý nárok ze s~ulžebl1Josti ne
přísIDuší (§ 684 obč. Z.).102) Služebnost mu~í být~ zřízena zvJláštním 
,právním jedlnánim QIl)('ížené 'Osoby (§ 481 obč. z.), a k tOlffiU je za
potřebí schválení Pozemkového úřadu. Při odkazech služebností na 
zalbran~ch Inem'OlvÍltolsteoh máme ste.j,nlÝ postup j~o při odkazech 
nemovitostí z,abraných. 

§ 24. POkračováni. Nájeu1lii a pachtovní smlouva. 

1. V německém .právním názvosloví r'ozeznává se »Besta\lld'Vť!r
~Irag « Jako ,pojem širšf a park jeho spec.iálnd případy: »MietveI1trag« a 
»PaCihtverlHrag«. V če·ském právnickém názvoslovr máme jediný 
>Český výraz: nájemní smlouva; pro ten případ nájemní smlouvy, 
j,ejímž účellem je hospold:aření nájemoovo, užíváme počeštělého nlě
mec:kélho výr'alzu »jl1l'ouva pa'ohtovnÍ« a rozeznáváme p'ak dvoji ' l 
význam smlouvy nájemní: ve smyslu »Bestandvertrag« aj ve smysru 
»Mi:etvertlrag«. V původním textu § 7 z. z. použt:lo bylo výrazu 
»Pflonájem« ve smryslu prvém, šiJrším jen z iazykovéhO! I)urismu. 
Tuto stilistickou »opravu« káře zcela právem Krč m á ř I. c. str. 32, 
Ž!e bude nutno olbtěžoval,lv Boumkový úřad žádOlstmi o souhla\S k 
jeď11Jáním z,cela n'e:patrným, jako je Pl'ollliájem zámku na lerlfui byt, 
prOltlJáj,em neužívané kolny za skladiště atp. VýtkCll ta~'b je ,jů'SI :tě 
oplrávněrua!. Ale v novém textu :11Ja!stal'o »zlepšení« da~ši; mJ.ulVí se 

, tam totážj výslovně 'o lPach!tiu al nájmu. Tím te'dy cl1ybaJ původního 
znění § 7 z. z. je ješ'tě jasněji) vyslovena. Situace je l1Yilllí tak-má, 
že ku prOiIliáljmu stodoly na přechodné ul'O~ení obilí je zapotřebí 
whválení po,zemk-ového úr-ad!u a bez svoleni nemůže se nájemce 
dlomáha~i s:p1ll1'ěnď sml'ouvy! 

JI. 'R\OIz,sah zkJoumánÍ a schvalování pachtu a PlTOnáimu je dán 
ruejen § 7 2. Z., nýbrž i § 1 h. z., ,a prOlto mů~e PozemkOlvý úřad 
wrlČovalljř, jakým ZIP>ů>sclbem má pachtýř hos,POldaIř1tiJ. »Při.pomenlOuti 
je ještě, že propůj'ČenJÍ bytu zemědělským děllll'íkům i jiným imI Plrurtem 
salarůi nespa,dlá pod nynější šiwký text § 7, ježto vůbec nejdle o P'W
rtái\ťm « (Krčmář 1. c. Sltir. 32). Srov. dekr,et dv. k. z 14. lisfupadu 
1784 Č. 360 sb. z. S., zákon ze dne 30. ledna 1920 Č. 82 sb. §§ 1 a 8, 
nařízení ze dne 24. dubna 1919 Č. 223 sb. Jinak platí o splatnosti 
smluvních závazků tOl, co 'ře'čeno bylo výše na str. 119. 

101) U n g 'e r, Br bir.eoht, SItr. 92. • 
102) U n g e r, Erhreoht, ,~tr. 272. 
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• 
§ 25. Kdo má povinnost vymoci ~ouhlas Pozemkového úřa'du? 

l aik jsme výše pmlvili, týká se § 7 z. z. přípus,tnostJ: plnění 
vla!strllilk'o'v,a. Ten, kdo má PO'Vil]Jll,OIS,t zcizit.i" rozděl,tj, PlromélJjmouti, 
zaV<lJZlLti nějakou nemovHolSt, musí UlČinJi!úi vše, aby sp1lruti mohl 
(§§ 1297, 1298 OIbč. Z.),103) proto mus.í učintti též kroky, aby zcilzelllí 
atd. Po~emko>vÝm úřadem byla, schválena, jilnlaik ie prá'v druhému 
kOIJ1ltrél!hel1!1lu z na!staIé škody (§ 1295 oUč. Zo., cf. 878 'olbč. Z· in finc). 
Je nwt!no přtDomenouti, ž'e vlastník, není-Ii niJc jiného smluveno, je 
,PONined1l bez průtahu zakroči,ti o souhlas P ,ozemkového úřadlw a\ má 
podání příslluŠlné instruolvati tak, aby bylo úplné a aby v něm byly 
Ulrčeny všeohny 'OlkO'Lno'sti, diHežité pro přízni'vé rozhodnulťí Bozem
~ového úř:aldiUl. Může býti smluve,rio, ~e souhlaiS má si OIpatřilm 11laby
varJel dOlv6enéthO' plOlZemku, a pak je jeho smluvni po'vi i1no sti, aby 
OIpatřil si s'ouhlws 00 nejdříve. Osoba k zakročení povinná mUlSoÍ 
ulČlilIJJúti Itak bez průta!h:u a se vší bedlivostí, jimak je práva z náhsría!dIy 
Šikiody, Může I\1IéLSltJa1!i příp~d, že Í'en je'dUla s.trana je s to p10dati prí
slušné podání Pozemkovému úřadu; v tomto případě bude velmi 
aJktu;á'lni otázka, z.da 't!ato {)osoba může býti soudem doháněna! k 

II 
plnění této povinnosti. Není překážky, aby soudce rozhodl dle žalob
!tího peNtu a povolil příslušnou exekuci (§§ 353, 354 ex. ř.). O slPoLu
vlastnících viz výše § 22 této studie. 

§ 26. Vliv souhlasu Pozemkového úřadu na plnění. . 

BeZlplQldmínečný s'ouhlas Povemkového úřadu má dle našeh0 
mín;ě~í ten význam. že při provedeném zcizeni vystUlpují pozemky 
ze soubtOIrU zabra,ných ne mnvi\tOlStÍ. Zda Stavlli,jí se POtzemky volnlými, 
či Zlda stávají se SOiučástkou iiného souboru, \P,rotože p'ozemky ty1,o 
J'SQiU svo1bod,nýIID maje' lkem dle § 4 z. z.), T{)zhodují okolnosH majet
kiOlVlé nového vlastnilka propuštěných pozemků. Myslím, že můžeme 
upuSltllitii od Ibližšího d'ŮkalZou. Text zúkoll1,a, nenechává nás v pochylb
nosU; zábolr nenlÍJ žáJdným ,reálním břemenem, které by SlP:o;čívaJlo 

illia Ofi1Iom POlZlemku. Když toto si uvědotmíme, nel1Jů'Žleme ani wz
hodlnlO'lllÍlÍ jilnlélq{, než jak j'sme právě roohodli.1nd

) Zno.vlJ! musíme 
llJPozolľnil: 1i na to, abychom nepřeceiiov.aJi významu a rO'zsa\hu toihloto 
souhlasIl]. SOtuh1iasu je zapotrehí jen ku ,právním jednáním uvede'l1:} m 
v § 7 z. Z., ik ost'a:tním nabývalCÍm ZtPůsobůJm v,1alStnictví SDuhla"" 
zaipotřelbíl ne ní . 

Pbní..Jni se se souhlasem Pozemkového úřadu, stává se nabyvate; 
vilastníkem, plíní~li se bez něho, nenastává ~měnlal vlalS!'lniatJvf, pOl\1lě
vad'ž solu6ní právní jednání joe neplatné, a pwto nelze mtuvilti ' 
derli:vlaJt'~vním llIaJbývání vlastIlJilCtví dLSIPosicí dřívějšího vlastník" 
(§ 424 obč. Z.).106) Nalbyva~el nes :'ává se vlastníkem a stát může pi( ' 

převzetí zabmného souboru přílSlušný po-zemek od něho s úspěchem 

1 03 ) R a n d a, Ná'hnudla škody. str. 25. 
1 04 ) O otáz.ce ,této byllo dosti plsáno. Viiz Krč m á ř I. C., str. 25-31, 

S t i e lb e ,r. P l'álvník 1919, str. 216, Kr e i č I, Casop.is 1921. SlÍr. 12. 
l OG) Neroz.llišUlje však mezd ob],igačním a so],učním právním j,ednáním. 

co'ž jle příčina ceM ,]H,eratur'Y o této kontrOVelr se, Slrov. výše s,tlr. 122. 
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vmdikONalti. Naby'Va'tel nemá ami t. ZV. Utuhli dle § 1461 obč. Z., ovšem 
vydrž,ením d'lle § 1477 oIb1č. z. nabývá práva vllalStmic;ké!J1,O'. O b, zv. 
knihoVTIJÍlm vydržení viz níže ve studii nás l,e(]<u iíd. 

Nesmíme zéliP'om~rnaI ,li, že oba smluv:n:fci mo!hou býti bOrlae ftclleli., 
že pozemky iZcizo~ané nejsou zabrány, . a teprv'e pro I'etech může 
ll,řijítL stát aj uplatnruh své nároky. Vzhledem k tomu, že při h1ran'Íci 
staJtku 150 až 250 ha je c1án;a, neus.álá možnlOOt změ!1JY zabrmého 
maje~ku v·e V10~I1IÝ a !r~lopak, <ll vzhledem na neurčité po,stavenípo
zemků dffie § 3 LH. aJ) Je ONšem taková možno1st l'ehce dána, že teprve 
po te(!ec'h podáhine se PQzemkový úřad k pozemkům, kterých někdo 
po celoll1 generaci p,OIklojn.ě užívá. Tím ramHi ' jsme všaik tnStitUlci.-J 
pO!~emlrovÝ Clh knilh, tuto naš.t chlOlUbu, na životním nervu. Nikde 
úpadl0k 'legiSllativy iI1Ieni patrný tak, jalko zd.le. 

II. To~ co jsme pr,a'Vili o zcizení, pla~'í i o .zavazeni, a:v.~a:k do
mnělý hYlPOl.iekámí v ě'řlte I má mnohem cltaiběojši postavení: než! do
mnělý vlastník, poněyadž z úhradového kapitálu dle § 9 z. z. mu 
nepřís'luší žádná náJhr.,da.106

) JehlO hypotékal je ni'čí a n~má VÝZIJIalI11U. 

J,eho posta'venJ je tím bolestnější, že ani dodateólým propušlt<čním 
obligovaného pozemku ze záboru nenastane konvalidace, leč dodateč
ným uznáním d'lužníkovým/o7

) ale přes ,ID věřitel může ztratilti. vý
hiOdný pořad časový (§§ 29, 53, 110 kll1. ř., §§ 216, 246, 286, 288 ex. 
ř., § 49 odst. 2 konk. ř.). Je zde možnost dvojí: buď bude se žádJatti 
kle ka/Ždému Zlav,azení jakékoliv nemo'vito&tllo s,ouhlas Pozemhvého 
úř'a.'du, aIl1ebo věř~itel hyp~fJeikámí vezme na se risiko eventuálni 
neplatnosti hypotéky. V prvém případu je věc neproveditelná, poně
vad'Ž PozemkONÝ úřad, místo aby provádel pozemkovou Jief,(}tl'TTIlu~ 
musil by sC'h.vallovati aJ zko'llmatli smlou,vy a vy,šetř(}vatl: pOIlTIěry. 
Pro mnložs6ví láJt:k'Y by stľaJnty mohly ček;al~ lé/ta na vyřízení,. Tím 
by oVlšem mo~nost h~i().tekárního úvěru stala sle úplně ilusO/mt. V.e 
dlruhém iJ)lřipadu bude ovš·em věřitel pož,a!do'Varc'i zvLáštn,í risilkloíVou 
premii buď mmJinálně zvýšenou úmkov()Iu měrou anebo sniíž,ell1'Ým 
kursem při emilsnídh ústave,ch hy pot: e čtl1<ÍCh. V obou p,řipadechzna'čí 
to ktOlOOC laJciné:ho hy:potekámJho úvěru. D<n/Cs se tiži,vost hypoték 
nepociťuje, ale v nedlouhé době pocítí nedostatky tohoto zákona. 
mkoliv vš* v'elkostatkY', al,e dwb1jf držitelé půdy, poně'vadž úvěrní 
vrh ne'ČiJl1\í rOlZdlí'Iů. Ba může se státi, že drobní usedlíci bud()iu mfi ii 
drahý a velkostatek laciný úvěr, poněvadž tento bude povolován 

106) ~d1ež'to důmněllý vJMtník má. Il.'<ltrutď výhodnějš[ postav,enl, ž'e 
mŮlŽe s,e domáhlaJtt zavčalS, a,b)y mUl Jeho nátroky z náhmdniho obnosu 
by;11y ZlatllÚŠ;tiěny ll! neztrácí p,rnorilty, ,poněvadž jde teprve za hypote'kární
mi vělřite'l'Í. 

107) U n g e.r II. stlr. 163. U n g h však netroz.eznává "žáldného jedl
nání« a »letdnání neplatnéihoc: tento r<Yzldí.1 Z!důrazňude ZiCeda s'právně 
T i I s ch, Olbč. !právo § 214. VklJad neplatné hY'potéky má své p>Iávnf 
účinky (§§ 63, 64 kn. ř. §§ 469, 526, 1443, 1446, 1500 ohč. z.) pomd, poku.d 
nebyl vymazán (§ 61 kn. ř.). Ran d a, Besitz str. 77-79. Srov. zajímavé 
poznámky S che y o v lY, Obl. V,erhiihtnisse, sÍlr. 155, ;enž Uiklazuje na 
jeonostnannosll konstrukce U n g ·e ,r o vy. 

9 
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dle souhlasu Pozemkového úřadu, kdežto onen bude ~pojen s risi
kem pro hypotekární věřitele. 

III. Nejistolúa vl1áš~ sei dl() smllYu,vy pachtov,ní a nájemnlÍ, ieIliŽle 
zde jde 'O útvaryčélJslYvě 'omezené a! pak je vždy větší pravděpodob-
1\Iost, ~e pachtýř a nájemce budou mo'ci věci hospodářsky využdlť
k'OvaJti. 

§ 27. Pthodní ustanovení § 7 z. z. 

I. Není to snaď jen his\:lorlloM vzpomínka, která náts svádí k t,o
mu, aJbY'c.ruom IpojeclJ!1!ali též <O pův,odnÍm znění § 7. Vede nás k tomu 
úvaha zoela p;ro:kti'ická. Zákon ze dne 11. března 1921 Č. 108 sb. nabyl 
účiJnnolsti dne 9. dubna 1921. POIněvadž neobsahuje ustauOIVení >() 

zpětné působnosti, jest právní jednání, uzavřená za platnosti 
původního § 7 posuzovati dle původního znění (§ 5 obč. z.), to 
znamená, že právní povinnosti, založené v době platnosti této nor
my, i nadále jest dle této normy posuzovati, pokud nějakým soluč
nim jednáním nebo ipso jure nepozbyly platnosti. Tu může 
nastati případ, že soluční jednání jest posuzovati dle nového 
práva/OB) tento případ nazývá T i I s c h (Obč. právo § 93) ne
pravým zpětným působením. Nemusí býti vždy zpětné půso
bení vysloveno a přece jest povinností posuzovati dle nového 
právll1lÍho řá'd'U; záLeží ~de vždy TIIa obsahu ustanovenr. Přihllédneme-Li 
k tomu: blíže, shledáváme, že plnění těchto p'ovi'l1nos'Í-Í posuzuje se 
dle Illlové.h!o Ip'rávla a že dJáváme původním POlViIlJl1ostem jellJ {)Ihsah 
dle solu'čních jednám.l, j<imiž se 'OIbligačni práv,nlÍ' jednání rušPOO

) 

Cel'á o/bl!líŽ spočívá v ro,zhQdnutí, dle jakého práva' po,sltZovati }e 

so1U1ČJl1 pr~vlll,í: jednání, je-Ii obJiga'čuí právní jednání filetď'otčeno. 
n. Pro náš př'ílPlélJd' Pllatí proto tblik: právní jednání, uveool1lá v 

. ~ 7 ,z,. Z. <li ,před'sevzatá za doby platnosti puvodního znění § 7 z. z., 
jest p<osu~o'vaH d~e tOhOltů znění. V § 7 z· Z. js'Ou uvede:ny jen wáv:rní 
jednání sOIlUiČll1íl, lovŠ'em toto SO'IIu1čII1Í práv11lÍ jedlná'lJlí muže býti rázu 
trvalého Gp\.tre!nlÍ PO!VÍlIIllO'Stí pr'()ipak:,hto<vatele). Plnění do 9. dubna 
1921 nep!1ov<ede.ná je po'sulZlova;t:i dle nového zněIIIÍ § 7 z. z. P()Il1(Wactž 
pak plaltlnOls,t nebo ne:platn'ost obl'igačníoh prá"II1IÍch jednání závisí 
]]a dlovQlrenoSltIi plnění, má 'Olvš,em 'takové usta,nov,eníl též ~pětn<Y1l 
prUs<Ybnl()st. Zása)da ~latro v}~slove.na je v § 880 obč. Z.110) 

108) OtáZlk~OaJSOVéhO pořadu norem je veJ,mi málovyjla,sněna: srov. 
T i I s Cl h, Obč. rávo §§ 88-93, - P 1«11 n i o l, Trai:té -de droUt CŮJvůTI. L 
~§ 24() a llál~l. U n ~ e r 1., str. 1113 a násl\l. - Bu r g.ha r ,d,t lL, str. 
178, ~ o.hsáihJolu cu'a ci lIHlera,tulr'Y'. - Srov. tK Ir a t n z 1., .str, 43. - Vilz též 
ve!~ni ,d1ůlklla1ctnou ]JITálot Pf a ff-II o f f m.a' n n o vn, EX)k:uirSle' 1., str:. 107 
až 350. - PráJoe !Jyto vybíjejí se o o,tlÍl!zkUl ne zo dlpovědliltle.llnou.: co je to 
llaJb~té pr:áJvo? Otázka Je nezodlpovMite,l.ná proto, poněvadlž se tlm mysU 
~ubjektivní právo, kter.é je pro právní řád zcela irrelevantní. 

100) Na př. SI11~Ury"ěnY' 10% úroky, novým zálkonem přípwstnYI jlSou 
úroky jen 6%, ' t!!!d.~r od Účinnosti nového zákona je dlužnfk povinen plniti 
jen 6% úroky. " . 
" 110) K a ň k a v citovaném článku dopouští se chyby, že nerozlišuje 
ohMmační a sOlwční }edinánf: d:Ů5lIJed)e!< toho by blyll, že smlouvy, 'wz:iJvřené 
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III. V ÍlO'lnro~ ood!j/u zmlrIlÍme se jen o tonl případu, že před plat
mlStí byla ulZ)avřooa smlouva bez schválení Pozemkového úřa'du a 
smluvní povil1lllOst by,liaJ s.'Plněn~ před 9. dubnem 1921. 

V PlŮvmlln!ím Zlnění § 7 z. z. bylo řečeno, že právní jedlnánJí, tam 
,označená, vYŽlalduj,Í úředního wuhlasu, a že ne nlají bez tj a hot o 
s .o u h I a s fU p 'r o It i stá tup r á v n í c h nás led k ů. Co se vý
zn,aJmU druhého Qlbra!tu týče, máme výklad velmi jasný v komentáři 
Kr Č.m á ř 'o v ě aJ vzhtledem na jeho poměr, k tomuto zákooUi musíme 
pOlvaJžolv,ati tellltlO vý1kJliaJd za SiPra.vný. Krčmář (I. c. str. 24) praví, 
že tellJJt10 olbmt značí totéž, co relativní neplatnrOlSt dle zákona 00'
pŮflčírho, at obral(. ~ be.z právnkh následků" je jen plřekladrem sJiova t 
»unmrksam« (§ 1 starého od:půftčího zákmla .z. 16. wezna: 1884 č . 
.36 ř. z. a § 27 kon:kurs. ř. § 1 oO'dpůrčího řádu cís. nař. 10. prosince 
1914 Č. 337 ř. Z.).lll) Tím má tedy býti vyjádřeno, že plnění me
z:i! z účars tll1iěnJými s t lra/n am i je Ipra vopl altné (tudíž i 
smtooVia IOblig,ačnÍ byla platná), a I e s t á tne n í t, í ID t 0' pln ě!l1J í m 
v á z á n, ,a státi se může táhnOlUlt,i k 'o :sobě .plnící ta/k, jako kdyby iI1ie
bylla 1Jývralla IPtlnila. Ji:nak řečeJlto: záiborový právlilí pomělr tímto 
p11I11ěním nediomIal změny, vlaSi:rnilk, zciz.ivš~ svoji zahranou nemo
vitosti, zůstává i nald:á:1e vů'či stMu v povi~1rhostech i práveoh v1ast
Jn~kaZraibrIaJl1é' 11Iemovlitosti, jen orn je povmen na, tom'tlO poze~u 
hospoďařiJťi fádně, jen 0111 je legitimován požadova,>t:il náhradu dle § 
9 Z· z., IPI000eII11ek i rp,ře,s :ocizení zůstárvá SloulČástí soubOifu zlcizÍllielova 
.atd. Talk mů,~e se S1flárti" že i1n á 'o s o b a než kni'holv ní v La s t
nik je subjektem p'Táv a .povinnolsÍ'Í záborových, 
že ,pozeanrek nátle~ží do souoaru }i~lé osoby než krnJ:hovníhOl v ICl'stníka. 
StáJť k tOl11fUltO J]OIVému k,nlihovnímu vl,astt1Jirctví mmůže př~hlížeti a 
prolÍ!O můlŽe plřlevlZílti i tent.o zoi'zený majetek. Nový knihovná' vLastník 
YSvulPu}e do té mÍIr'Y dra ·z;ábopové'ho ,právního poměru, že muStí strpě/ťi 
odebráini pOlzemll<lU. Podobně po'SU'z:ovati je Lll'tahulovamou hYl p o-
l é k u. 1I1Ita!bul~d hypotekáJnní dli.1žník učinM zadost své plOlVinll'osrti 
zřízení hYIPoIt1érky (§ ,1373 ooc. z.) a další IPassivní chování vlas,tní
ko,VQ (strlPěmí prodeje atd.) rJ:CJJ,i sol11'čním právním iednámlffi v tomto 
smyslu. P ,r'OIto ,ilnltlalbul1o,vané hypotéky před 9. dubnem 1921 na za
braných nemoviltos/:leoh nUltno posuzovta!Ťi dJe staréhO' zněn1 a llIe dLe 
l1ovéhio zmnt § 7 z. z. Stát však k tHo hy,po,téoe nemusí vůbec Plři
lllužeti, by ta-Hli in1ltabulo'Vána bez ieho schváloot. 

PacMOIvní sml'ouval má býtů do 9. dubnal 1921 plněn~ dle Sitlaxého 
-znění ,a (Id té ddby dle zillěnÍ nového (§ 7 z. z.), poněvadž pl\llIění prro
paoJť601v;atel0V10 je r.ál:Du trvalého. 

IV. J1e sirce llJeSpolnro, že původně § 7 Z· z. obsahoval rozparr mezi 
výpazy »vy:žaldruje úředního souhlasu« a »nemá proti státu právních 

p řed 9. Idkubnem 1921, drlulŽno p,lniltJi 'b1ez zřetdle na státní schrvállení jen 
s výhradou hezúlčinnoSlU 'l)'f'otri s táJtu'. 
. 111) Srov. něm. konk. řád z 10. II. 1877 a odpůrčí zákon z 21. června 

1879; Je tomu rvylsvětJ[v!ky (&tr·. 25), \které rozeznávaii přesně .Unwirksam
l<~~ ii« a »Ungilltrj'glkeit«, toto j,e nelj)ilatnoS't vůbec, ono je rekt1ivní neúčin
n ost proti věřitedlŮrn. 
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následlků«, je téiž nespornQ, že pootupem času nedal,o' by se zjÍlStiti,. 
ke kterému sOl\llbou-u vlastně nemovitosti náleží, ale nicméně původní 
znění p,řúpodOlValo se logúčtěji k ostatním ust.aIlIwením zábOO"ového 
Z'ákom. Je přece ZItlámo,že důvěra v knLhy veřeiné nepl;a(tí~ pokud 
jde o 'o((ázku záb()lfu (§ 16 z. z.), a tu se může s.na,dno státi, ž,e 2)ciJ.. 
2!()ván bude pozemek, o němž nikdo neví, že je zabrán. Púvodn:í 
text § 7 háji,l aspoň IJ)irávrtFhio jednání me~i sManami a vŮ!či všem 
osobám mimo stát, ale nové ustanovení luší úpLně toto jednání a 

' PQldltaJmuje ~a1k úplně důvěru v právní řád. Nové ustanOiV<Cil11Í mě~() 
by jen 11e'hdy oprávnění', kdyby změněno bylo 'uSllwl1iolVení § 16 Z. Z.112) 

I ~ Není bez zélJjímavosti zjistiti motiv toh:o~o I1O'vého ustaJtllO"vw1. 
\ ~ nle důvodové zprávy stalo se ,talk, alby se 'ZIabránilo 'P!od:IGlud/l1Jj m 
, I pmdlejům zaJbrané půdy, hlavně na SLovensku. Ale na Slovensku je 
\ už několik :leť plaLlné p(JIdJo:blné ustanovení, že půda bez úřediruího 

sou!hLalsu vŮlbec n/Csmí býti reizován;a: l§ 4 zák. z 10. prosilnce 1918 Č. 
64 sb.). Mě'lo-li toto us.tano\'ení tak ne,patmý pra;ktiocký úlČi!n:ek, bude 
mílti a'si i TIlo,vý tex tl § 7 z. z. It'éž malý význam pro. zamýš1e!l1\Ý účel, 
ale !bude mÍlti nep,řílje/l11ll1é následkY' Plro celý nemoviůo<stnf' právní 
obchod. 

§ 28. Záborový zákon a ostatni omezeni právlli dispOSice s půdou., 

Vedlle dvou 'Změní § 7 z. z. máme ještě dIalší ustmOlvenlí, 'orne
zU'jící v'QlLno'll dliSiposilci s půdou. Je t:o zákon ze dne 9. 'Iis',iOpadu 1918 
Č. 32 sb., dále ci'toV'aný zákoo ze dne 10. prosince 1918 Č. 64 sb. 
Rrvý tÝlká se lItemC'lvirostÍ< zapsaných dlo' desk zemských, a ome~U'je 
tedY svoji pů'Solhoo'S,t j'en na země staré, aj druhý týká sle v:eškeré 
půdy lIlal Slovensku.l13

) 

1. Záklon ze ,dJne 9. listopadu 1918 Č. 32 sb . . i!ýká se, veš,k'eré půdy" 
zaJpsané do desk .zemských, bez Z'ře1t/ele, zdJa 'Půda tat/o' je soustředěna 
mll ver~ký maje1Jek pozem~kový či nic. Na:proti tomu § 7 z. z. týká se 
jen pozemků, které jsou součás'~'í sOlu/boru zalbran:ých nemovHostí, 
ale bez mzd1Iu, zda j's'ou z,a,psány dJo knih pozemlmvých o,becných, 
či do desk zlemských. 

112) Na p,ři'plaJdy tylto pama~ll'j'e K a ň .k: a v ai~. čllinku, al1e 1'eJho závěr 
i:e piřflti š optJimi6tioký. 

113) Zálkon 'z 9. IlUsto.pladu 1918, Č. 32 sb. zni: »§ 1. KaMlé ~ci~eni 
mezi živými, j'a!kož i zastalvení a re:alní zatížení .smwlvní i exekuční, sltatků, 
zapsaných do dloo~k zemskýc:h, bez svotení úřadů pro Sij)r'ávu zeměděl .. 
skou, jest neopl.a~né. § 2. Zá,pi5Ydo zemSlkýoh deSik o právních jelClná
nkm, uvedený'dh v § 1, j'e;ž ,po.ohá~eů í ~e smluv, datovaných před p,latno'stí 
toho,to zákona, j'solll nepřípu:sltny.« Zákon nab'Y'! účinnosti dne 13. Ustopadu 
1918. Zákon ze dne 10. p!fo'Slinoe 1918, Č. 64 sb., v příslušném 1lSitanovení 
7JIlí: ,,§ 4. Ka:židé zd:zlení J pronájmy mezi ž.ivými, ja:kož i ~a:stavení a reálL. 
né smllUlVné a exelj{1wční zwtížení nemov,Hosti, be.z souh'lasu orgánu, který 
vlláda Čs. l!epulhliky k tomu ull'či (!Pozemkový úř.adl) , je ne:pla1né. Záp~sy 
do !pozemkových knih o výše uvedlenýcl1 pnÍIVníoh jeodnáních, které po
ch:á~ejí Zle smllUv, datovaných před pUatnosti tohoto zákona, isoll' nepři
pUiSltné . ., Zákon nalby1 účinnosti dl11e 16. PlfOStinoe 1918. 
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Oméí,e'nÍ (],isposice dle dt. zákooa z 9. lisllopadu 191R Č. 32 00. 
j111e.nuje se oostiéťvení. Toto obstavení není totož'lié s DI'ozatimním 
opatřením dlle exeku:čnm řádu (§ 378, 379, 382 ex. f.).Ut) V tornto 
.. hS/(\alvenÍ illJejde vůbec o žádtný e:>..'ekučllÚ pros! ředek, ale vlastnÍ!)< 
lI-emůže porz.emek Ibez sV()llenÍ Pozemkového úřadu (diříve min. ze
-něděllStvO plaJtně: 

a) :lcizúti; zákOllll p,ra vi jen meZ\i ži yými, t10 zna:Cí, že srukcesse 
lTImtis causa je neootčclla, aJe j'em pro tCill !přípa,d, kde není žádJnélho 
solučtl~ho prá'vlí1\íhio jednání inter V,bVOS, pmto je [lÍmto zákiolnem do
tčel1Ja' výplata legátů nemo:vitostJ, do desk zemských zapsa,nlý~h, 
pOO1ěva,d1ž v oomlVo IplřÍIPadě zcizeni se děje solulčním právním jedná
ním irJ/l'eJ" vÍ!V()lS; 

b) ,zas:aviti a reálně zatížiti; zákon má na mysli zřízen!. hylPO
téky, služcbnostJ aneb reáLného břemenal; 

c) na nemovito,st deskovoo :nemůže býti zřízeno zástavní právu 
.exeku:aní (§ 88 ex. f.). R'Ozsah I(ohoto zákona opr'Oti< § 7 z. z. je U'žší, 
l1ICobsah.ujeť : 

IX) dělení tremctvilt'oSlti mezi 5{poluvhastníky, 
(J) pTOil1'ájem a lPU'opachtovál1Jí Dozemiků, nalProti tomu případy 

sulb al-c js'ou obsaženy též v zábOlrovém záIkOlJ1u. 
Samlkoe v 'ObOlu piílPadech je ny.ní stejná: neplatnost ouoho 

jednáni. 
Pokud .zákOll'1 z 9. liJsItlolpia:dU' 1918 Č. 32 sb. nebyl dero&1ováJn § 7 

z. z., ip'latí doslld!, ~. j. pl,aJtí vzhledem na. pozemky deskové, kit!e.ré 
l1ejStOlU součástí souboru Zta'brooý,ch 'nlemovirosti. O kvalitě těchto 
pozemků můž.<:me se SlI1larlno z kl1iilh pozemkových př'esvěd!čiJtI, 
ovšem ne co do ottázky, zda js'ou zaibrány. 

N a S L'O ven s k u je veškerá půda vyJ,olueem.at z volné dlÍspo
s.k:e la si:ce <tak, ja~o dlle § 7, jenže s llOU úchylkou, že ~lení dle § 4 
záilwma zle dne 10. !ptl"!()Ismce 1918 č. 64 sb. i'CI přípustnoo. Sankce 
v obOlU př'~plaidt:ch stei.ná: neplatJ1loot. 

II. Ta'klový jle poměr oblOU p'rávrJch předpisů k § 7 z. z. ve Zluěnr 
zák'onl<ll ze dlle 11. b'řezrua 1921 Č. 108 sb. Ale -- jak jsme výše 
pl"avili - musíme práVTní iednánlí v § 7 uVCldená al provedená před 
9. dubnem 1921 posuzovati dle ,pÍ1v lodníhOl znění § 7, a pwto 
musíme umlti vzájem~ Platněr Itéž k ltIonlUl:lQ, dnes derogoVJa:nému 
lIs,tanlOVení § 7. Dle původ:ního ustanov'e.J1'í § 7 mělo splnění platIlo.')lt, 
alJe stát nemusH k němu př.i.h.JižetJ, dle cll zákonů St~lněl1í bylo však 
ncplaJúné. Je lPřia'olzeno, ~e ustmovenÍ cit. zákolllů p atila v zemích 
sJ!!aiTý'ch co db půdy ,dleslmlVé a nJal SlovenllSku co do veškeré půdy 
až dle. 9. dlUbna 1921. Tedy wávní jednání, týkající se půdy deskové, 
uvedená "ýše Slub a.-c, jsuu nep'lalllllá bez zřcJ: lele, zdia . jde nad Í'O 

o půďlu zabnaJn!ou či lIlie, naproti tomu ,právní j'edlt1lán,i sub IX a {3 jsou 
platná, a\e je-Id desková půda !Zároveň zabraná, jsou pro,tL státu 
bezúcil1lná (po 9. dJuibnu 1921 :iJ tato lPiTáNnl j'edJnáni jsou nep~a\tm:á, 
jde-Iru o půď'u zabrrur.oou). 

1H) Ve i th, str. 57. 
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Na) Slovl'.nsku, mimo Qlvšem & ,lení, žáctnJé ~l1ávn4 jednáJni, uve
dené v § 7 z. Z., už 100ď 16. prosince 1918 bez schválení úředmáho 
llIenIÍ p,la!tné, ať jde o jaJ!mukOlI[v půdu, od 9. dub11la 1921 je zapotřebí 
schvaloV1aJti též děle\ll!í nemovi'tostí, které tvoří slOučá&t souboru za
bran~ch nlemovitOlSitlí. 

Tím máme st~novenu kioll1lkurenci ťlláJkiOlrmýah předpisů 'POl 9. 
duhIlu 1921: § 7 z. z. nového znění, § 7 z. Z· s\tlalrého zněnÍ, zákon 
o ,obsta'Vení iPůdy ve~lkosiatká:řské s § 4 zák. o miJmořád. opatře
ní'ch nJa Sllovensku. 

III. ~ol1!eČlI1ě musÍme se zmÍl11áltID Q přech{)looých usta;rroven'ÍiClt 
a to všech ~lří Z:álk,OIIlŮ, >O deskový,clI, s'lovenskýchal zabraných po
zemCÍ'ch. 

a) Přechodná< uSlbajnmooí uniněných dvou :z,{uk()llů o sta'~cích 
deskt{)IVých a pŮ'dě sJlOIVellliSké jsou obsa:ž,Ma v tom, že plll1ěn.í 00 

záJklladě smluv 'před úČiil1no.stí tě,chto nOtr:em (předlel dnem 13. listo
Pa!dlU. po IPIŤ. 16. ,prosiI1lce 1918) UZIa)Vřoo.ý'ch, nemají se zaDisovra\ti DO. 
ú'čirunOOltli těChJao ZákOOlŮ dOl kl11Jil1 DGlZiemkových, t. j. phnB..'1í taková 
jSlOU nem01žná 'a tfun 1s'Olu, i 'onlCl; starší právní jedmÍJní nepl.a!tná, oož 
p1y\IJIe z toho, 100 jsme pravílĚ o komku:rerrci starého a nového § 7 z. z. 

b) Přechodiná 'USltJa\l1IolVen~ § 7 z. z. iSlOlU obsaže.I1Ia v § 18 z. z. 
(ve zlněnj zákona ze dne ll. loervence 1919 Č. 387 sb.). Tex:t prvého 
(nezměněného) odstavce zní: "Smlouvy O' iZ'Cizeiflli, .pro:nájem a za
vazení zabnal1".ého majeHlku, uzavřené POl 28. říjnu 1918, jsou proti 
stlMu bezúčinny, nebude-J,i prokázáJno, že šIlO o jedll1ání, kte,flého si 
vy,žáJdladlo řádné 'hOlspolc\!ař,el11iÍ.« Ve dl'lulhém odstavoi p.aik hledí se 
k pŮ'diě cLesNové a s!OIvellislké: práV'n~ jedlnáJní, schválená dle záJkona 
ze dJnie 9. Eisv()IpaJdJu 1918 Č. 32 sb. kll d~e zá:k'ornaz~ dme 10. prosince 
1918 IČ. 64 sb., jsO'll /P1l'oti sltá,tu i; dll,e záboroV'ého záJkona ÚChl1ill'á,11O) 
t. j. stáltl jle váJzá)n povintliOlStmi, 'které PTO něj vyplývají Zle splněruý 'ch 
smLuv. P,oněvadž vš~k, jalk dle z~kona z 9. llisťOlpadu 1918 Č. 32 sb." 
tak dqe zákol11iíll z 10. pl'olsmce 1918 č. 64 'sb. schvaluje stát pJ',íslušné 
jedlllállli sdlulČní, je z:.a\ to mí)t ň~ že tQlto s chváJ\JelniÍ, dané p'řed Ú'čvnnosltí 
~á'bolr()lvéh<OI zálmI1a, Iplatí i pro {elil' případ, Žle p,lněno bylo po· 9. d\ub
nu 1921, kcliy k pbaltir10sti pO'do>bllých solučních jednání se výsloV11lč 
žáidá sdhválení P>cJlzJemkovéhio úřadu. Stalo~U se však schvál,em' IPřed 
Ú>ČtOOIOStÍ zábor'ového zákona "s výhradou příští zálml11lIlé úpravy 
právnÍ'oh pom'ěrů k Ipůdě vellkiostatků« (§ 18 odslt. 3 z. z.), je třeba 
nového schváleruí dle § 7 z. z. Plnění bez tohoto nového schválenI 
~e iP01S,UZOYaltl p'řed 9. dulbll1em 1921 [l1Cl'dli'e tMo',eo řečel110 ie výše 
v § 27. III. a po 9. {jlublllu 1921 dqe výkladu v § 19 této stud.ile. 

PřÍslušn!é 'obligalČní sm1louvy mOlŽnl{)l platně pIndlt'i vzhledlem IlJa 
stát i bez schvá!1e1!1lÍ Pozemkového úřadu neb j1inéhn příslušného 
právního mgá:nu, jestliže jedillán~ IPodobná byla n'u~ná vz!hIedem na 
řádné hOlspodaiíení. P()I(\mÍ~liky ~ohoto us,télln{)IVenÍ jS()'ll: 

1j5) StanoV'ená Iroční lllh'lHa nalříkací. ~ Sltrany stáhli. nemá P! O ná-s 
již vý zmm Ul. 
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a) smlowvy, uved'ené v § 18 z. Z., uzmvřeny byly v ďobě p.řed 
24. dlU'blnem 1919 (POl l(Ié nutao schvaJ'OIV,a(llL všechna PlodotbnJá jednánO; 

b) sv1nění těchto sml!luv vyžaduje řáidného hospoda,ře.ní, nežádá 
se však, by slPllněn.o IbtY1Q1 ,db 24. ,dubna 1919, i pozdější p1bně:ní těicltto 
smluv je 'Í!'častno této výhody. PQlZem\{lový úřad však ~kOlumá, 1)da 
plnění by'lo Inu:lné vzhle'CiJeim na řádtnié ho<sipQld,a!řelnÍ. 

Us:ťanove1lJÍ ta lvo mají význam 00 dOl půdy zabm1l1é 
a l11e1podiJéhající zákonům z 9. IJisto'Poldru 1918 Č. 32 a z 10. JlII'osince 
1918 ,č. 64 sb., tedYi lal) CIO do půdy nedeskové a mimol Sllovensiko~ b) 
J1131 S~ovelllSku co dlO dělení 'Půdy, c) pIi půdě palk! dleskorvé co do 
děleni melZ!i spolU!vla!sltn~ky a co dlOl nájmu a Plachtu, d) co do zabrta
l1ié púdly bez nmezcll1lÍ, pokud jde 'o plnění před ůčinl11\ostí oněch dvou 
2lálkoll1JŮ z r. 1918.UG

) V .z~olJJech se nemzHšujle 1J)řesně me~L obJig:aIČ
nimi .a s!Cill\lčl1lími Plf áVTIlÍm i jednáními, a/11~ § 18 z. z. oočinÍ' přesl11ého 
l'ozd~1u. Po tom všem, 00 však bylI() ř'eoemlo, domnívám se, že jde 
v tomtlo 'Plřípa.dJu! o jednání so,luČ11IÍ a lI1ÚIko1iv ,oIbIigUiční. 

IV. Z 'VěChto výkladů je palllrno., že máme různá se ikNžÍicí usta
llloven[, omezuiící obchod nemolvitOlstnÍ. V zájmu přehllediI1Jos,ti a betz).
:peČll1lOlsti IPIf'ávnÍJho I()lbchodl\l nutno však u:silo'v,al.w o to, aby kOllllečně 
provedJooa Iby'la unlÍtfi!kace všech těC:hillo rooptý1en\ých USIt!allJJovení 
zákOt1linýdl. Je to v zájmu úvěru a jistoty vůhec, a'le ch:oome-li býti 
dJemQkf!al~frckými\, musime míti ~á\{lOlnY demollmatické: jasné, ~trucné 
>.l) každému lehoe srl()lzl\lmliitel1~é. Nelze Illoho vždy docíliti, aUle maxi'
ma má býti regulativním ,pTtndpem na:š'v legiJs.J\aJti,vě. 

V. § 29. Exekuce na zabraný majetek. 

I. V § 8 záborového zéÍkloalla! je řečeno: »Na z,albraný maje,t.ek lze 
véstil exekuci iediJně vnucellllo.u správ()lt1.« Usta,J1Ioveil1n floto je dús,led
kem mylšlle~jlky, Mlerá 'GV lládlá iz!áhor: zaihrall1é :nemQ/v~to's:t~ možno. 
zailZlilti nleb 'obtÍ'žrÍlt'l jen se svalením Bo:z;em'kolvého úřaJchu a j'el11l k úče
lÍlm p/OIzem\{lové reforrmy. K lficmu se pfidrruži'ly motrvy hospodářské: 
že exelkuce VTIJUbeným pro!dej'eITI měla by za následelk velmi nízké 
vÝtiěžky diražebllího podán'Í a tak tZnralčila by pohr'omu jak plm dllui
nfku, tak i ,prl()l vě,Hte<le."7) Omezení tQ/lb je ovšem d.alekosáhlého 
vÝZl11ramu pro veškieJrý ÚVěT nemo'V'i:t'o,stn'í. Úk;oj.ová možnost dosa
' '"klId:niho věřitel'e 'hYlp1oltekál1111ílho je dosti omezena rci' ruajmě pt10 úroky 
d~U!žl\'1é, j,a:!mž 'u spládky ,anu!i!t'ní je siJtwlOe velmi nepříznivá.1i") 

110) K tomu vi,z Kr e j čí, Kom. S1tr. 33. S nt ebhH, l<. c. str. 251 
])Očítá z důvotd!u tohoto přechodného IlIstanovení počát'ek záboru na den 
29. října 1918. Utvěid~míme-lIi si ceillý záborový právní poměr, shlLetdláme, 
7C z tohoto piře<ahodného 'U/stanovení tak<to sOlU/diili nesmíme. Stru:čný pře
hled ustanovení j'e výlstižně IPodán II tl o Ir y v Českém právu, <TOČ. 1., 
Č. 3. Ustanovení ta Sle me'Zli <tím (kompdaacoVialla ještě více dlrnholli novelou 
k zID.lborov:éml~ zákonu. 

117) Legilsllhtivní motivy UlVádlí K ,r č m á ř, ll. c. Slbr. 34 a 35. 
118) Pro krá:tJkou {j'obu p[omMoení. UpozorňlllJj,e U3I to tl o fl a v Oeslkém 

právu:, 1., č. 3. 
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ZplliaJv1dil'a jsOlu předlmět'em exe1kuce nucené SlPrávy reáLní výtěž
ky dlotčell1é []Jemav:iJtOlst1. Modifikaoe tOOŮIVo pravidba nél/Sltá,vá tehdy, 
když na Illiemovi![IQ1SI" byLa uvalena úř<eICtruí správ,al (§ 16. odst. 2 h. z.), 
pak předlmětem ,ex<ekuoe .nejs<ou reál,ní výtěžky 1P1Hslušné nemovi
tOlsti, iťle pouze čůSl1:ý vý.nJO!S, kla!ždomčně vykálzlam..ý ve VYlÚlčtován1, 
sclwále.ruém P{)~emkovým úřadem, kt.erý má býti vyd1áln oiprávrrené 
oSOlbě (t. j. exeku!Jov,i v 'ruaš<em pří1pa,du), IkJilerý vŠlaJki může býti m
drŽlen z bolho dŮVlQlcliUl, ž,e jle hlo třeba k zajilŠ,tění řá,d,né'bo, Clhodu. h!Q\
~OId!álřSltví v přílštim hos:podářském Iroce (§. 16 h. z.). Přec!,pokladem 
ř'ád:ně ve,de,né exekuce bude, a;by 'exekut by'l skutečně ,olsolbOlU 100práv
něn'olU dle § 16 h. z. Ostla/:;rre jde zde vl,aJSl. l11č o peněž;nÚI p'oiMedáv'ku 
»oprávněJn!é « OIS1o'by na vydánf 'čistého, vÝ'nolSu, aJ rprlClto bylo by snJad 
vl}l()ldneji přjlP Ulstilti exe'kuci DIa! pohledávku (§ 290 a násl. § 294, 303, 
308, 316, 317 ex. O. DLe nexJtlu § 16 ocLst. 2 h. z. je však spo'mo, zda 
tak'ový exck:UlčnJ ipr'OlSI,lřed.ek je připu.st'ný, či zda »čis,tý výtěžek « 
POVlaJžuje SIC zla 'pIa-cl'y Z!a!bmné nemo,v:illooti. na IIlíž mOlŽIrJlo vésti 
exeku(ji jedin,ě vnuceno'u správou. 

Exekuc,e povolená ,na lliem()lv1<tost dlomněl'e volnOlu, dl1e 'z,· z. vš,alk 
za'brrunJou, j.e 'Pos,u;zoVlati piodle § 7 z. z.: exekUlooě vl olžClná hypo
telka (§ 88 ,ex. O je ne.plalÍná, prodej ďlralžbou nUlcenou! je nr;.pll:ail1!ý 
Iél: udělení příklle/PIU (§ 183 ex. ř.) bezpráv,ní'CJl :následků, nebo! p\ralVin.i 
dúvod :looobo ltliabyTj:í vLals'Íl!1lňctvÍ je ;ne pl a1ilnlý , nebo!exekuoe vztaho~ 
vala se r .. a VOC, která tomuto !Způsobu exekuc,e nelP'olďléhá. Př~ tom 
nutnJo 1lIp'o~ornŮltli JlIa rlo,z,por mezi z. z. a ex. ř.: ďle ex. ř. lize vés.tl 
exellmci na inventář (§ 252 ex. ř.) je1n slPollu s příslušnou nemovitosti 
a: :lemJto Ílnventář se 'o!maIČujeťéž v uďělení pokl,epu (§ 183 ex. ř.) , 
dle z. z. je však exe11ruČ\l1ď <p'rodej jen co ckl< nemovi<tos,tj nelPl,alt!l1tÝ, 
l1IiJkidniv však '00 do mn.v:ilvolStí. ZrušIti exekuci z, toho dlůvodu, ž,e 
VZl~laihav'ala se ;Plo'U'ze na inven:tář, l1e'lIze, pOll1ě:vadtž exekuce vedena 
byl:a na InJemo'VlltolSlť i s iaiIVeIJ1~Mem ,a; teprve pOIZlději vyšlo nalevo, 
že exekuoe byla 'částečlně neplatná. Zde vidíme oh.romný zá.sah zá
borovéU-J.'o zá!<Joll1a dlo naš,e!ho p:ráva s'oíllkir'Omého. Pro Hstotu b'wde se 
odporwčovati, aby IIre k;atžďé exekuci nucenou dr.aIŽ'bou ZÍ'skán'o bylo 
p()lvlo~e;n.í Pozemkoc)iVéhl() úř,adJu~ TOIÍ!o za;t~žení a'ge!l1Jdy je jen důsl,e-
dek ne,dokolnal'oMi Zlák{)l1]I<lc. ' 

VlruUlcená sprá'Va ~oll1KSí se, kromě dův()dů uv'edený,cIh v exekulč
ním ,řáldlu1 uplynult~m vÝlPlověd!ní lhůnly dle § 12 n~ z. (§ 22 náhud.Qi
vého zák<Oll1la), nebo vložením vllastnťckého práva p,ro stát nle<bo pr10 
1!1IaIbYlV,atele' (§§ 28, 32 n. z.). 

II. pm exekuoi :zaj,iš!ovací je připustná jed~ntěl vnUlcenlá správa 
(§ 370, § 374 ex. ř.). lim je 'olÍázkia" zda je možno vymo1ciJ st p,r,o
zaA1ímnrí opa'tření nat zl<llbmných Il1lemovÍlÍ'osl',edh. 1 de 'o. ipřf,p.a:dy §§ 381, 
382, 384 ex. ř. Správa nJemolViltosti dle § 382 Č. 2 je :nesiPorn;ě pří
pustnlá, nebo! jde zde 'Ů ana']ogi'cké opaltřen'í ja;k'o při vnucené' správě. 
'BoiC'lwbl1los.t mohl by vzlbuzovati příp,a.d § 382 Č. 6. Zdle p'o'Vo1Iu'Je se 
pioonámk1aJ knilhov.nj, jej'j,ž vÝZl1lam je s.talt1iOVlen v § 384 ocLst. 3 ex. ř. 
B OlZlruámlka ~lato je zrolVl1ia tak piřípUSli'ná, iako je přtpus'ťná pozl1\ámka 
zl3l111~"šleneha :~oiz,enIÍ oP'o. ,rlOlZlumu § 53 kn. 'ř.; i1lJejdJe zdle <O žád:nlý příi-
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mý zákl'101k dOl sféry ma}etkDlYé exekutovy, jde pDUI~e o zaljištění tllT

čHého iP'oř,aid'U. Nal přlípustnost tétlOl Ipoznámky musíme s,O'U!d~ti a 
maiori ad mÍllllUis; krdJy(ž :př'1PDruštíme mocnější exekuční 'P)f,oLS:;:ředeJk 
dJlle § 382 Č. 2 ex. ř., musíme ' přip,ustiti i slabší pwstfedek dle Č. 6. 

III. ZálJ'oľt()lVý záImn TIeiZlmMlUje se mk1erlaik ,o lwnlkursu a z Ii!OJ]O 
mustme Sloudliti, Žle záJbor'em I1Ieby'[.D kOllllkursní řízení dDltlče1no. Prt()lto 
pl1O'de'j Z1aJbrar.(ýcrh nemovitosti dle § 115, 116 komik. ř . ;nevylŽ!aldiu1e 
schJváLenlí POZIemkovéhD úřadu; Sloud.i1,í dralŽibu nemo.vibostí d'lle § 119 
k1onk. ,ř., t1é,ž exekulČlnlí IPmdlej nemov~toOisl.li dl'e § 120 odst. 2 kom. ř . 
mUlsíme však pfi,puSltiJt\i, nebo! jinak úČle1,U! kl()lllikurs,ního řízení ll1'e
mOlh!I'o by se cLosáht1!olUu. TutO' ok'ohllOlst jest si; dOlbře zaJp'amatDwtL 

VI. Přejímání zabraného majetku státem.119
) 120) 

V záhonovém zálk'OlllU § 5 je ře'oe!no: »láborem uvedeným v § 1 
nabývá ČeS!kIO<S1!rovenská 'repUlbllilka ,p nÍIV a, zlaJbraný majetek pfřejímati 
a přiděl'orv:a\tit (§§ 10 él! 11).« Ke prDvedení VOh-OlbOl U!Stanovem:í byl vy
dáJn z,ákolll ze dJne 8. dubna 1920 'č. 329 sb. o p,fevze,tí aJ nálhradě za 
majetek IP'ozemkOlVý (zákoll1! l1áhradový zk;ráceruě n. z.). Plřeihnání 
;Jýkají se §§ 1-34, 70, 76 dDI\čeného zákonia, kdsežto §§ 35-52, 59-69 
týkia,ií s'e p'llalcení náhrady, §§ 53-58 týkají se 'Př,ev~etí inN,etJJtářie 'll 

§§ 72-75 zamě'stmlrunců, §§ 77-78 p'řtÍ'dě'lu PŮdiY. os.batni Ulstanovení 
jS10u rá1)u ~hnam1(~ně-práJvníhD. V tonntlo 'oddíLu: p,rDmLuvíme jen o us.!/a
noveníchr, 'Íýkajílckh se ří1zení přej'ÍlJl1acílhro vzhl'edem l~a mali,etko
p,rávní poměry !Z'úč1a,stněn!ýdh stran. 

§ 30. Kdo je subjektem povinnosti strpěti přejímáni zabrané p6dy 
státem? 

PT'edem PDdJotkulDUti! jest, že § 5 z. z. mlJUví {Ji zahraném mal
jetku, I<l'\e sbava m'ajetek a IrJlemovi'tJosrt. užívá se v záhorových zá
kIYIJ.tech střídavě (sr DIY. § l ' z. z., nlaiř. z 9. ledna 1920č. 61 sIb., § 1 
h. z. laltd.). V~h'ledem l1la ust\ainovel1lÍ §§ 1 a 2 ;Z,. z. je jaSi11\D, že jde 
jen o PLld:u zab.l1anllDU a nik,dliv o příls!ušle11JStivi (§ 294 obč. z. L f.); 
o příslušenství pl~tí 'llIstaJnmT,enÍ zvláJšltnt. 

·a) SU!b}ekitem této PO'Vinnlosti! je před,em vlas~ník zabraný,crh 
pozemků (arg. § 2 z. IV . . ..• soub()lry nemovitostí -- - J1iáležej.Ídch 
-- vhar s ltn lĎcky iedi~lé olSl()lbě nebo ,atd.), neboť jeho pozemky 
se zabír;ají a nymlÍ přejímají. Důvodem pro to~o llvrzení je dál1e usta-

llD) K ,tOllilU viz mů-j čl!ánek v Pr,á,vník,u' 192'1,. 
120) MeZii , tů,skem iJ."ř,edložiILélI v l'áldia osnOV\lII Zlákona, kterým se mění 

a dOP!lňlUlj'e Izláilron 'Zle dne 8.. J(jlubna 1920, Čí,s. 329, Sb. z. a n., o převzetí 
a náJ1:rraldJě za ,zahraný majletek pozemkový, tusk čís. 3.368 posl. sněm., I. 
voL obdlobí, 4. 'zla:Sedáni. V d.arlším oi'tulj'i zkJráJdeně 'jako 1'osnova nov,elly", . 
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novení § 2 ,fil. Z. o vYJr'OlZiUmění vlastníka (k tomu srov. § 31 10. z.). 
Z těchruo usůamovem je patrno, že vlootník musí státiu ustOlwpiti. 

b) Drarbšíll11ii OIsobami jS()QJJ O' s o b Y' h'O S P o cl, a ř í'C i na přejíma
n'Ých nemovito:stech. TlOlto je p'atroo 'L usHaIlJOiveuí § 12 111. Z., neboť 
jilm dlOirručov:alti jeSi~ vÝíPOvěď. Ale Z vředcházejícího OIdldibUl víme, 
že OS'Obéli f.aktilclky hlOS,P'OdlíLříd nemusí býJ,~ tOtiOl~ná s O:SIO:bolll, mající 
J)Ovimosrt: hlOlSvolCLariJti řádně. PřÉp,aJdIY tarko'Vé dJve,rgel1Jce j,soo. dány 
v těch příp'adecih, kde vllI1Jění proti sltátu jest! bezúči!1lné. Ale o těch)l\O 
pl'němch víme ta~též, žle stát l1Jemúže k ndm lPřihl[že~l .aJ že musí při
hli~ž'etí k subjek1Ju :OOspodaření, tak, ja:k;o by sle plnění :rreby.l'O SI~~lo 
(vrz str. 1311), z 6e:hož se nám všalk Wdává závěr, že stát mŮlŽe po
v,aJžov.aJti za hospodiaJřící osoby !pouze OI!1;Y, kte,ré m!adi též JlI()iV:iI11Illost 
hIoSlpodlalřilti řádně. Omezení tOoilO je obrátill[ i na v1alStnÍka: vlastník 
je jen potud subjektem tétlo povinnosti, p()jklud je jeho vLa\StnliJcké 
právo p,ro1tli stáilu úlčinné (§ 7 z. :z .. pův. znw(Í). 

c) VýkLady ty/to mají zlljpOtřebi poněkud ooIP1l1Jění. Nejen tY!Ío 
oooby, ale vš'cchrn:y olStatní o:sOIby, pokud 'dk záhOll'ového a náhraJdo.
vého záko,na llIejoou vyň!alty, jsIOlU: POlVlitnlny ustlOUiPiti st!átu. Ale mezi 
o~'ohal111i, jmel11oval11'Ými v pře'ddlázejídlch dvoru odstavcích, a: oso
bami . těmJiltlO je rl()lzdÍ'l; oo.'Y osolby musi ustoupiti stáltu!, ačkioliv jsou. 
dle občanského práv,é!, dhJránJě:r~Y', tlY'to osoby vŠ!a(k mUls.í ustlOlupiti, 
poněvadž ji<clh hO'SiP'Oldařenlí je bezprávné, neboť tímto Ih!ospod'ařením 
poruš Uij,í něj,akou p'olvinll1ost práVll1'ím řádem Jim uLo~eTI'olU ('Osoby 
prvého dmhu žád!nlé POiVÍII1:nK>Slti II1e/POlruŠUjí). Pr'OIÍlo musí uSltlooPlÍlti 
státu poooý držitel, ki:lell'Ý l1ICiI1~! vllalS'tnLkem, z téhož dŮVlO'du, z něhlOlž 
mUlsí ustoulpd,ti v'la.s~lnlÍku. Provo musí ustoupHi stá'(1U i dlrž11te1 Ibonrue 
!idei, pon,ěv:aldž stlát, IPlř,evzav pozemek, může se 'k, němu ťtlálhnloutil z 
dŮVlodu § 369 oblč. ;Zl. Tyto olSolbY1 ne1iZ1e nazvati subjekty POIvtnlnosti, 
aby sifirpěly IP lřej.ímání Plozemků státem, pOiJ1ěva!dz. stát:: se k nám ne
tálhlne z důvodů § 5 z. z. a §§ 1-34 1111. z., (lll'e z cl,úvoldlU us,tlano'Venf 
obloalrLského práv'a. Z tohl()i se Í'edly podává, že P'otz,emkový úřad měl 
by se ,d'omáthati vy'dál111 !Půdy 'ŽJalolboiU a to buď reivtn'ďikací (§ 369 
obč. z.),am.ebo konťesollit1líl (§ 523 olblČ. z.), lalle Bo!zel11lkiorvý úřad je 
zÚČ/astněin prilVi1egia dv. dekr. ze dne 14. března 1806 IČ. 758 sb. Z. s., 
J]oněvadIŽ j.e správrn:ím úřadem, nás'l'edkel111 čehož může \tlIa:řídMi oct;.. 
nGáí pozemkiu v říZClIl1Í správním/21

) alle osotba, kterát namí:tiá, že ji 
přísluší právní ochraľJlaJ, která zábor vylučuje, mŮ'že se bránit POl-
1iaJdlem práv:a (§ 31 n. z.), pak o'Všem otáa::ka 1"Ozhodlniuti přechá:zi 
zúplna Bla SIOlUd. PřÍlP'ad tento' může nastJaJti jed~ně 'tehdy, když lI1Iěkdlo 
jiný tvrdí, že mu [lJiřÍ's~'UšÍ v1aJsI:lnieké prá:vO', proto zoela správně mlulVÍ 
§ 3! 1tlJ. Z. jen o žallO!bě vlalstnické.122

) 

121) LéqJe !Jiy:1o by. 'kldYty náhmdový záJkon měl~ p()dobné ustanov:ení. 
ja'ko §§ 35, 46 zák. ~e 14. února 1878, č. 30 ř. z. rurg .• též § 9 Ut. C., 
min. nař. Zle dne 14. září 1854. č. 228 slbl. Ran da, BelSitz, strl. 165, p,r a
ž á k.. Da's R>e'cM d!eI!" Enteignung. str'. 234. 

. 122) Podl1Je osno:vy noveLy se rozšiřulj'e v § 31. n. z. ~rályo ŽIalobní I 
na o,stanní práva věcnál, a má pak reformovaný § 31. n. z. vý,znam 
d:vojí: a) v 1Je,XJt~l vyličený. b) že sta'\' prá'V11Í pmti &tiáltul se Uls'Ílallu3~ teprve 
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d) Mezi oběma těm1to přÍlj)a~ lS<YU ony" Ikdle pl'ntěoo by !Jo, ale 
stát dle § 7 z. z. půvO'dJnílhio ZIl1Jěn:í a1Jeuznává bOlho:to plil1!ěnlÍ1 , kdly plněnJÍ 
je iPll10itli stá,HU' bezúČltnné a kidy si!át táhne se k nemOlVitbolSlti talk, ja
k{)lby byla SOIuočástÍ sO'uibolfu (př~paJd zCJilzení a daení) , aJ11elbo k ná
mikůru Oi!>oby 'třetí llleIJ!ř31h1IÍiží, ač věc je SiQiUoástí sOlulbOlru (přípaid 
l.iav<1JZenlí). V t!O!ll1'Í'o přnpaxliu je sioe osolba tatlo - d1e 'Obvyklé mluvy 
- OIpráJvu1lěna hlosPOod!ll'řili [ nla rombo pO)ZelJTIku, !a11e stát k jejlÍIJlJ.iu hospo
daření nemá přilhHžem. OSt()lbla ItatlO v:ohledem mal stát, lD\fOtvádějíd 
svÝm ()/rgánem - Po.zem!rovým úřadem - poz'emkolvo!U reformuJ, 
nemá žádného ;nlánotku :ma to., laib~ mOIMa býti pOil1iedhálna v hOlspo,
dJa;ření, ~lIás"'edlkJem toho nemá la)nJi mrolm na výhody !h:os,podlařicí 
oooby dle §§ 1- 34 [JI. z. NeustllU)uje s':!átju z dŮ'voldu § 5 z. z., a!<e 
z důvodu § 7 z. z. púvoldln'í'hl() zněnJÍ. Omezujeme-lit však hlelrna'rJ!Ý 
sulbjek,t jen 'UlstanoV,e'l1Ím § 5 z. Z., Slhledávám'e, že zmhlěné <Qlsoby, 
hospodlruřící bez sOlulMasu BozemkovléhJo úřad!u~ TIlejSlO'u subjektem zmí_ 
něné poV!i!ninlQisti ·a že jest je číta)tfu v oo>k:ruh ()II'Joě.oh osta>ťi11ích osl()lb~ 
kJ:ieré jSlou generálně 1.Lr1Č~y svo,jÍ negatilvruÍ povilniI1.OlStí, o níž jsme 
mtuvil/i v odsrtaJvd předlCházejkím. AQ,e od (lIllěoh oso.b 'liší se opět 
lálm: ony osO'by hOiSpodlaří lbeZIP,rávtrJlě veh1e,crem' na ka~dléhio vlast
nH{iai, tyto o\wby v2ili.Iedlem :nJa vl-alstnlÍka ho.spodaří d~le práva, ale 
stá:t z nedlolst1l!,!ku nále;žitosĎ § 7 ll, z. k tomu ne,p:ř:iJhn'Í'ži. Bnt:álhne se 
tedy stát k takovým pozemkům, llIiJkolii.v z důvodu žalOlby rleiv:in
d!iJk;a:ční laJ negat<ltmD, rule 'lJ nedJostal~ku náležiltostí § 7 z. z., a tOlto 
určuje se jedilně v ří'lJe.I1\Í správním. Proti tO'mutO' výroku správnímu 
neVze QdpO'roVlalti ~a:j,oJbou d'le § 31 n. z., neboť vl>a'stnictví 1\řetí osoby 
se UJZl1Jává, a'le nepřfulÍlž,i se k nk!lmu.123

) 

MáJme luedly lčtyři ,dimlhy 'Os'olb, Meré jsou pjřejímáním postiženy ~ 
~ n~ah isou subjekty IpovinnO/sÍliI ustoupiti státu osolbW- ,itmenolVa:né sulb 
a) b), k nim se blíží osoby uvedené su/b d), pO'rreVlald:ž stá'VUi ustupují 
z dŮV10du ustano'Vel1>Í zábOlrOlVéJho :Zlátko'l1la., .ale ne z dlů.vloldu § 5, leč 
7 z. z.; osoby, nazTIlaJoené sUlb c), moor statu ,UistouPi't[ z toho důvo()td~ 
ž,e sle stát stává v IlalStnikem. Tím s'e néÍJm p,od!alřUro ipřeslt1lě olmeziti 
sUibjekty téJ,1o povinnosti. 

K tomu je poc101ffkJ[Joulti: ustuP'llie-li státlu v ~ a s tni k jajko ta
kovÝ, mluví zákon p r -o s 'tl ě '0 p ř ,e v z 'e H (§ 26 n. z.), ustupuje-li 
hOSlpO'dařící {)IS()Ibta, n.aJz~vá tuto ok'OiI~ost s k Ul teč n Ý m pře v z e
t lim (§ 12 ln. z.). PottJěv'adž v prvém lpiř!~padiu jde o >k!nilholVn!Í vklad, 
tZJe swald mlLuviti .o k n i h o v ním pře v z e tJ í. 

30. dnem po zá,rňls'1li poznámky 'llélmýšlenéiho p[elW~i, p.ro všoohny právní 
pamě.ry, k1de'Žto >doslwdi p'ůlS'O,b~ poznámkla zam. pf, íP,roti v1.alStntkům nekn. 
až 'Po 30 Idnech, k>dJelŽto pro ostatní prá'V11Í poměry pů'sobí ihned. 

123) Výrolk sptrávního úfaoo by mě,ll výslovně označttL, Žle pfejlmadí 
se 1!.'O~emky X souboru mbraných nemo'VittoSltí, mezi nimi! i pozemky Z. 
paHící v~aJstniJClky osobě N, z toho dilvodlu, lponěvad~ převodJ vlaSltnictvi 
je proti stá'tllJ beZiúčinný. 
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§ 31. Vyrozumění vlastníka. Poznámka zamýšleného převzetí. 

I. V fa s t II i k z la lb ran Ý c h P '01.z e m k ů má bý<tIL v y r o z
umě n, ž,e s,táff přejímá dlQltylČlné l!1oo1o'Vitosti. Ú'ředlní význam pro 
toto v}'lfOzll'mění je »omámení« (§ 2 n. z .. ). Pozem~o'vý úřaJd vyroz
umí Vlla1stnDka prostředl1liciJvím SiOUd!U, v jeh ,OIž knihách jsou 
\Zapsány n ,emovdosti přejímalmé (§ 2 m lhr. Z.).124) Tedy 
II clJesktovýclh nemo'Vi1:'osllí p'řísl'\1JŠJ1if sborový SlOIUd I. ms,t., u ostaJtních 
ZlpravtdWa ,ok,resní soucL, v jehož olbvlOldJu ieslt\ olt1Ja nemovitOls,t, vý
ji:mečně SbOfiO'VÝ ~ood 1. i~,tanlce, jde-li 'O tremo'V'i'ÍlOlSlti v obvodu 
j'eho sí'dl'a. JlSou-li přejimané nema.viltolsti ZlalpsániY' v Iknů!h!álch u ně
k!d~iIk1a1 soudu, p'o-dlá BOlZemkový úřad oZniá:me'n:í tbl~kio u jedlnolho 
z 'l1~oh idLe 'své vlOlllby, ostJa'ÍJ!lÍ siQludy hUldolu, \'YlrlQlzumělnJy tím:lo soudeun 
(§§ 2 a 3 n. Z.).12á) V~nwzuměIl!í POlzemk(wého úiía:dlu je d'oruči ti 
j a k o ža 1'0 b ú S ()I ,ll dem, který bYl PIOIz,emko!vým úr.aldem J() do
rulčenÍ požádán. (§ 3 iI1. Z.126), §§ 106, 108 10. ř. s.) 

Soud, d!ožádaný Pozemklovým úřadem, nařfd1í II přilslušné' kni
hovní vložky!, 'll rniěJho vedené, plOl zná m k u tlllaJm Ý šle n é ho 
p ř 'e v z 'e t.í z mo'Oi úředlni Jsou-Ii vložky přejímaných pozemků 
zaJpsány v knihádh u Hl1JÝoh Sl(}lu'dů, v}1rOlzurrťí' slolud dlOlžáJdlaJrl'ý zú
Člalstněné soudy a ty i!lllJ1Jed naříld'í z mOIC!Í úřední ipříslušcuOlU pozn.ámku 
(§ 3 odJstl. 2 n. Z.).127) Z ';/oho se podlává, že pod,áin!í: POlZemlrového 
úřadu :na SlOIud knihovní mUlsí ,oIbsal!lO'v:aJti: 

- a) OZ11IaJčel11Í Sioudu ,ruožádlal11Jého a liúčastněil1ých Sloud'Ů, 
b) OiZinla1i5e,nÍ Iplozemkú ;přejfmjalných spollU! s vliožkami, v n!ĎChž 

jsou zapsány (§ 8 n. Z· vjzniíže), 

c) 'oznai5eJní vla'Stndk'a zaibJnaJnýalu 'ttěchto nemo'vi'oolsH. 
Zkoumán!í soudu 'Ol1llezlU]'e se !pauze 11Ia otázku pří's1Uš.noSlti a J1Ia. 

ttu okoh1:OiS~ :Zldlal 'ž.ádost AozemkoviéJho úřadlu odlpav'Ídá iknlill:Jlovnímu 
stavu (§ 94 Č. 1 kin. z.), 'nJaJP!10lti tomu soudy InlelSlOJu pOlvolány, aby 
2'~ouilTlal'Y, zda ,P,oIZlemkiy j,sou z'albrány. StraJna má býltri vyrozuměna 
o povolené poznámoe, lalle nemá proti rollU žádného 'O\PIfla'vnéhio 
prostředku12 8) (§ 3 odlst. 3a 4 n. z.), bylo-lili vy:wzumění op'ome'nuto, 
nltwadí 110 IPrávni mooi toinoto zá:p'isu (vdz ní'že § 33 1.). Nemůž,e stra
tJla tedy pOlřadeJm práV1a/ uvlatňQlvati, že pozemky lnejSlOlU zabr,áIl!Y. 
NámHky PI!"'(}It!i tomu v,zhášeti může jeJll v ,řJ'liení siP:rávním. J,est 
J,1tovtati, že vtas,:In\íku nebyl d~lpřál1! 'Opravný prostředek pil'1oti Iflo'znad
n'l1dí soudnímu, t. j. pokud soud: má zk:olumati ;p,odám BOIZlemkovéh() 
úřadu. JeSlt toh(}l Ji,tOlVati tím více, po,něvadž vzhledem na §§ 126 až 

124) N.ejsou~'1ii objeMy ZIa,psány v knilukJhJ lpolZemkový1ch. je Plřfs1lušný 
olTen sO'Uld, v j:C\hož olbJvodlu jsou ony nemovitOs.tliL Niaw,htJlj,e se v' osnově 
nO Vle!!,y § 2a. 

125) Poďdbně 'IJ obj,ektiŮ nekniihovnfch. osnoV'al novel1y § 2a, § 3aI. 
'26) Po 'př. § 3apodbe osnovy noV'eIDy. 
127) U o:~jeikltťl ne/knilrovnkth na'V:rhuj1e osnova nO~e/\.Y' § ~ mílsto 

DO'Ziná'mkly, Vlylh~áJšení na lSoUldní d:elSlCe.. 
UB) Po'dobně u obj,ekJtů neiknhltovnloh, § 3a osn. nov. 
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130 kn. ř. je nuliJtlní stíŽll'Olst pn rozumu § 16 nesp. pat. z 9. srpna 
1854 Č. 208 vYJoucena.129

) 

POtzl1lámkJa má olb Sialh'O va ti vy~melllOtvá11lÍ všech ,PI()~emků, I1IeiI)ře-
ji~ají-Ii se všechny 'Po~emlky ve vložce z<lipsané (§ 8 n· z.). Patrně 
má obsahoVlaJti 1000načen~ iedno'tHvých parcel dl,e jich kaúaisťrá:l:ního 
číSi~a. Př'eHmaji~]i se vše'chny pozemky té,že katalstrlálTllÍ obce za',
psané v jediné k:ni!hOlVlnli vložce, d'ostačÍ v plOlznámcc QjzluačenL ka
IJastrá1ni <lIb6e !<ll I~é 'o'lwLJ1tosm, že s,e IPřejÍ!rrUadí všechny p02emky. 
Poználmku je z aJpilsavati na li/st ptOIcLstaty statkové (A).l3O) 

ll. NQrmállrtí cesta vY'jolzumění vkusllní:kia byllal by 1Ia, že Pozem~ 
Iwvý úřad zažádá u sou,dIU 'o poznámku zamýšlernooo lDřevzetí, soud 
vYlhoví t.értJo žádJosti, p10v o),í porwámku a vY!!"O\ZIUJmí O' tom výměrem 
Pozemkový úřad, V~aistmJíikJa, Iru ostatr~íl, pll',oltli nmrž směřuje tlato po-
,zlnámka (§ 123 Č. 1 len. ř.). Než náJhradový z~oln ustaJJ1to'vil, že Po
zemkový úř<lid omamulje vllastníku zamýš'lené pfevzeH tal sOUld je je\n 
do,ručuiícím o'rgmem. Z 'to/hto se podává, že Pozemkový úřad má 
doda.1i SOlUlc1u oz1liámenJí, jmen vlastnfků. · POZllJáJmku zamýšlieného 
převze~í má sOIud p'l"'avésti z moci úře,dlIltí, rruemusí teld'Y' Pozemkový 
úřad zvláště o to žádlaltit. ALe o povolení poznámky J}ajmýšJ.eného 
převzetí má soudl VYf'O-zuměti zúčastněné str,any, mezĚ nimi vJ,ast," 
níka a státt do x:wkJau Pozemkového, úřadu (§ 123 Č. 1 lm. ř.). Proti 
tomuto us:ruesení' nenJÍ oijJll'avnéhro PfrOIStře'dku, Ip()lNud je Ma\d~é, plr'o(,i 
ZJaUnítavému má Aozemko:vý úřad právo rekursu (§ 3 1()!dlSt. 4 n. z.).l3l) 

Oznámení PozemNového úřadu dle § 2 n. z. nedoručuje sOlUd jen 
beze všehOj, n~brž má SJ)101u v y z vat i vl al s t n í k ia, aby se II 

téhož soudu dOl 30 dl11ů ode dne drortl'čenÍ písemmě vyjádřili, zda 
Uipla : ňu}e u m~mov'Ítosti ku převzetí určen 'dh své pr1á'V,o podle § II 
z. z., jinak Žle s,e bude múti za to, že souMalsí se 1Jatrnýšlenl.ým pře
V:z,etím. Toto vY:1JVáin~ musí se stá/ti zvláštním soodinlím výměrem .. 
který se doručí vlmstníku slpolu s oz.nrunenÍlm Pozemkového MIa/du. 

III. Vyjádřeni vRatStní'ka soud pak dodá Poz,emk,ovému úřiadu bez 
us.nesenÍ. Z ,:(00'0' se podává závěr, ž·e pr'otr vyzvá11lí' nepříslUŠí 
vlastníkovi ,žádného oplra:vrnébo prostřed'ku 'Pořadem práva (jak 
výslovně je řečeni() v OIds~ 4 tOrhOÍJOI §). V řízení správnÍlm ov:š'em 
mOlžno se bráruJti pl1o<ti Mrroku POIzemkového úřadu na přejmutí ne
movltolstí, iI1ajmě je mOlžno Ulpla n01via'ti námttku, že ony 1P000emky 
zabrány nejsou.1S2

) Tol0 je ~cela důsLedné, nebo,! o záb·OIrlUi nerozho
duje soud. i'eč s.právní úř<ad. 

§ 32. Význam poznámky zamýšleného převzetí. 

1. Poznámka zamýšleného převzetií má vÝz!nlalm POl~námky za
mýšleného ,odepsání ,pozemku dle § 3 odst. 3 'Zák. ze dne 6. února 

129) Sro~. B~ r lt'S ,eh, Das alJrlg. oSltenr. Orrundibuchgesetz: jiného mí-
nění j,eSlt K If a i n z, I. ~r. 668. 

130) Srov. Bar t s e h, Orundhwohgese1z. 'str. 636. 
131) Po,d'obně u ne!knihovníeh objektů, § 3a osn. nov. 
132) Srov. k tomu K f e j č í. Některlá poclrybná ootanovení zákona. 

záborového, Ca!sopis 1921, str. 8-10. 



Studie druhá § 32. 

1869 Č. 18 ř. z. a poznámky vyvllalstnění cHe § 20 z~. iZIe dne 18. 
února 1878 Č. 30 f. z. (§ 9 n. z. - vilz níže ad II. a III.). Dále je 
J1Iutným př,edJpokladem pro vklla\d práva vlast11lic:kého pro stáie (vi.z 
dále § 33), pOl uplynutí, tnlCetidennJ' lhůty od zápisu této poznámky 
Jsou vyloUlčeny žalOlbry vllalSlmi'cké prola1 státUl a 'pr'oltli osobám, jÍilllž 
se dostalo nemolVlÍ>tOlstí tě'oh pfídiě1em (§ 31 JL. zák - viz 'l1'Í'že ad 
IV.), není-li dosud' dlo knih vložena poznáurťka ,záboru, může býti 
dána hos.podJClIřící OIS,obě výpověď jen !pO zápisu p02Jnámky zamýšle
ného prevzeti (§ 23 n. zák. - viz dále § 35), jen po zápisu po~ámky 
je možno dáti vÝiP,olV'ěď nájemci nebo osobě oiprávněin!é ke služeb
nosti vybu (§ 21 n. záJk. - viz niÍž,e § 33). 

II. Poznámka zamýšleruého p'řevzet:í má stejný v Ý z IllJ <li m jl <li k o 
poznámka vyv1astJnění (§ 9 n. z.). Tato poznámka je uve
del1la v § 20Žlel. Z· vyV'IIll'stiiovadlho ze dne 18. února 1878č. 30 ř. z. 
Poznámk,a vyvlastn:ěll1lí odnímá velřejnou ví,ru kl1'i:hám pozemkovým 
do té míry, že nikdo nemůže se o'lllllouvati neZll1él'I'o'stí té OIk,ol,oosti, 
že pozemek má býti! vyvtwsll1něn. V našem přiID'aiClu značí tpa:k, že 
m:ik'll'o nemůže l1latmílta(~, že nlalbyl prá'Va k p,OIZtemku přejimanému, 
spoléhaje ,00 kll1JiltlOlVnlÍ stav a lŽ'e má tlIY'11í stá,tu uStOU,P1Iti. Ale v 
tomto směru nemá poznámka valnéhlO významu, neboť 00 do zá
,boru lllCpltalJí veř.ejlnlá vka. knih pozemk'ovýclh (§ 16 z. z.) Iru bez 
sohválení PozemkolVého ú,řadu jIS{)U p.rávnií jedlnáJní Pl'101ti slláJtu bez
úČ"'ÍTIná (§ 7 z. z. starr:élhl() znění), po př. jSú'u, vůbec nep'latná (§ 7 z. z. 
,nového zně,ní). Udlěl:í-lů· však Pozemkový úřru:l: po p'l"OIvedené poinám
ce svůj soulhlas k právnímu ied'nání, které oldporu:jle zamýšl,e~mu 
převzetí, JeSlt Poztm1:k'()IVÝ únatd Í'Íimoo svolením v{Lzán (a,rg. § 28 
n. Z.).'3~) 

III. Přejímá-li Pozemkový úřlad jen část: k !Jl i h (ll v ní hot ě-
1 e s a, má IDlOIzlnáll11lka zamýMel!1lé'ho pU',evz,c't,( 'v ý~;r}I I<lim al) p 10-

známky vyvlastnění, b) p 'olznámky zamýšleného 
ode p s á n í TI e m o v ~ t 'o stí, (§ 9 ln. z., § 3 {)iClst. 3 záiko\na ze dne 
6. únor;a' 1869 Č. 18 ř. Z.).134) O p'rvém vÝZlnamu bYll0 ji2 promluvel1JO, 
zbývá ještě pl"Omluviti o 'tKlmtoi druhém význlamUl. p()IZl1Jámka za
mýšleného 'Odepsání I1JemolVit01s,:1i má tlen: výzinam, že Plozdějš.í nabytí 
knihovního Plráva na knihovltlK, těleSlo nemůž,e býti Ibezbřemeooému 
CYd'e psán í na závtaiClru. To. má jtiZ věťší význlallll, neboť vztaihrUJje s.e i 
na práva, ,kltJeJrých ookdo l1taJbtyl po p,flQv,edené p'oznlámce se svolenim 
Pozemkového úřatdu. Na př. práva zástavního se l1Ia'bude se svolenJm 
Plo:zemkového úřlaj(/ 'u před o'de,p[sá'n~m, a1e po wov'edlel1ié pozn:ámce 
zamýšleného P'Ť'evzetít, pnik nemůže d1e § 3 odst. 3 cH. záJkOlnla z 1'. 

1869 knihovně {)Iprávněn~ n1č,ehlo mamÍl:latti pr'()Iti prov,ed'enému ode
tP'sání přejímané č.ás1JiJoe, n\ajme lI1emúž,e se dIOmáJ1ati poměrného od
škodnění 'z il1áJhr.adovélho Olbno,sru po ,r\Qoz'umu § 9 z. 'z. P{)tkud s.e týče 

13S ) Osnova nov,eJIy na'Vr'lUj'e, ab~ stejný význam měla vy:hLátš,ka.. dle 
§ 3a, což je p'flec·e jen troch'l.1l smě:{á anallogňJe, již ně'klt!eiré ,r:fIeJdIpok~ad'Y' ooY'bL 

1Sf) Viz poznámku předCháze}lcf. 



Poznámka zamýšleného pfevzetí. 

věřitelů knihovnkh předldházeiídch poznámce zamýšJeného převzetí 
(§ 11 n. z.), Ol tlom vilz II1líže § 36. 

IV. Neďvě'tší výzruaru POIznámky 1Jamýšlené~m převzetí SiWčivá 
ve zmíněném již ustanlOlVení § 31 n. z. Ustan{)venÍ tioto ZlrllÍ: »Po uply
'lllUt~ 30 d'l1lů (}Id výkoll1IU ip0l2;t1Jámky ZlalmýšlenléiJJo převzetí nelze se 
domáhati žalobou umárllÍ práva v1asltJnického k rremolVitlostem pře
vZ'altým ani vůói st,átu anru vŮ'č1 osobám, jimž se dostalo nemovitostí 
těch p'říděIem. Netv~oidluje při tom, zda prlOveden bYli lihlJ1ied po 
uply-nuiiÍ této !lhůty vkllaíd JPlráva vl astnruckéhO' čili nJůc.« 

V § 30 té/t,o stu'dle zminIi~i jsme se o tom, které ·osoby mOlhou 
podávati tuto žalobu. 'výklady tylto musíme nyní p,OItlě'kl1.l'd doplnit!i. 
Poznámka 2)amýšlenélho převzetí mŮ1ŽJe směřovrat1:i jedii:IlJě proti 1:1. zv. 
knihovnímu vlastnlÍku (§ 94 IČ. 1 lm. ř.) a nikoLiv :prrota t. zv. natu
rálnímu v l\:llstn:uku. KnJiftlOlvní vl:astnílk nemůže se dJOtmáhati uznáml 
Sového VI.aSi:inJictv'Í, pOO1ěva~ Pozetl1'kiOlvý úřad, d'oŽJad'uie se pOI,Zlnárn
ky z:aJmýšl'en'tho převzetí, uznáv,á právě JMO vlastnructví. Zbývá 
tedy nat.uráLní vila,stnJk, jenž nlalbYll v1aJ&tnického práv,a, lajte dosud do 
knlli zapsán JlJel11í. Přv.padiy takcwéJhOl lI1aturáln~l1{) vllalstnlidM i sou : 

a) 'OIkkupa:ce olpušrenýoh pozemků, neboť i ,po:z;emek v knihách 
pozemkovýoh možno 'OIPlUstilti lal tím dáti možnolst oSlObárn 'tř,e:lirn, ahy 
se pozemku toho zmocnilly; ' oPUJštění nenlí zdzenírn, a proto je dovo
leno I(V uespadJá POId usta,noven:í § 7 z. Z. nového znčnlí/ 35) 

b) POIZemky vyvla:SI:'.něné přecházejí POlUOOU eXPIDO/Pr~ací li.O 

vLaJsbn'icfví státu, iZlemě, orbce nebo ji)né osoby (§ 365 obč. Z., § t,l 

[~t. c. mJi.n. nař. ze dlIlJe 14. tzáří! 1854 č. 238 ř. Z., §§ 98, 103 hor: zák: 
ze dne 23. května 1854 č. 146 ř. Z" §§ 19, 34 zák. z 18. Ú~1JOI1al 1878 
IČ. 30, § 1 záIkJQIll'a zlil. březrra 1921 IČ. 100 sb. z· a n., § 31 zák. čl. 
LV. 1868 p'bwtného na Shove'nsku).lS6) Bude-Ii tedty .polzlnlámka Zla

mýšlenéhJo 'Převzetí dle § 9 bez DI!11e2Je,níJ vlOlžena ma' oelé knilhovni 
těleso, a·č 1ČáIS't: mezi tím eX'PDOPTiad přešla do vlastl1'ict.ví OSlOlby 
hřeti, budc, muSJiJti nový v~astnJíik Inl1cmén,ě lhůtu tuto dodržetlii a ~aJlohu 
dle § 31 .podJarti, pOll1ěvaldJž jmlk jeho právo zani:ká a zá'leží j-en na 
dobré vůl:i P,ozeJmlkové'ho úřadu, zd1a Idhce uznat~ exp,po\pnaci a in
tabullaci doV'olfuti, 

c) nabytí vydržením násle'dlkem 30-, po p,ř. 40i'etého SlktUlte'Čnléh'O 
dlrž,e:nď' §§ 1468-1477. 1498 obč. Z.137) . 

13") Ran Id a, Vfuasrtlli'Ct'ví, str. 't07 a 196: jiné/ho mínění je K rad n z, 
Uerk htsZleHung 1867, str. 404, 5ysrem r., str. 690, Ad ber, P,wb\liJzitatspnin
dll, str. 73. 

13") Srov. s tím: Ran di a, V1aJ5:tnictví, str. 196, 126 a násl. · :Eigen
tumsrecbt, str. 186 a náJsil. 

137) R. a n d a ,Vlastnictví, shr. 196, oSltaJtní příp,a,dy naturálního vloot
nk tvI, které udává Ran Id' a, nemrují ,pro nás výJznamu. Ad r e r, PLllbJi'lj
tiH'.SIprinzlÍ'P, str. 56 a llá:sili., popínáSlilCe naby;tI VlliaJs1tnictvi vYJ(lirženlm II 
ta!bu:lárních objlektů, a!le p'řtmáv<Íl, že osdba věc yY1dlrhevší. můž,eI ji od 
kolHJ'koliv .rožlilldlova,ti, je tle.dly v,!Ja,Sltník.em. Viz St 11 o ha}, :Eigentum all. 

.1mmobll., !Str. 18. 



Studie druhá § 32, 33. 

Tyto oooby ICklJ :al)-C) jmeoovaJ!1lé mus.í pO'dati do 30 dnů od p,r,o
vedené poznámky zamýšilenéh!o ·zlciiiz.ení\ žalobu na ulJniál1iÍ svého 
vlastruického práva. Za:llobní pellH jldle ma uznámlí vlas..!nvckéhOl práva, 
ruiJIwhv ,rlla.: vydání věci. laJltJba »na uznání vlastnickéhOl IPráva« může 
tÝti dvojí: ž.aJlOioa na zitilŠtění, ž·e Y je vlastntkem Slpomé v'ěci, anebo 
ža:J,oha o vkl:a!džalobcova práva do knih pozem~OIvých (§§ 32 lit. b 
38 Ht. a· kn. ř., § 1498 o'bč. Z.).138) Ran d a, 1. c: o té',1() žalobě (na 
piněnO p,naiVí: »aby mu ,byLo p'řiřkamto právo vla·stnkké«, zákon 
náhrrudový vŠlalk mlurví v § 31 I{) »uználl1JÍ«, a tu isme :právě na roz
J)'UCÍ>ch, máme-~i ,toto uz.nání p()ljímati jako »přiřknuLÍ« 'či j:aJk,o zjLš!ění 
cHe § 228 c. ř. s. Oboií ná:mr je možný. Zaloblao· zjišl ,:ě:n.í může hýti 
POIdána i pnolti Po:zemkovému úřaxllu, kdeŽJto ža.loba o přiřknuti bude 
moci býti po.dlána jen pm·l~ kn~ruOlV1nímu vl'astník.u, p'o'něvadž jedině 
on je legttim()lválrl vylClta,ti I~stin:u V'Jdlaldlni, která má býl.liJ sUlpl'ována 
rozsudkem vydaným dlle žla~oihn1 žádJO'sti. Při ža~obě i() zHŠlbění do'
stačí ·(lodvolláni na poznámku zamýš,l'enéruo převzetí, a soud' nemůže 
POlžarCÍl(Wa1iL dlallšt náležitool:(i, dle § 228 c. ř. s. Tím ie také změněno
pO;Il.ělmd u SVallllove ní § 228 c. ř. s. pro tento spedátní ,případ. 

len tyto 'OIsoby molhou se dlomáhati uznání svéhO' vlastniokého 
práva proti knihorvn~lJTlJtJi vl,asdru'ku a s.táliU, nůkOlliv VŠ'aJk o~OIby, kt,e-

' rým plněno byllo' bez sdlváll'en! 'PIozemkové'ho· úř1a'<illl dle § 7 z. z. 
původnií:hlo :Z/l1(ě!nIÍ. lak vý'še j~ž bylo řeče 1110, osobám ta:lrorvým p.o
lZemklQvý únald nepo,pLrá jioh vliaJs,tn~lCkéhio práva, alle neuznává ho, 
p.roto žaloba o uzná:ní vlastnic~éhlO p,rávla' d~e § 31. n. z. nemá 
žádnJéh'O výzmmu. To tím více, pomkNad'Ž může přWui v úvalhu jedině 
určuvaci ža"o\bia proti Pozemkorvému úřialdu, ježilO sQlI:určuí jednání 
musilo býti do 9. dubna 1921 pr'O'Vedtmo; nebylo-li pporvedeno, je 
plněnJi uepbaJ 1l1Ié a trestné (zák'on ze dn.e ll. bř'ezna 1921 Č. 108 sb·) a 
tudíž ži:l'1olba: <O IPlněni vyloUlčelllal. 

V. BY'I'a-1'i 'žalobla zavlč,a,s podána a zvítěz,Í-li ža'liolbce nal záld'aldě 
rozsudku j'akéhOlkol:iv (§§ 390, 395, 396 c. ř. s.), má to ten následek, 
že vysou?Jel1iá nemovitost vystupuje 2)e souboru dJotčenýdhl zahra
ných nemovrtostí a mrusí býti na zláJkLadě voholto rozsudku vyma
zánal z ,příslušné vl'olžky a zapsána, vlastn.í:ku do nové vložky. Tento 
případ nastává tehdlY, vysouldlÍ~1i se pouze ,část k11'uhovniJhJo tělesa. 
Z toho s'e nám však podávají i důvody pr·o zjištění toho př1tpa:du, 
vysou·dlí-H se ceM k'l1ilhlolvnf těJleslO. V tomto příplaldu provede se 
zápis nového vlastníka na listu B, ale zároveň se musí poznámka 
převzetí z knih vymazati :z, l11J()Ici úředni,. Byllo-Ii mezil tím v1O!Ženo 
vlastnické právo pro stát nebo pna, os,olbu třetí (§§ 26, 28 n. z.), 
nrutno 'tento vklad vymazati. 

VI. Op.ačný případ jel/en, ž,e žalC'ba nebyla podánal do 30 ~nů 
piO p.w<vedené polZmámce .z~lIDýšleného převzetí; tím je preklluoováno 
]akékoliv ža['obě vléllStnické P'fIOti státu neb nebyv'ateli dle § 28. 
Vlastník zmínJěl1lou kndhovní po-známkou svého vlastnického práva 
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) Ran d a, Vlastnktv! str. 151. 



Poznámka zamýšleného pfevze tl. 14~ 

netJ'OIZbyvá a také může až dlo. převzeli~ státem býti Žlal110IVm Nte
rotrko,Uiv tOSI()!bou tlřeti o. UZl1Jám!í práva vlastnického. V 1pm smlěru 
právní poměr meú dosavatdlnÍlm knii:horvním a natu,ráLním V'~alStnlÍkem 

se nemě!lliÍ, a1e stát může se k nemOlVitlos',[ táhnouti právem vlalSt
ruc:kým, tř,ebas OISOba' t,řetí tuto Il!ell1iOlVirost vys'oudi'la llIat kntihloN11lÍm 
v:laSl .ln~kiU Ža.bO'bOIU, pc1d'anou vš'a/k po. UlP:Jynutí zmLněnJé lhůty. TOlro 
tVtrzení je důsLedkem ,poshxl!nI~ věltiy § 31 n. z. Te'n;to účinek poznámky 
byl zaveden z toho důvod.u, ~by proti st:átu nemo.hly třetí I()S.QIby 
liJalstupoval.1i se svými nároky vllél,lStn:ickými. Má tedy iP,o'známka za
mýš'lenéhl() převzetí po uplynutí třicetidell'n,Í LhůLy do jisté mÍlI'y 
význam jatko VlkIlad Dú rozumu § 1500 ob'Č. z. (cf. dv. dekr. 27. bře~n!a 
1846 'č. 951 sb. z. s.), ale jen v tom případě, když l]a zák!laldě 1iéto 
poznámky pr,av-eden byl vklad právlat vlas,lni,ckého dl'e § 26 nebo 
§ 28 TI:. z. Byla-ti však vymazána~ nemá toho. výzIlJamu. 

VII. Ne'byil()-bi tedy vydržení dosud vYlkonáIl!o, přeítr'huje se llhů
ta vydrže,oí touto Doznámko.u, ale no.vá lhůta po'čÍná běžeti teP'f'Ve 
od vkhaldu práva vlastnického. dlle § 26 a, 28 n. z. Od pOlZná!mky za
mýšleIlJého. převze:IÍ běží lihůta vY'dJrže cí, nebyl-li vkla.d pro'Veden 
dio. konce vyd:flžecí IM~y (v/úz násl!. paragraf). Byla-Ii V10'Zl1ámkJa 
vymazána dle § 7 n. z., nCllllalStal1Q žádné přetržení vydrže,tú a vy
drže-n)í běží dI<Í!~e. Trvání tMo pOiZnámky nerui omezeIlJO ČlajS()'Vě, a 
taJk může si stát tOiuto poznámkou zabezpe'čid albs.o1lullní ochraJl1lU 
záhOlru pwtli všem OISOIbám třlettÍm (s výjimtkantil uV'Cldtmými v 
§ 28 n. z.). 

VIII. By1hal-li v knihách ,zap~na POiZll1ámka Z;a\Il1ýšlel1ého pře
vzetí, může PozemkotJlvý úřad žádat,i, aby pr{) s ,át bylI() v1or.lClll'O 
právo vl'astnické. Lhůta žádná stJalnlOvena neOJí. Vik'ha!d může se 
učiJnit'i ihne.d po provedené poznámce zamýšleného převzeti, rnaljmě 
n'CIIDIUSÍ se vylčka~i zmÍněnétncetidennlÍ 1M ,'Y pro preklusi žlalo,b 
vlasl/lliických (arg. § 31 n. z.), dále není zapotřebí výpovědi ho'Spo
dtaříd oSlobě dne § 12 a násL n. z. Vkl'ad nemusí býti Zla,psálll do 
určité doby {lid provedenlÍ zápisu 'poznámky zmíněné a pro~o jest 
vydrže~í (§ 1478 OIb'č. z.) i pwti poiZnámce zamýšleného. převze",~ 
prOlPUJstLtii.14G

) Tím máme stanovenu nejzazšÍ lhůtu pm vklad práva 
vbalsllnické:ho DfIO stá:t. Ta:t{) usucapro 11berl'al, is fundi - jaJk mo\Ž.oo s 
korekcí ,latinské 't!ermil11'ol<ogie říci - je možná jencOo do části SOU
bOoru a nikl()ll~v pro soubor celý. Soubor jako celek zůsltiává POldTťllben 
záhoru a tím i pnznámce zamýšleného p'řevzCl; i, so<učástky jeho 
mohou vydržen:Ím práva vlastnického býti vyloučeny z~ sowhoru . 

.§ 33. Knihovni převzeti půdy zabrané státem. 

I. me § 26 nlalbývá stát práva ' vlastnkkého vklad'ean jeho do 
knihy pozemkové. Nu t n Ý m pře d p O' k I a d e ll! t'o hot o v k I a
du je zápis 'poznámky iZl<t'mýšleného p'řevzetL Po-

14'» u.plliyne-li 30 resp. 40 j'et od poznámky zamÝš'~eného převzetí, 
může podati s úspěchem žalobu o vydržení osoba, kte.r,á měla nemovitost 
jako poctivý drži tel, nej,sQUlc knihovním v,las.tnÍlkem. 
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146 Studie druhá § 33. 

linámka vato nabývá ihned mocí, prá:va, jakmile by tal zapsá!l1IélJ do 
knih pozemkOlvýdh, nenJí třeba doručiti vlastníku usnesení, jímž se 

'Dovoluje zá!PILS poznámky ,zW11ýšlenéhlo zcizen.í (§§ 123 č. 1, 125 
ku:. ř.). MlOci ptáva n'élJbývá ihned pr,oto, pO'llěvadlž protL usnesem 
tomuto není lp:flOIPuštěn žádný o'Pravný pT<Olstředek (§ 3 O'dst 4 n. Z.).141) 

Není všaJk: wtinlO, aby stát sl'ožil náhmdJní otbnOlS k sO'udu (§ 47 
'1, z.) ani v oom př'i'P'aldtu, jde-li () převzetí za náhroou142

) (laIrg. § 29 
n. z.), aniž je k tomu třeba sVI()'l'ení tř'etí OSloby, ,~ter,á jilnlak schva-
llUje dd.spO'si'Oe vlaS\tnák,o'Vy (§ 30 n. z.). , 

II. Př ,evzetí zil1k11mená knHtovní: vklad P lráva 
v I ta' S t III i c ok é 'll o IP roč e s k o s loven s k Ý stát, člili ji:nlými 
SlLo'Vy, nabytí vta:stnJitClkéhlO PlráV'a d[e ustatlJOvení zábOflOlVého' a to'
hoto TIláhradovéh()l 'zákona' na) základě vkladu do k,nilhy p'ozem\\'ové 
(§ 431 ()IblČ. z.). V'iastnli,ckébo práva n:abývá se bez zřeíelte t1\a os!Qlbu 
předohůdoQIVu a bez zřetele na' to, zrua' půda převzatá by'loa zabrá!nla 
čili ntc, nebDi lPOiZJ1ámka zamýš'I,eného převzetí vyl,UIčuie po Ulplynutí 
tř~ceti'denl1ií llhlůty veškeré Žlal'Ůby vlastnické pr'olt!i. t1!Ový1m nalbyva
telům. Dle obvyklé 1110mentkLatury mOtŽno v toontlO příp/alelu m~U'viti 
()I nalbýváni 'Ůrig'inámím.14S) Tímto TOizšřřuje se ustanJoivení § 431 {)Ibč. 
Z., tkJberé platí jen co do derivativních způsObů nadJývacíah, i nJa ori
gínární . způsoby nalbývá.rú. 

Rmtirvalšemu tvrzemi, že p1ř'evzetí dle § 26 ni. z. j'e originámí 
nabytí vlastnfiatví, ize uvésti § 1 z. Z., že Iza1or.ané poe,emky musily 
býti v'e vLalstnffictví toho, jell1Ž stáltu 'U,stupuj'e, atle přejírnajítí stát 
neho osoba tiřetí OOOdVOIZlUjí svojí 'akti:vní legitimalce k vlaSltnické 
1Ja'tobě z té oaro!,nosti, ~e knlihovní předohůdce byl vlastníkem, t. j. 
b'Y'I >alkWivně leg~timo'Ván k ža'l<obě vl'astni1cké, a'le z bohů, že do lmih 
by,la :Zlalpsán/a pomárnlka zatmýšleného vla'Stnictví, která uplly;nrutím 
tNcetrďeI1n~ lhůty vyloučila jak'oukol'iv žalobu pr'oti státu, ()řevzavší
mu fečenou: nemovitOlSlt. PlOIZIllámkla pov,olluj,e Sle bez souh[lalSu vlast
níkQlVa la hez jeho d!isposice. 

Toto tvrzení vyžaduje vša'k korekti'vY'. Definitivně nlaUJývá stát 
vlastJ1iidví PO 'Up,!yntutí tř:iloetrlldenl1'í lhůty; pmvedJe-Li se však vklad 
pro stált :před uDlYll1uiím této lhůty, je ·alŽ do uplynutí jejfhio neji'Sto, 
:tldJa stát nabude práva vlastnického tímto vkladem. Máme tedy 
určitou lhútu pro plný význam tétO' poználm'ky zamýšlenéhlo plre
vzeU. Z toho dfl,vlOldu >bude se odpoTUlčo'V,ati, aby v přÍIP:a!dech méně 
jasnýoh Pozemkový úřad přeHmal knihlONně p'o'2íem~Y' topa've 
tehdy, až uplyne zm'íněná lhůta. Stát nabývá UplYlllutÍm této lhůty a 
vkllatdem vl'astnického IPráva defini.ti.vní ochrany ľefuv~ndJLk~lČnl. Jeho 

141) Podle osnovy novel1y § 3 a) a pak § 26 nahraZ!\lje Ul neknihovních 
objelktů vyhlJáška soudní voznámklu zamýšleného ·převzleltí. 

1(2) Prak:tidky ovšem bude asi Pozemkový úřad pos~'upovati ~ím ZlPŮ
sobem, že oprávněné osoby uspokojí dle §§ 45-52, 60-70 n. z. K rej č í, 
Komentář sbr. 169. ' 

148) Ran d' a, Vlastni-ctvf str. 93 a nálSlL K 'r a i n z, I. str. 567. P r a-
7. áne, Das RealIt der Enteignung sltr,. 48. St ľ o haJ., Eigenbum an Immo
hmen str. 133 a ncm1,. 
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Plflálv!n,í ,p()isice je zcela jiná než ,předchozího knihovníbo' vlastnÍb.. 
Nemůž,e se zde diovOllávati toho, že stát je ohráněn. v tomtO' přlÍ\Paďll 
j!alko kwŽld'ý bezels,tný nabyvatel dle § 431 obč. z., poněvlaKlz n .... 
dobré vliíe stát.u nesejde a stát ne.n:aJbývá Zide v důvěře v knihJy 
velřejné. NenlÍ pmto :P INIPuštěn důkaz, že stát nenabyl práva v dlft
věřoe v kniihy ve'řejné. 

III. ~e vkLaidiu \'9.las.truiJckého prav~ vyiaduje se Ii s t ~ tli Y 
v kl;aď n í. Listi'nou vkladní múž,e býti též výrok správfilÍlhlo úřaCĎU 
(§ 33 lit. d) kn. n, jeni je soudně vyikonatelný.l44) Dle § 26 kn. f. 
musi se 'žá,d;o'stí 10' vklla!d lP'řed'ložen býifii: v originále vÝměr POZlem
kového úřadu, že stát ,plřeÍÍmá v,l'astl1lictví k, dotčeným nemOV'i
tostem Us:tůJna taltO', OIbsahwjíd výr'ok Pozemkového úřadu, mUSIÍ 
býti 100Plaltřena peoetí úřednIÍ a p'odtpis,em přednosty nelbo zmocnOOélho 
zástupce ~div. dlek,rlelt z 19. dlub!l1a 1799 Č. 466 sb. z. s.), není vŠ!élik 
za!poltřehí lega!ilsace tohO'to lP'odp1su; přirozeně nemůže se vyŽlat
,dovatii vk~acL'ní dlolložky po T{)lZmnU § 32 ltt. b). Z usta.MIV'ení § 26 
'klrn. ř. jde llfajev,o, že vkladní liistirulli tato musí obsahOlVaJttiJ nemo
vitosltli, o něž jde, <aj diále důvlod právní - t. j. tlOIl'mu - o niž se 
tento ZlPúsolb vkktd!l1í listiny op Í!r á. Taková t\abulárni listina je ~ 
novurn v naJŠem ,p\rávnfm řádu, pOlněvad'ž dosud jsme zruaa~ VIldad ' 
vlI)aSltnlÍ(jk(élnO' práv)éll, nabytý deriv1altliNně, a zde jde o vlastnlické 
IDlrávo, naby,té mmlgJmálriJ1lě. Z toho důvodu nejsoo usuanov'e;nIÍ- o ve
řejný ch liistiniá,eh jen ,tak pou:žívatelná v našem případě; mUl'>íme 
práivě §§ 33 a 38 kn. lř., j'a/klož i §§ 432 !lll násl. ()Ibč. z. doplnJilťi U1S~a'I1iO'
vlení1m dile § 26 n. z. 

SOIUd zkioumá tuto lž.á<lJost ]alko Ikte.roukrol~'V iinou MdlOst (10' do 
iiOlrmíÍln,toh .i materiáUru,dh, ná1ež1tiOlstí' tis~~ny vkladní, co' do vykolIlalné 
IPIOZTIlámky lZaItl1ýšlenéh1o převzeti, zkirátka má zkoumati v.še'chny 
OIlwLn()lstil, uvedené v § 94 lm. lř., IéII nenlÍ snad omezen co do ZlrolU

mání dae plo~necťllďh() OIdistaJvl;:<elíelčenélh'O usmnlOvenÍ. NeshJledlá-H 
wdlný,c!h závad~ pOV()l1í vkla'd p,oo stát Ceskoslovenské republiky s 
odJvlolállJÍifll se ma § 1 z. IZI. la § 26 !l1. Z.HlI) Tím je přechod vlast
,llIidkéhlo IPIrláva na stát vYlkooán ta· vkllald tento po u,plynwtt zmíněné 
třkeUdennlÍ lhůty !l1len} nJa'řilkate~ný d~e § 61 a násl. kn. ř., prom' le 
zOella na místě, aby &e ZlVlláštním zPůsldbem vyznrači! tento vklaJd 
v knihách PGlZemk!O!vých. 

P()Ikud' se It~če zOCQlumán1í 'knooOVnj:h1O stavu; je snad vlrodno 
lP

'
()Idloltkl!1louti, že soud budie zkolumalÍ1i~ zldla příslušná poonámklw m>

mÝ'šlenélho pře'Viz\etí do IknlÍlh by1\al vepsána a zda označení nleil11l!)
v1tostí' odtpovíldáJ knihl()ivní!l11lU s,tavlUl. OZ!JJacení dosavad!l1ího v1léllSt-
11Iík!a v IIÍls1J'ně ,o!bsaž,elnlO lam Ibýtli. nemusí, ale o!Značen mus.í IbÝltt 
>tdůvoo«, t. j. nonmy, o něž s'e tento vklad O\p'írá, a tím jsou zákO!nJnt; 

14
4

) R. a n dl a, vtasltnicltví str. 243. 
145) Formlllli IUIvlárd~ ~ e i t lil str. 226: "Podle výnosu Poz'el11koVJéd1p 

úrií~d'u 'Zle !dlne .... Č. Ij .•••• 'Vik.lIáId'á sle s odvoláním na § 1 zábbrovéh<> 
zákona a § 26 záJkona nálhradového právo vlastnické pro stát repubHky 
CeSlko:s.~ovenSlké.« 
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oormy zákO:tlla záJbOlI1ového (§§ 1, 5) <ll záJkiO'na náihnaid!ového (§ 26), 
dále odvozené normy: výrok POtzemkového úřacLu, obsažený v téillo 
ťabulJámi IIiJs,tině, a Ipozmmka zamýšleného Plřevzefti. Z tomo důvio!du 
bude se mUSliJti vlkJuadní listina todvolávllllti na tuto poznámku, Ialby 

tak IUlrlČlen /blyl treSlPor1l1.ě V'zltah tOlhoto vkladu s <OlnlOlU po~ná:mkou. 
Je-Ii tento vzta!h ji'nak z liJstiny> IPlatrnrý, nemusí bý'oo j,eště TI'aJd to 
formálně vY1tčen. 

IV. Stává-li se stát vltélJsMkem, zn:amená to, ž,e má proti všem 
CiS<>lbám n.áJTok, lalby lby"l , pone-chán v potk<ojnť dJrž>bě a moih'l včci dle 
:wé libosti ulží;vati v meiZIÍch práva, iQlstatní pi(lk ,oSloby jSlou IPlo
v:innw zdržeti s,e jakéhOlkoftiv zásahu na dOltyčnúu věc, pokud vLalsttnílk 
nemá po,vil1lnosti, abry tento zásah strpěl. ZáI~on pr:aví, ž~ »dn 'e m 
v: k hll d ll' P r á v a v I '<l' S tni c k é ho o. pře c h á zej í drž e 1] í, 
ui Ž i tk y al n e bez peč í - n a stá t« (§ 29 n. z.). TtOTO znění je 
(IQ1!l~Uid o/b~a:snitÍl. DTižba znlaěí, že něk<omu přísluší právnd Qlohflalna 
dlle § 339 dbč. 'zák., jejímž předIPokladem je pokojná cLr~ba věci, 
t. j. pok<ojné užílVánÍ věci k vlastním účelům, <Čili převedeno na zá
k.tadní pojem P'OvililnlOs.t~: dJruhé oSOlby chOlV.ají se tak, jla1kJo by byly 
po'.ny nerušiti oSDby jillé v užívání nějaké věci, z toho se. pak 
podává povinI1lOSIŤ, že osoby tyto nesmí svémocně toto své cho
vánlÍ měniti (svémocné rušení § 339 obč. z.). Subiektem tétO' p'ovln
!Kl,sti může bý\tIi jJ v,J'astník dO'tčené věcÍl. Změna vlaJs1nlictví nep:ři:vá'd'í 
změnu držby, alte P1ozemk<wý úř,ad může na/říditi vy'klizenÍI pozemklu 
dosavlllJdiním držite:lem (pO př. dle ustan:ovenkh o výpovědi § 12 
(1'. z.) a ujmouti se 'dJržby jménem státU!. TímtO' akrem nabývá stát 
(>0 rozUil11u § 339 <liblč. z. držby IPokojné ll! mOtžIllOsti U'žív:ruti tě:chtO' 
pozemků buď sám, 'anebO' prostřednictvím jtLných. Zápisem nalbývá 
stát nároku na dJrlŽb~ Ill['e nik,o'Uv držby samO'tné. 

PřechO'd užljjtků je vázán výpovědními lhůtami a [llwbo m&llI() 
Hei, že stát nabývá vUaldlem jako tlak{)IVým jen oněch užitků, ktt'eré 
příslluŠIÍ vFastruítku na stMku přílmo nehO's.podařícímu (pachtQlVll1é, 
nájemnlé atp.). Obratem dJržba al u'žiltky chtěld patrně r,e,daktiolřIÍJ vy
jádiřiti to, co v římském právu oZln'ačolVta~'O' s,e jaikJo oommO'dum ,rei 
(§ 3 Inst. 3, 23, I, 10 D 50, 17).1t6) Dosavadní uživatel byl bOl ae 
fidei pO'sseSSQr (§ 329 obč. z.) a nláleží mu vše,chny už;~tky, kJteré až 
ď'O dine ",kladu 'odidiě1i1, iakolŽ i užitky OÍviil11iÍ zapravené, které hyly 
splatné ,Přede duem vkl'aldlu (§ 330 <l:bč. z.). Užitky POlsJéze jme11JO'
'lané jsOUt různé peněžité renty, které s přev~t~rm po~emkem SlQiU

-clsí jako 1'eálni právo (§ 1 z. z., § 29 n. z.). Pře,ohO'd nebe'z[le1čí 
(lJ1i(lmená, že stat slÍ'Íihá kla'ždlé zhoršeruí věoÍ! vl:astníkem 'IlIez"a'Vině rué, 
a že stát je povinleTI p,latiti ná'hradovýobnos, i když objekt SIe mezitím 
zI1iačnrě zhoršit Máme 1edw obratem »držení, užirt:kya TIlebe~pe'či « 
v:yjádřenu řeboil~ řLmského práva: cujus pericultum, eÍ!UtS est dommo-

146) P e t Ir a Ž y c k I, Die Leh.re vom Einkomen sv. 2. § 3. Der: 11-
hurg, PruJdlelktben sV'. 2. IStr. 69 a dt. Mommsen, Eror'verungen sešit 
I. 5'ir. 1. Srov. § 1048 obč. z. K r a i n ,z, II. str. 148. E h r e n z w ,e i g, Sy
stem Ob\.. R. s,tr. 384. 
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dU!ITI, 'a to cevlrem kOil1lÍlonně s její formou v oošem práv-u (§ 1048 
obč. z.), mebo! vklad nemovitostí zastupuje) tradici u nemovi-rOlSti 
ModJiifiikace jsou dátllY' t-ou okiG'lnolstí, že ne-n!Í v našem přía:>'adu dáp,p 
d'eriva tivní le-č ortg1ilJ1árnlí TI:rubývání práva vl/astnického.H7

) 

V. D()Ij)IOIS!ud' jlSme mluviM. jen o kniho,vních objekte'ch, ale ne
smime zapomírmtdl, že dJ() souboru mohou patřiti též obj -ekty 
n e k n ÍI h o v n í. K tomu je zapotřehí., aby tabulární HSID, maJíct 
náležitosti §§ 432 la 433 OIbč. Z., udrOžena, byla II soudu (§ 434 OIl)Č. z.), 
u něhož se vedJolll knihy nedeskových -po-zemků oné katastráLní obci, 
v jejímž. obvodiu lež.í ona nemovitost (§ 24 III. nov. nai . . ze dne 26. 
'břeZ11la 1916 Č. 87 ř. Z.).148) Ale uložen~ u soudu není clhráněrw 
v>eř'ejnlolll vírou j,alro záJpis do knihy ,pozemkové a nemů~e toanutD 
uLo,želllÍ předcházeti pOlZll1lámka Z1almýšleného plřevzetí. Z toho, důvodu 
domnívám se, Žie nelze v tom,to případu mluvi1t~ o OI1'~inámím 
na:bY'tí státem, nýbrž jen {) derilvativním, že stát je tludíž vY'sÍ'aven 
v.§em úÍlolkům, jimž vystaven bYli 'jeho předichúdce. PIfO malý 
'Piratkltd-cký význam se o tomto př:Lpaldu dále nešíříme.m) 

§ 34. Nabytí vlastnictví dle § 28 n. z. 

Několl.'ikráte ulVáděný § 28 prvý 'Odstavec n. z. znl ta'roto,: »RJ~ 
hocJIl-H Pooemkový úřad jjž dlříve o přídělu. směně nebO' zci'zení při!
vz,atýoh nemo'viJt'osH dO' vlastn~ctví osob jin.ých, není potřebí prQ>
vésti dříve přÍJS11U!ŠItlý vkdad práva vlastnického pro stát. a s-oud;V 
p,řevedou na náwlh Pozemkovébo úřadlU právo vlastnické pří-!DlO 
na n:abY'Vlatele POlZlCm'kovým úfud'em jim o:onačené.« Zákon ruazývá 
oSlOlbul, dosáhnuvší vJ:alStnicmví dle § 28 n. z., nabyvatelem, a tuto 
terminol:oglili zachováme i my a budeme v následujících řád!cÍICh 
uží:vati slova »n a lb Y vat e 1" jako termmws teclmicus pro vlast
rJ!~kia dle § 28 n. z. 

,R'ozebereme-H přesně toitJo ustéIJll'ovení, shledáme, že obsahuJe 
vl1astně dva p,ráv1liÍ p'řediPisy. 

A. CiItovanJé záJkoruJJé mís,to mluví '0 p'říděIu, směně nebo zd,.
~ení. Smě-na a zcizen'í Sipadají však pod! význam zci.'Zeni v škšfm 

147) Tyto nejasnosti vytkl jsem ve svém č.!Jánku v Pf;ávnlklU 1921 
a ta~é osnova novel!y měnl 'text § 29 v ten rozum, že "u!Žitk<y a povln
nOSiti" přecházejí dnem, jenž následuje po _posledním dni výpovědi. Toto !~ 
úp~ně s,pu-ávné. Je též v-etmi vhodno, že se 0Sll10v.a nove'ly na tomto mls tě 
nezmiňuje o držbě, nebo! tUJto nabývá stát skutečnos'tí slkutečného ovlád
nUltí nemovitostí. 

m) S v o bod a, Nabývaní věcných práv k nemovltoSltem a stavbám, 
nezap.saným do knihy povemkové, Sborník věd právních a státních. 1917 
najmě str. 411. 

140) Osnova novel<y unifikuje převzetí knihovních a neknihovnlcll. 
objckJtú -tím, ~e vyMášk,u soudní dllle § 3 a) staví na ,roveň poznámCie !Za
mýt§]eného IPřevzetf a podle nav/rhovaného znění § 31 má býti žaloba 
vlastnicM taktéž vYlloučena po 30. dni od vyhlgení zamyšhmého přa.
vzetí. Zde mu/si/to však dlúlSilledně Ulstanovlení § 30 rozšířeno býti! též v- tel 
roznm, že i žaloby ostatních op,rávněncú z t. zv. věcných práv isou vy
loučeny up:/J'11ultírn zmíněné tncetidenní lhůty. 
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$Ilov:a\ siffiY1s1u. Zoizerui pak v širším slova .smysllu užívá § 7 z. Z.1úQ) 

Dle xněnÍ § 28 musilo býti přnslu,šné právní jednánlr vlastnílm za
hraJllýah nemOlvjitostí schváJlleno pi'ed' kniihovním př'evzetím před 
1)(Jtm1Jámlrou nebo po poznátmce zaJlTIýšleného' p'řevzetí (Sf'()(V. vý·še 
sdir. 119). Tato ·část § 28 n. z. má jen pomd význam, že o vktald na 
zálk:il'adlě takového právnrnho jednámií Ibry'lo žádáJrJJo' jedině po IPOrvolené 
poznámce zamýšleného .p!řevzetí. (ládosti, podané př'ed p()IVolenO'U 
PO~'I1ámklo'U zamýšleného převzeljjí je'st :POsuwv.alti dle § 7 z. z:.) SOlud 
musÍI vYloov,ěti řádně instruOlvamé rn.oosti, knihovnám pak OIdepsánJÍm 
1Jc&enrých nemovitostí vy1stUPluljí tyto z·e SIOIuboru zabraný,ch nemo
vOOOISrtí, Iél'Č poznámka zmíněná je ~zlél!Psána. Tatto ,část uSitanov,ení 
§ 28 n. Z., která se zmiňuje o{) zcizení, vztahuje se Ih1avně na ta 
zdzení, k nimž Pozemkový m 'ad bez výhr:ady svom, anebo aspoň 
Sti nevyhrad~l ' ponechání pozemků v sO'Uboru, který má :býti převzat. 

Máme zde tedy ,prav,ide'lné na'b~tí vlasltin&oíví, vkladem na z,á
k.1adě nějakého právního jednánlí mezi nabyvlate'lem a z,ciZiOlv,atelem 
a není d'llvodlu, proc bychom mě1il na teTIlto přúpad jinak pohJlíieti, ' 
n.ež na jakékoliv 'JJlabY'tí na záklaldě smlouvy Ulabyvrut\ellOVY s 00-
savruoním vlaSimíkem. Je to lIJIřípad: deriv:a,Íihvního nabytÍ' VlléliStnJictví 
(§§ 423, 424, 431 obč. z.), a budeme Í! na náš p,řípad takt() pohlližetl. 
Poz,námka zamýšleného převzetí nemá z,de pr:oti n.albyvateli pre
kluse žaloby vlastnické. S tím také souhLrusi úplnlě znění § 31 n. Z., 

kde je výs'1ovně řečenol : »ani vůči států, ani vŮ'či o:sobám, jimž se • 
d!QlStalo l1Jemovitostí těch přÍldělem.« Tak ř dlle výslorvného znlění 
§ 3'1 n. z. je žadlOlba vlastnická v našem př~padu p,ropuštěna na nab~
valtele. Z toho se dále Ipodává, ž,e taklorvý nabyvatel nenf zúčalsrněn 
wiJvilegílí výpovědních .a ostatních, které má stát nebOl oSOlba do .. 
sta vší pťldru přídělem, lP'wtů truké neplatí z,de ()dstavec dir'Uhý § 28 
n. z. O směně zvláště viz dále § 35 J. 

B. OSiO'ba, které bylLa půda Plhdělena dle zákona ze dne 30. 
ledlm 1920č. 81 sb., má p()lstavení pO'ds,tatně jiné. Ne()ldlvozuiet svého 
práVa! vlastnického 'Od' svého p'ředchůdce, a:le OVÍ·rá se o přildel 
půdy. NebyLo zde jedlnánO' s uSit!upujícím vlastnvkem, ale stát r,oZi
hodl, že na'byvateli se má dostalti. půdy přídělem. Provů jre zcela 
vh()ldlflO, že takovému nabyvateli se dá stejné posta!vení se státem, 
pon:ěva·dž opírají oba své vlastnické plTávo o stejný SlpráV1nL akt, 
Ol stejnou skutečnost, je pak zceta; nerozhod.nlo, zapíše-ldi se do Iklllih 
poz,emkovýah stát, nebo přímo loooba třetí. S tím sOl1Ů1lasí i zmí
něný § 31 111. z., který výsl'Olvně dJává naJbyvateH 'Přildě~ené půdy 
srtIejné privjlle&1ovanlé postavení jako plřejímajíCÍlmu státu. 

Drž~telem nestává se n'albyvatei~ 'Poohou skutelčnOlSt~, z\fl!plÍiSlu:, 
wovn:a tak, jako se jím nestává stát, ale BOlzemkový úhud! může 
úředním aktem uvésti nabyvatele v <tržbu, neUlčiní-ll toho, může 
l1IélbyYa~eoJ věc vilndiklov/ati (§ 366 obč. z.); . svémocně se však v 
držbu uvázati ilremůže (§ 339 dbč. \~~). Ustanovení §§ 35 la násl. ž,el. z . 

150) Srov. Krč Dl á ř I. c. str. 31 . 
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expr. JSOll rázu s['ngtu[árního, které nelze rozšÍřiolVati na náš plflípad. 
Potud je jeho postaveni slabší než stáltu.l5t

) 

PřeClhIOId) uŽlitku ruplf:alVuje se dle skutečného 'piřevz'eti, (srov. § 
29 dIle navrJlIOvlaného znění osmo,vy novely). 

§ 35. Výpověď. Skutečné převzetí. 

I. liosP<OIdlařici osoba, ať vlastník ,či nevJastník, ustupu~e státu 
lJiO výpově.d'i jí dané (§ 13 'z. z.). Můžeme, IÍlUdíž ve SIP,oditosti pr{). 
mluviti o tom, j,ak ustupuje s,tátu os,oba nOSipoda:řílCÍ na souboru 
zabranýc'h nemolV1itolSltí. ZákooJllý výraz :PrO tuto okolnost je s k ll
tečné převz 'etí. 

VÝ)pOlvěď hlOlSlpodJařicí <liSobě mo,žno dáti po nolZumu § 23 tll. z.: 
a) kd:yJŽ hYl~a provedena v kl1lilháJch po,známka záJboru (§ 16 z. z.), 

anebo 
b) ,POZ!ltáIJ11JM z.arnýšl'ené'no p'řevzetí (§ 3 I11. z.), a~e SIfOIV. § 19 

n. Z.152), 

c) kd:yž v,Lo,ženo by,10 právo vlastnické PIf'O stát (§ 26 n. z .) 
anebo pro OSJ()lbu, které byhll nemo'vitost při,dělena neb směnlOu ZOl

zena (§ 28 n. z.). 
Výpověď m<JIžno dáti, p1"olVede-li se s,oulčasně jedna z poz.ná~ 

mek, uvedených ad a) b).153) 
K těmto přílpadům je za1potřebr malého vys,větJení. PřípaJdn 

uve,d1e'nému ad c) musí ,předcházeti p'Q<známka ,zamýšJeniého pře
vZletí, až na případ směny. Směna' může se státi bez zlřetele na za
mýšlenou po~em:kiO'v,ou reformu na ka:ž,dél111 zabraném maje'tk,u beze 
vší spoHto,sti s p,řeiímáním pudy. Je P,wto zcela nep,oohoPitelno, 
P1"0Č zcizeni směnou je zde zvlášť jmenl(wáno. Míří-U, tím t'Olto 
ustaillO'venlí na § 24 pHdělo,yé!ho z., dluž-no textován1í označiJti: za málo 
vhodné, PlOIOOV<l!d.Ž § 24 př. Z· týká se pří'CIiělu púd'y a ni'k()llliv zcize
nÍ. Má-l~ vŠ1ak na mYlsU pudlU nezahr.anou, kt'erá se ZCizuje dle 
§ 24 př. z. směnou za půdlu zabranou, je též výra!z llespravný, neboť 
záJkon ná'hrado",ý ,dle své prcambuly vztahuje se i'en na ,půdu ~ 
branou. Máme zdle zřejmý stylistický poklesek při redakd, a dosah 
to1ho,úo ustano'ven~ zůstává nám naprosto tajný. Dle mého míněni 
čÚl1ii'la by praxe neHé-pe, kdyby ,omezlovala toto ustanclIVení nat smě
n:y dll'e IPlřiídělo<véhlo zák'ona a sice na 'fIQizsah směn dle § 24 př. Z· 

II. V ý p o v ě ď zn!amená: a) jed'nlolstranné prohlášení vě'řitele 
vů~i dil1užníku, stano'víd sp[,atnorSlt p'ohledáV'ky, b) výpolvěď může 
dáti i d~lulŽnlík a stanoviti tak buď sp'lamost nebo ukončeni sVlél11io 
závazku (§ 1020, 1021 obč. z.), c) konocn'ě značí vÝ,Ppvěď uko11lÓenl 
nějakého právního poměru jednos,t:ra;nným pmh'lášením jediné strany 

151) DlIe nove])y nemůže Pozemkový úřad samovolné však se urjmoutl 
držby, nebot je k tomu zaJpotřebí soudni exekuce. 

~52) Dle osnovy novelly dostačí, aby o poznámku ~áb()ru nebo Zél
mýŠI. převzetí bylo II knih. soudu Izažádáll10 § 23. 

153) Jen tehdy možno, íe-Ji soud výpovědní současně sowd'clll 
knthovním cf. § 3 a Hl, 19 n. z. 
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(§ 1114, 1H6, zde výpovědí míní se lhůta výpo'vědni cf. 1117 a 1120, 
1158-1160 Olbč. z.). Blíiže se těmito rozd'i1y nebudeme Zlabývati. 
Zpravid~a: měLo se za to, že vYlPověděti možno jen smluvní p,ov'iIJ.1-
nosti a 'ŽIe jen při smlouvách mtOlŽnlO mluv:~ti o výp01vědl v technic
kém Sll,ovai smyslu.154

) Přihlížíme-Ii však k tomu, že u kruždého 
právní1Jto poměru máme 'oStoll:lll1 povinnou a osobu olprávnelliou .a že 
právní poměr nemwsí se vždy opírati o sml'ouvu, shledáváme, že 
nelnrr prinoipiálnHlo důvodu, proč om,ez:ovati výpo'věď jen na SrnlIUN
ní po vinnlOO ti. 

I v našem případu je výpověď tohoto rázu. Po'zemko>vý úřa,d má 
právo požadlovattli na vlastníku zabraných nemovito-stí, by mu byly 
nemo1viltosti ,odevzdány, a'by je mohl .převzíti (§ 5 z. z., § 2 'Il!, z.). 
Tento právní poměr je dán, jakmile nastal zábor, ale doba splat
nosti této pOlvi!lll1!ost~ je poneohá>na volnému UlváženÍ P ,Clzenwového 
úřaJGu. Náhradový zákon užívá výpovMt v tec11llilckém smy,sJ:u však 
jen IP'ro ten případ', 'že oos'obě, hOlSpod:aříei na Zlabrané půdě, s,tano
vena byla doba s.p.l'atnosti, kd'y nastává její pOlvinnost; a'ty př,esvala 
hospodJaNti na Zlabrané půdě a p,řene'ohala. lws:poc1ářské využ,ttko
vámí PŮpy státu. Toto stanolVení splatnosti má na myslt náhr'éucLový 
'ZIáJk;an,kldtyž mluví o vý,pověd'1. 

Splatnost nenastává ihne,(]I proh.láŠ'ením P.ozemkového úřadu, 
rule určitou dOlbu po ,doručení pnolh'lášení, a to nejméně 6 měsí,ců 
(§ 12 n. z. t. zv· doba výpovědní). Z moci úřední může POnemktoNý 
úřalď zkráti:ti d'obu výpověcLni (t. j. lihům lPO dané vÝlPOlvědi), jestli
že na nemovito,stech, jež maŮ'Í býti převzaJty, bylo úředně zji\Štěno 
špatlllé hlOslpodaření, a když pTO krátk'ost doby, ve které převZlatá 
půda má býltd p,řljd'ělena, nlen~ záhodno uvaliti úře,dní sp,rávu 
(§ 137 n. 12.). 

III. Mus'íme SIÍ přesně l\lIvědomiti po měr o z 11 á m e II í § 2 n. 
tl--/. a v Ý p o v Iě dli d: I e § 12 'no z. OnlÍm stanoví se, že vlastník má 
uistOlUlPlti státlU 11Ia jednostranný j'eho ÚkOlIl převzetí dJ.e § 26 n· z., 
tO'llUO dblba, :Ioo.y ,olS'oba ho'spodlalříeí má stMu ustoupHi. Nen,astal!1le-1i 
žGÍ'dIná změna hOISIPO'd:aření nla zaJhraném a převzatém pozemku, 
l1Ieru zalPotřebí žádné výpovědi. Není proto výpolVědi třeba, »roz
h!od~-li s'e PooerMOIvý.úřad převzíti spollu s urči1ými nemovitolSt
mli ťaké závaz,ky a prava ze smLuv paehtov11~Clh« (§ 14 Č. 4 n. z.), 
OO'Ž ovš1em platí jel1l pro ten případ, že na pOlZemku z11Iíněném ne
hospodlalřill. sáJm vlastník, nýbrž pachtýř. Dále přiro,zeně není výpo
vědi třeba, »iestJIi~e na TIlemO'vi{101stech ku IPIř'evzetí ur0en~' ch hospo-. 
dlaří jilŽ osohy, jQIlnŽ mají se poz,emky tyto dostati přLdě'lem.« (§ 15 
n. z.) Samozřejmě na pů'c1ě stáJtem dbholSpodařolVané výpovědi ne
třeba! (§ 14 'Č. 1 11. z.). 

154) Cf. K r a i n z, II. str. 167, E hr-e n z w e i g, Obl. Rechi str. 81, 
320, Se h e y, ObJi. Veth. str. 102 a 'sltr. 106 p. 38, 1111111 e r w a h r~ Die 
Kíincl.iKung (1898), Cr o 111 e, Bgt Recht, II. str. 109, K r a s no pol s k i, 
Obl. R. str. 61, tl aSi e n 6 h r ~ Obl. Redut, II. Sltr. 613 n. 
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Ustarrov'enlÍ §§ 12 a násl. jsou ustanovení po'dpůmá a platí j.en 
tehd;y, nenÍ~Ji me~i osoboo hosPio,dařící a Pozemkovým úř,adem mc 
smluveno (§ 14 Č. 2). V kladném přípaldu r'ozho-duje úmluva mezi 
Qs,obo.u hospold'ařící a PlolZemkQvým úřadem. O vý,zoomu této úmlu
vy vilZ náže. 

IV. Komu jest dáti výpověď? Z § 14 Č. 3 n. z. jde na
jevlOI, že patrně jen osobám, které mají p o v i n ll' 'o Stll a z, a b r a
ném majetku řádně hoslP' odařiti (§ 6 z. z.). Výjimečn\á je 
výpa.věď clil'e § 21 n. z. Uvedené mí-stOi mLuví ske j'en o nájcll11lCíclJ. 
a pélJchtýříc!h, al,e nenn příč.in;y, Pl"o,č tuto rozUšo'vati mezi neo,práv
něll" m nájemcem a meZlř lleO!Právněn~'m vLastníkem. OstaJtně usÍ'a
n\JIVení 1Jo,to je 11Jesprávnlě kons,truováno .. me § 'i z. z. původníhlo 
mčni a § 6 z. z. zůstává subjektem po'vinnosti řác1ně hO'SlPloo'a:řiiJli 
zc~zliÍ'el, plronájemce, prOlPachto'Vatel, bylo-li jednáno bez sClh'Vále
ní Pozemkového úřadu. Důsle'dně pfoOno jemu se má d<OIPOI11U1oovati 
tedJy i výpOlvěď, ale § 14 Č. 3 tL IZI. praví, že VÝPO'VMi l1ienítřelba; 
má toto usta<nove·nÍ ráz trest11lí sankce. KOlnečně dlužno pod<otkuQlu'ťi, 
že dhe nového zněnl~ § 7 z. z. ,celé ustanovení § 14 Č. 3 n. z. je a!lltik
vováno, a pwto je doručova'ti výpověď osobám, které jsou POlVÍ11i
ny dle § 6 z. Z· na zabranýlch pCl'Zlemcích řáJd11ě hOlspodařiti, což 
plyne právě z ustalnJolVem §§ 6 a7 z·. ·Z., nebo( dle zábo'Wvého zá
~ona }e "hospodlaiříd osoba« jen ta, která má povinllllost na něm 
řá,dnč hospodařiti. Do,ručování této osclbě je také zcela logické, 
poněvadž osoba! tato musí se přesně uozvěděti, kdy tato její PiovinL 

l!lJo'St se konlčí, 'a je'to také v zájmu státu, alby tento te~rmín bylI 
přesně S'tanoven.155

) 

V. J a k s 'e v Ý p o vč ď d ,o,r u č u j e? Výpověď dnrUičuje $oe 
'holspodařící osobě a to do vI<astních rukou (§ 18 odst. 2, § 4 n. z.) 
·akres,ním s'oudem (nemusí vždy býti talké soudem knma,vním), 
v jehož obvodu jsou nemovitosti (§ 18 n. z.).15") Jsou-Ii nemovf
tosti vÝPOIvědí postižené v obv1odu někold'ka soudů, jest přilSllušný 
ten ckresnÍ soud, v . jeholŽ obvodu má osoba hos,p'oda:řící své řádné 
b}'dLi'ště, iinak okresní soud, v jeholŽ obv,O'd'u jest podstatná části ne
movitostí (§ 18 'odst. 1 n. z.). Příslušl1Qtst soudlu' byc1i .iŠltě není Ulľóena 
přesně. Batrnlě má se tomu rozuměti tak: je-li více soudů p,řísluš
nlO mno,ne r'e'i s~tae, je z těchto StooUldů přís!DlIlšnlÝ onen, v jehož 
ob\o1odu má hosipodaříd osoba své bydli.švě, nemá-Ii osoba taro 
v obvlO.c\u žádného soudu, přlÍlsJušnehlO ratiOilJJe ,nei sitae, svého b~ 
dl'ilště, je příslušným ze soudu, jinalk jtž příshLŠl1ý'ch, onen, v jehož 

155) Tento legislativní důvod neuznala však osnova novely a na
vlr,h'U~e toto znění p:ro § 14 Č. 3: »ĎKl!e-ld o vlastníky. pachtýře ne1:)o j.iné 
osoby hospoda:řící neb užív~íd malietlelk zahraný ,a j'Sou-Ji právní j'ednání, 
.zak,ládlaiící odlržjb\t ii'ch IPIr:áJv Ik zabirlanému maJje!tku proti stáltu bez právní,ch 
násJeldiků (lbezúči;rmáJ) n~o nepllaltná dr.le §§ 7 a ·18 záJbor. ~ákona,.« Toto 
ustanovení má jlen tehdy smysl, rOZJeznáváme-H neplatné a ničí pr:ávní 
jcd'nání jako T .i lIS o h, OM. 'právo § 214. 

156) Zákon užívá obratu »vypovězené" nemovito~ti, což ie 1lespráv
no, neboť l1emovito~t se nevYIPovídá. 
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obvodU' Deží podstatná část nemorvJtostí. Zá'kool pnrví, »po\rusta1tná« 
a nH~oldlV většÍ č~st nemolVřtostí a uvádí piříkl1acdem »d:vůr a poď.«; 
z toho se dá s\Quditi, že tím míní se středliisko zemědělského závo
du. Je-U !závodlů vÍlce, má patrně Bozemkový úřad právo vo,lby 
mezi SioluKllY' jinak p,řÍsJušnýmV~7) 

SOIud' nemůže zkoulmatr plfalVdivost údlajů této výpo.vědi; má 
zlmumabi jedlim.ě svoji přÍsIUŠ!1J01st a pak p/ř,ec1poklady, uvedené 
v § 23 'Tll. rL. (zápts poonámky záboru nebo zamýšLeného. převzetí, 

. vklad vlaJStnickélbo práJvlli IPIfO stát altd.). Bylo by tedy snad vhod-
11,0, alby soud mo!h~ na krátkou dobu naříditi f'Ok k výslechu zúčast
něný'ch stran~ leč tomu odpolruúe ustanO'vení § 18 odst. 2 n. z. 

Plroti vý!plo'vMi je možný dvojí, I{)fpravn;ý pifostřed'ek: 

a) v lří0e.J1ií SipráJv:ním 
a) byt<l!-li ,dána výp'<JlVěď obvodOlVou úřacJio'VnlOIU k Pozemko

~mu úř<l!du bez odlkládJalcllo úóilnku (17 n. z.), 
{J) dali-li vý!plolvěď Pozemkový úř,aru k nejvyššímu správnímu 

soiudlu, 
h) IP1r,clfi( Uls,ruesená soo'Clnúlrruu o dlQlruič'ení výpovědi })k n<l!c1řízené

mu S/OIUdJU«/5B) tedy Ikle sbo/fIO'vému soudu 1. mst. (§ 20 n. z.). Tento 
opravný pmstředek je přípustný, »že nebylo šetřeno ustanovení 
tohotbo (se. náhrad'otvého) zádw'TIIa.1 50

) 

Máme-li sta!lllorviti, kdy je přípustný prvý a kdly dmlhý QJP/rav
ný prostředek, musime vymeziti »usbamorve,ní náJ:rraICLového' zákona«. 
UstanolvenÍ zá'kOll1:a :n;áhradovélho týkaj'Í' se m'nlolhého, CCJI s vÝ'Povědí 
nesoll11V1ilS,ÍI. Porušeni těchto po,vi'nrnolStí nebudle pa!1:r,uě mo,žno, tímtO' 
rekwrsem uplMatňiQIvaM. Budo.u to tedy asi: jen ta usta'nlovení tohoto 
zákona, týkaiící se plřipustnosti výpovědi!. Ustanorvení těchtO' není 
lThl1'oruo a lépe by bylo, kdyby v zákoně důvody rekursIlÍI by1,y vy
POIčHány. Ve svém J11Y'niějším ~rnění je § 20 u. z. jen! důkaz'em po
kleslé ~Iechniky legLsiativní.160

) »UstalnolVe.ní tohotlOl zákO'llia« redu
lruií se na plřisl'wŠinost sO'UdJu (§ 18 n. z.), že nebyl,o dJolfUJčeno do 
vlllastnlfch mImu (§ 18 ll. z.), že vyporvězená o,soba není osobou ho
SiPlo<d!aříd PIO rOlwmu § 6 z. z. (rurg. § 1,2 n. z. »osobám na něm ho-

1117) DlIe snovy nOIV1eJy .j.e toto donučení výlpo'Vlěd1j nutné jen nájemcům 
a pachtý!řům hospm:!lái'!ských jednotek jako st albků, ,dvorů' a pod., jinaki po
stačí výpověď .bez udání jmen pl3.1chtýřů 'a náljemaů, UI\'le řejněná na soudní 
de,:>ce olk,relSního soud,u, v jehož olbvodlUl p1ř,etiímané nemovitosti leží. Den 
vyh~ášení rovná se dn'U dOTlUčení výpovědi. P'roti soudnímu usnesení, po
vo~u!Í'ÍcímUl vy:věšení výpověcld na soudní desce, není op[avného ll.rostřed
ku § 18a. Přís!lUšným je vždy soud Ina.tione nei sitae, náislLedkem toho biUldie 
se soud výpovědní ,podle § 18a ].ÍŠÍIti od ,soudu vÝipovědního podle § 18. 

158) Osnova novely spifávně podotýká, že stížnost musí bS' ti podána 
u soUldiu 1. instance. 

159) Osnova novew navr,hUlje znění: >'Že nebylo šetřeno ulstanoV'ení 
čá~bi lc, tohoto záJkona.« 

1 60) ])Je n<l!v,nhov,ané změny mají souidJy TOzihodovati, z,da výpovědní 
IlhŮlta ,byll!a ř.áldu'ě silanoV'ena (§§ 12, 13 n. !Z» , ~diaJ vÝIPověldli nebylo tTieba 
(§§ 14, '15), lCIálle, že výlpověď nelb:y;la na soudní desce vyh!lášena (§ 24), pak 
o případech v texltu twedený,~h. 
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SlPodlalř'icJím«),že melby]1a: provedena poznámka zamýšllieného pře
VlZ,etí, zálboru, DO pii'. vlk,ladl viashůckéhOl .práva n1a :př·evzaté nemo-
vitosti (§ 23 n. IZ.) (ďle QlslIJlOvy novely dooúačí' žádost o pOlZnámku). 
Nelze se bráni tlL Pil1Oti! vÝ'POvěd~r'ekiU'rsem soutdI1'Ím, že p(lz·emek 
není zabrán; MOl rnármiltku možnlO upla~ňovaJti jen v řízenÍ! s'prá'V'
ním. PrlO'ti dJolručlené výpovědi může sti. sttlž,ov.ati Jloř1adem pl1'áva 
jedině oso!ba hl()lSp()<da~fci (§ 20 n. z.), tedy nilkoliv va'a:s~!nik PrDti 
zamírtarvému usnesenT po sl 'Uš í' p<lJtrně stíŽltl'Ost ,též POlZlelmilmvému 
Mad'U, ,ač zák{)ll ,piř1ilznárvá opravný pI'lostř·ecielk jen. hospo.dafící oso
bě. Je tOl jen obvY!klé opomenutí Il'edakčni, . které ,osnova nlovely 
lIleOlDmv'Uje. 

V říze'ni sp·rávním lze Uiplla~ň,o'V'ati námitky prOltL výp.ovědi 
z jiJnýah než tu'tlOl vyl~čen'Ýcll! dův'o!d'ů, a domnívám se, že OIPravný 
pwstře'd:ek v ří'Zen~ správnfm má Ivehdy místo, ;pokud nenl' p'řisIUJŠ
ný soud POl rOIZU/ill1U § 20 n. z. K tomu je legtitimováJ11<l osoba hOlsPQ
daříd i vI1a\Stník. 

Soudní rekurs mtno ,poldlaJt~ do 14 dnů ode dnA:! dOlručení u soudu, 
výpověď dbruči'V'šíllml, ke SbOlTOvému soud'u I. instanLCe, jenž roz
hodne s k,ooečnou 161) platnosti v řízení nesporném162

) (20 n. z.). 
V I a s t n í k iaků takOlvý o výpovědi má býti vy:rozuměm Ná

hrJadlorv Ý zákon UlŽírvá s~ce obraltru, že výpověď doručuje s'e také 
v~astnik,o'V'i, alle v jád[e j'e to pouhé vymzumění, nelbof IhůlÍ:a' k VY'
klizení nlemOlvOOO'sti j'de od toho d'ne, kdycLolfUičena hyla hOlspndařící 
osobě. VJ.ast111líku dle kOllltextu § 18 OIdst. 2 neDlí tř,ehal doručolV/ati 
vyrOlzumění diOl v'lla\stní'ch rukOlu. O dOrulčenÍ výpovědi hIos,P'Ddaříd 
'osobě vyroZJUlmí sOlud úňad PO'ZIemkový. Tu obs.ahuje § 18 od'st. 2 
ve~mi nepěknou sfliiHsaJci: »Soud dOlručí ihneď vÝDOIVď p()I~emk,ové
mu úřadU! s oznJaJč'ením 'dln:e dlolruoenlÍ osolbě thiOlsPoldla~íc1.« P,olzem
klO'vý úřad solbě ,n~oeho nevypoví-dá! 

Výporvěď, kromě vÝ\piOlvMi :z bytu DO TiOlZUmU § 21 111. z., uveřei
ní sO'l.ild na s Ol lUl di n íI 'di e s c e aJ na návrh Pozemkového úř,adlU uve
ř,e;jní též v úředln~m Iisltě. Vyh1áška musíobsalhiOlVlati: 

1. Označení, ~e jde o výpověď dlanou státem ,Zla účelem sku
tečného převzetí (a C()Il1/t1r. piř·evz.etí knihoVillíhD dle § 26 nI. z.) dle 
§ 13 záborového Zálko1fJ.lai, 

2. OIznačení TIlelllovitostí, vÝPOlvěd~ postižených, !PDd~e j-eji,ch 
mílstníiho názvu (lčÍslo pl<lJr,oe'I:ni?), 

3. 'olzl1iacell1Í počátku a s!kOl11Č·ení dloby vÝPDvěJdnÍ (§ 24 n· z.). 
V tombOl jed~némp1Hpiadě je stauloveno v těcMo zákonech řÍze-

11IÍ d() jisté míry edjktá'liflIí, což UlČiněnOl zaHsté ~e s,právnéhOl p'řed-

1"1) Dl'e osnovy novety j,e připu,s,tný další opravný prostředek. 
16

2
) T. j. dde .všeobecný'clh zá!Sa1d1, ob'saž·enÝ'chl v §§ 1-19 prut. ,z 9. !Srpna 

1854 Č. 208 ř. z. Na SIúvensku lPodobných všeobecných ustanovení není, 
a proto rovhodl nejvyiiší soud: k,de ok'resnýsúd nebude mat opory v sa
mom zákone, nech postU'pruje dlfa z.ásady. vyj.ádrenej v kromkofvěk ne
",pomom - na Slovlensku ,p'latnom - pokračování, ktJOrIÚ k idQ1Sažen.iu w
konom sloodovaného cie'Joa za najvJ!odnějšLu, uzná (zásadní rozhodnutí ze 
dne 14. března 1921 R. HI. 41 /21. Plfá:vný Obzor 1921 s'lir. 149). 
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pcxklrudu, lŽe jde v tomtlO piř'Í,paidu o tak záVla!ŽllIOU věc, kterOlu 11IU'UruO 
s lPrávným řízen~m řádně zjistiti. Je proto litovaJť~ že téže opa\tr
nlOsti nebylo cllbáno i při přejímání knihovním d~,e § 26 n. z. Ale 
toto '1letýká se Itlak přímOl hospodářských poměrů, a proto zákooo
dlárci neshledali Zla nutI10l se tím blíže :zabývati, a důleži,tý účinek 
lPoznámky zarnýšl1eného převzetí měl by bý,ťi doprovázen stejnou 
pu1b1iicitou jakQ méně závažná výpověď. 

VI. J e-l ] h o s P 'Ol dl a ř 1 c í o S 'o' b o u v 'l a s t Tll í.k, může se vý
pOlv,ěď sloolčiti s vyrozlUměním vlalstníka o z.amýšleném převzetí 
(§ 19 n. z.), OOIŽ bude jen tehdy možnů, kdyz sOlud knihQvní Je SlOIU

čaSil1ě soudem vÝPlorved'nim. Jinalk nutnlO uči'nHi vlastníku zvláštn,j 
oznámení o zamýšJetJlém piř'eVlZieti a zvláště mu dlOlflUlčiti výpověď. 

V~astnílm dlomulčuje s,e tedly la) soodem knihovnim10S
): 

1. oznámení o převzetí poz:emku (§ 2 n. z.), 

2. usnesení {} pnOlved'ené pozl1iámce zamýšle!1lého převzetí (§ 2 
n. z., § 123 kn. ř.), 

b) ooudlem výpovědním, 

3. výpo'věď, Je-li sám OSQbOIll hospodařící, anebo vyrůzuměni 
Ol vÝlPlolvědi orobě hospod'ařící (§ 18 'n. z.). 

O s Ol běh o s .p od a lř i' cf, ,od vLas;tnika l'ozdfla1ié, doruCuje se 
poU)z~ výporvěď. 

Dovolili jsme sil po'dtati strUlčn~ ,p!ř'eMed u,stanlOlvem o tOllTl, za 
ja!ký\:ih pQdmínek, lklomu 'a' kým lze dáti výpověď. Ne~ze n:alkonec 
nepotlačiti úsudlklU, že :nálhradový zákon nesltaThOlVřl pfesll1ých us,ta
noveni, jak vÝ'Porvěď nlUtno dáti :a ja,k konečně upraviti vzá1emné 
'rruáJrlolky, ad,e .zákon! l'fuuje si v nepřesných rčeních.164) Zákon má 
v IP,rvé řád'ě formálně stan()lviti právní p'ovlrLnosti s úPI:n01l jasností 
a IPlresno,stí a dál,e - zákoiIlioldlárce je i pol1Nkem - př.ihHž,eti k tomu, 
QuodajeQwm et justum sit. A1e náhmd'ový zákon z,aTIJec1ba'1 jak 
strárl1lku ~ormá<lně-pirávní, tak i materiálně-hospodářskou, ře'čel1iou 
maxilrnot.! kgiJSllativní. Není J1iašim úk()llem zabývaťi se touto' stráltt
lmu zák()lna! a ulčlinfi'llv j,sme své povjnnosti zadJost, kd~ž isme vytkli 
Vlady jiormálně-právnL 

VII. Zvlálš'tlni je výpověď, dialná nájemci a osdbě IOlPrávnJěnlé ke 
sLulŽeibnolsti bY1ttu !PlOl ·rozumu § 21 n. ,z, Před'pokl.aďem této poznámky 
i'e zápis p()IznámkY' zamýšle'I1lého p'řevzetr. 16~) N erolz:hod'uje, zda 
byla! nájemní smllouv,a za'Psána do k.niliy POiZemkiové. Mim()l to' platí 
yI§eolbeané a zvlá'Štn:í IJ)Iředpj'sy Ol výpo.věcl:ních lihůtádh ke zrušení 
nájemnéh()l poměrllJ.'. 

16a) N<!jcLe-1i o knihovní objeMy, je dle osnovy novely § 2 a) ,přísluš
ný soud' rci iS<ilÍae. 

164) Některé vady naw'hlUji se k opravě osnovou novely, ale přece 
základ nejistoty, totiž poměr mezi skUltečným a knihovním převzetim, 
není l]J,řece vyřešen. 

160) DLe osnovy novel~ dostačí podaná žáJClost 
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§ 36. Právni postaveni hospodafící osoby vypovězené. 

1. Alby ·nám pr,oblém jasněji vy'nild, budeme pOjednávati (JI tom 
~řípaldu, Ikde jde o osobu rozdíl.l1lou od vbas.truka!. Jak j~1Ž řečem. 
výpověď :nemá 'přímého viZrtanu s knrlhoVrtrím převzetím d-le § 26 
n. Z., a 'pinoto Ulení třeba dáti výpověď, má-'1'i hospoctaříd osoba 
i nadále hOSlpodarřiti na přej~t.Y ch nemovitostech. Botdotkoouti dluž-
00, že nemovitost úřed:ně spralvovaná je ohhospodlaJřována státem, • 
a proto není zapotřebí prp skutečné převí'jetlí dávati vÝlPověď (§ 14 
~. 11 n. z.). Můž'e tedy ev. výpovědní lMtal býti zkrácena, jSQiu-li 
zde dány podmínky úřední správy, uvedené v § 13 n. z . 

. 'II. p.i'[ smlouvě pachtorvní nelllÍ výpovědi zapotřebí, přebVrá-li 
stát sp-olu s 'IPOlZemky propachtov:éilllými i smluvil1:í povil1OOsti pro
P\achtovateborvy (§ 14 Č. 4 n. z.), al,e »zachovává se mu právlo, kdy
k!o!iv \později vý1J()lvlědlí zruJšitil poměr IPlalClrtoVlJJí

' 
podle předpisů 

tohoto ~OII1la bez zřetele na smlouvu parohtolvní.« TaltJo vý,pověď 
je však jtné,ho nl.lZu než výpověď dle § 12 n. z. Stát zde vypmídá 
svoji smluvnL povinnost, a protOI o přÍ-PUlslÍil1osti této vypovědi: roz
hoduje soudl, který může zkoumati, zd/a lhůta výpovědní byla <10-
držena, či zda tato lMtru byla řádně zkrácena Id'le § 13 n· z. Je ted'Y 
jen výpovědJn~ lhůta( této smluvní PlolVinnosN zvláštním z;púsDbem 
s~an,ovena, jinak ie to výporvěď pachtovní smlouvy dLe občanské
ho zákona.106

) 

, III. Musíme si Ulvědomiti, že vklad pr:á'V:aI vlarstnÍ'ckého bZie 'pro
vésti d:řhlie,' než u!Plyne doba výpovědní, a dle § 29 Ul. z. má stát 
ih'll'ednárok na držbu a ihned mů~e se jí svým orgánem urati. V tom 
je zdán1irvě il1eSmv11!a1'OIst, nebo! výše jsme pnl1vi1i, že v § 29 11. z. 
byIra p,řevzarra řehol,e Iprrávil1í: Oll'jus :pericuLum, -ejus est commo<dum 
rei. Stát stává se držirtelem, polmd se držby ujme, pOlt1iěvadlž dle 
obecl1Jého náwru plři pachtovaný'ch ipoz,emCÍch má vla:stnLk: t. zv. 
dJržhlll věci (§ 312 obč. z.) aj Plalc'htý ř t. zv. dlrž!bu práva (§ 313 olJič. 
tl.), 167) mú~e tedy s,tát ~ P1řed up.IYlllutím lhůty nabýti držby věd, 
kdežto hOls,pod'alřící osoba zůstává i nadále v držbě práva.16S

) Užttky 
přísluší hospodaříd osobě až dlo konce vÝpovědnJ doby (lhúty), a;1e 
Pmemkový úřad mů~e z dúvolďů § 12 h. z. výpo'vědruí lhůtu zkrátiti 
(§ 13 n:. z.). O plřípustnosti rozhoduje se pořadem správnim.' 69

) 

Byla-li os()lba hOlspo'dra,řící zapuzenal d'říve než Ihú1.a ulběhla anebo 
ja:spoň než by,la zkrooeiIJ<l, dopustil se úřední orgán) excessu a je 
z toho oSlolbně práv.17O

) 

lOG) Dle osnovy novely je řešen! v tex'tu jedině pfípUlStné, viz na-
vMovaný text § 20. • 

167) Nezabýváme se blíže tímto probllémem, ač kriUdkié posouzení 
celé nauky o držbě přineslo by mnoho nového a mnohá neplocinó. kotro
v'e)l'se byba by odMnaněna. 

168) Tomuto řešení odpov!dá i navrhovaná změna § 29. 
109) Dle osnovy novel'Y má o tom !Ozhodovati sOUld. 
170) Zastával jsem názolr. že Pozemkový úřad může ve Slprávním 

řízení nařidHi vyl,Jízen! q>řevzaté nemovitosti a opíral jsem Sle jednak o to, 
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Posice h'OIspodra/řlílci os,O'by j'e v'e'lmi nejistá, nebo! neUr'Čité jsou 
C\Ii'wody, z n!ichlž lJklrláJoena mů'že býti výpovědlni doba! (lhůta) a ood 
to stížnOSl~ k nejvylššímu wrávnímu soudu nemá jako' taJlmvá od
klládlacího účliniku. T'o všechn'OI jsOlu <l:kolnooti, které mOlhOlu míti 
ŠjlJlaltný vliv na řádné ho'S'pOldaření. Poliloejni př'ed/p'Ls § 13, jímž má 
býti hospod!aříd oooba doháněna k řádnémul hiOlsp'odařen~, je právnl
-ho stáltlu ne,důstojný. Demokrade zn!ačí ,pIřeoe 'právnQ stát par 
eXtceHenoe ta př1edipisy pOIlicejní se nesrO'Vná",aŮí s tímto ideálem.l7l

) 

IV. PřiPaJdJ mn!olhem k!ompl'itkovanější je dán, hOlSpooalří-l1i dvě 
OtS{lIby součaSll1ě, každá z iLné.ho důvodu', na lPř. vlastník al pachtýř 
ne1bOl v}arstníik a oprávn1ěný lZIe služ'ebnosN, jaJk výše bylo dovoděno. 
V tOllTllÍlO případu musí se výpověď dOrulčiJt1i vlastníku ja;ko OISlobě 
.hospodiaříc~ vedJe t'oho též vyrozuměnJ 10 výpovědi dané pa'chtýři 
llie/bo oprávněnému rze služebnosti. I\ažďá pak !hospodJél!řící OIsoba 
poIčítá sv'oji lhůtu vý:pOlvědní od toho okamžiku, kdy ií dOflUlčena 
byla výpověď, a kJaždá má pwti své vý'pověchl samQlstaltnou stíž
nKlist dLe § 20 n. z. 

ZáJmnl neustanovuie, jak domoova:ti výpověd~ ví'ce {)IsQlbám ho
.sptQ"ďa;řícím z téhož důrod'u SlPoIečnlě (§ 1175 OIbč. Z., § 825 'obč. z.). 
Ba~mě se má doručovati 1m~dému zvláště a lihůta výpovědní skoll).. 
-čí~ až projde pos[ednímu z nich. KaJžd'ý z IÚ!oh má samos1tattnou le
gittma,ci kle stí'Žl11losti dle § 20 n. z. 

,§ 37. Právní posta\'eni státu a nabyvatele, převzavšího nemovitosti. 

J. Stát vkladlem v1laJSVnického Ipráva s,táv:á se vlastníkem pře
V'zatté nemovlirtOlSti, t. j. 'kJaWd'á jil1iá osoba je povinlIl/a IZdr~eti se jaké
hOlkolilv !l1akláJdá'l1lÍ s věcí, pokud! se neproik~e, ~e vlastník je PlOl.. 

vinoo slIlášdi.172
) Máme-li určiti IPIrávní post1alvení státu, bude na 

šim ú'k'oi!em stanoV1it~ které závla 'zky !přejímá s knihov
ním převzetim nemovitosti. 

S lmihlO'V'lliím př,e~etím nemovitOlstipřejímá stát dosud nevy
pověděné záJvazky v,IalStníkovy proti o s obě ~ ,al c h t Ý ř Ol v ě. Dle 
n!áz.olfU výše oduvodJnJěné'ho vstupuje stát ve sm1uvní pOlvinnostI 
svého lJředrchůdJoe s tíim však rozďí\lem, že může kdykoliv pacht 
v'Y1Pověděti dle §§ 12 a 13 n. z. N á j e mDlí s m I o u v a přechází n:a 

žle 'P'fotli vypiUJz,ení IZ Idržlby po yÝipovědní bhŮltě nemá lho Slpod~ř ící osoba 
stížnos.u lk nej. sipI'ávnímw ,soudu. nebo! !Správn! ří2lení po rušeno nebylo, 
aniž má možnost stěžovati si pořadelll ptnáva. VLáda v motiv ech osnovy 
zastává však názolT, že Pozemkový úřad mws! žalovati pořadem práva na 
vyklizení nemovitosti a navnhuje proto, aby soud k návrhu Pozemkového 
úřadu nařfdfl exekuční vykHzení nemovitosti, jakmile uphlle IhŮ'ta vý
povědní, a tam, kde se výpovědi nedává (§ 14 Č. 2, 3), jakmile b ylo vlast
nid~é JlInávo dJile § 26 Ir1e1SU>. 28 vloženo pro stát nebo nabyvatele. Tím je 
tato !konÍlwvel1Sie vyřešena. 

171) Tyto výtky jsou čáSltečně odčiněny osnovou novely~ 
172) Srov. moje VlalSltnlctvi a vlastnické právo str. 56. 
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stát, polmd nebyla vypovědlěna, již před vkladem po pOlZnálllllce za
mýš~eJ]lélb:OI prev.ZJeltW. Záikon lPif,avi v § 21: OIdJSlt. 2 n. z.: »Všeobecné 
a 'Zlv~áštní plředlp!~sy, vydla.'né () vÝíPovMruílCh lhůtách k zruš'ení ná
jemnílhio p()lffiěru, pl1rutí pro vÝPOIvědii. dl,e od'Slt. 1.« Tedy předpisy 
§§ 1116-1121 olbič. Z., diálle §§ 560 c. ř. s. Důsledlek toho je, že nutno 
roweznávati mjemní smlolUlVlu dl() knJi:h vl'ooelI]ou 'od ~lrnihovní 
smlOlUVY, TUIÍlo v.Y'PovědM může stát dae § 1120 obč. Z., ať byla 
uZalvř'Ma na 'dlobu uflČiitouči neu'rČ'i~ou. P'ři I()lné má stát postlllPov,ati 
dlle § 560 ,Co ř. 'S.: b'Y'la-U uzavřena nJal dohUl IUlrčitou dle Č. 1, byla-li 
pak 'UlzaJvf,enJa na dobu treUil'Citou, dl'e Č. 2. Je-H výpověď vylOluče
na-, nemůže ji 'dláth aJn~ P,ooemkorvý úřadl (zá!koo ze cLnJe 8. dubna 
1920 Č. 275 sb.). T'olÍéž platí o sll-Webnosti by:tu. 

NI'Ii stáJí 'lJřeciházeji dále t. zv. ve ř e Ij' J]O,-p r á v n~ lb ř ,e m e na 
(§ 29. !ll. z.), t. j. dávky, i'elž 'byl kaŽidý vl\aSlfu1Jík dOltčené nemovitosti 
po/V:rfllellli odlvá!dlěti státu, ~zJemím,()Ikresům a obcím a' pozemek tvoří 
ga,r:all1lčni fOl1ld, ž,e záva..zkům tJěmto se dostojL TY\to závazky pře
cházeH na stát beze všeho l()Il11eweni~ 173) 

tl y p>o ,t é 'k y 'a O' s t a t n í k n i h (JI v n í ib ř 'e m e n 'a' zatůkají 
ImihoV'llliÍm převze/tlím, pokud stát neulČi!nií il'ávrlhu na přev.z'etí (§ 26 
O!d!st. 3). Záv:ald'y tyto mají se vymazati. z moci úřední a protOl musí 
Po.zemlrový Ú!řl(i ld návrh J1Ia převlZeti učin'iJti současně se žád:osti 
o vklad yIl'asltruOk,é!h1O \práva. Ci'e náJhradJov éIh'o\ zlÍ'kona §§ 26 at 70 
nemá stát knih'ovní zá!Vlady 1'!pravlh:IJI.a- převzúti :al mají se protOl z kt1ih 
vymazati, vý1iJmku tvoří hypotéky ústavů,kltJeré dle záklona smějlí 
PDskytovati IhYiPoieční úvěr .pouze nai sirotčí HSlt'otu (§ 70 n. z.). 
Též serviltuty maoí :Sle zpravidJ,a vymazati, ale zákOit1 dává P'OIzlem
ko'vému úřax:lu dli:rektivu, že má k nim zvl:ášl~ě přihlíž,etí. Jsou to. 
velmi d\ůllelŽ;~té sliJWeb11IolSti, vznik:aůíci z .poměru sousedského. U slu
žebnosti, s 1'J,~mliiž je spojeno hOlspodaření, musÍ' býti dát1a výpověď 
(§ 17 !fl. z.), ,a.le výma..z mfrž,e bý'U proveden i před kO'il'oem výpo
vMní' ]lhůty (§ 26 ve sPloje,nlí s § 23 n. z.). Tato olkol11loslt povede 
někdy k nesrovnalostem, natimě pti příděIu půdy před upLy'nulou 
Ilhůtou výpovědní. DůQ'ežtto je si uvědomiti, 'že P.oz'emkový úřad 
nemusí aniti lJJiávrhlUJnial převzetí služebl1iOlsltli! oesty nezbytné. Tato 
slu!žebnost se mlUJsí vymaza:ti, ale soud můŽie T1\a žádost interesovalné 
OISIoby p'ov'olňJt~ vkLad s~u:žebIlJosti cesty J]ezlbytné m. př:evzatém po
I~em:ku (zálk. ze dne 7/Vn 1896 ,č. 140). Tato okO'llll1ost, chalrakteri~ 
suje velmi IZIPůs(Jlb ťéto zá!koolOdámé pr.áJoe. Odepisuje-H se část 
knihovnnlh(JI ,ťě'llesa, IderlOu stát přejímá, odepisuje se zpra-vřdla bez 
břemen (§ 27 n. z.), IIJIO/kud PozemJ\!ový úřad neučiní náwhu dle 
§ 26 odst. 3 n. !z. 

II. o,oslUd ,j:sme ,p!řjihlí~eJii k tomu, že SltáJt přeiímá zabrané ne
movi'tosti do v'llrustruíctví. Al'e pozemky mOthou přejíti přímo dle § 28 
n. Z. do v,llastnilotví: ()Is>()lhy tt\řetf, t. zv. nabYVlatele. Prárvní slitua!ce 
tohoto nabyvatele je cdkem stejná iako státu. Je vlastníkem, oPÍ
rají~ímse o dův,oldl IJIřevzetí dl,e záborového zákOlna, přebká ona 

J73) Dle navrhované změnJ' mají přejíti dnem slJattečného převzetí. 
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břemena, o kt'erýdh stát určil, že mají býti př,evzata § 28 odst. 2 (§ 26 
odlst. 3 n. z.). Pokud se tý,če převzaiých smluv paehtovnkh, není 
'Osoba talto l'egttimo,vána k výpověd'i dLe § 14 'č. 4 n. z. Neučiní-li 
rtlaJk: PozemkIOivý úřad, může ni(lhyva'tel smlouvu tulÍlO vypověděti jen 
d~e ustlanovení Qbecných (§ 560 c. ř. s. 1116-1i21 obč. z.). 

O p'řeiatýc!h závazcích platí toto: 'Onry záv:alZky, které dJ.e rOiZ
boooll'tí Pozemkového úřadu z knilh IPozem'roový,oh nebudou vyma
zány, přejímá oobyva'tel tak, Jako derilvaltivní nás,tu1>'ce práva vlast
'11Íoké:ho. UstanlOlVenÍ § 1048 olbč. z. platr i v tomto případu. 

Ujme-Iii se nabytel držby svémocně, je IPráv dle § 339 oIbč. z., 
a to nei'en in possess()'r1o co do rušené dlr'žby, nýlbirž i in petito,rio co 
do záv:alZku k nálhrradě škody, způSIObené hospo daří oí QISObě tím, 
že nevylČka!l konce lhůty výpově'dni. 

I 

VII. Prodej inventáře. 

Záborový záklol11 pr:a'VÍ! v § 12 z. z.: »P,ři pŤevzetí ~albraného 
maůetku jsou vLa'stníci živého i mrtvého zařízeni, jež alž dotud slou
žiJo hospodaře'ní na převzatém majetku, ,povinni Ptod'ClJtJi Zlal pilnou 
oenu p,oměrnou část tohovo mřízení státu.« K provedeni toho\to 
ustanovení vy,ďá'ny byly §§ 53-58 n. z. 

§ 38. Pojem inventáře.17f) 

Inve11ltař spa'dá pod ši:rší ,pojem llřísluše'11lstvL MusíJme si pravo 
opětně připamrutovati, 00 jsme v prvé stud'Í~ § 11 Plfavi1i o příslnl
šenstvÍ. Příshlšel1JStví je odděIitel!ruá část věoi, která je s věoí hlav
ní spo'jena volně. Vztah věd hJi(lvni a vedlejší určuje § 294 obč. z., 
a inventář padá pod přÍllJIad t. zv. záklouliIHM10 příslušenství (ve studii 
I. § 11 II. uvecJiený přÍp,a1d c). V daném případu muslme usuzOIVati 
z u'rčilté Mclilcké re,l:ace jisté věci k jiné věci bez zřetele na cLalší 
teleol,ogické úvahy na to, že dotylčná vě'c patří ku ,Plřís,!>uš'eps:tví 
věci hlavn:í, pokud není prokázál1 opak Poněv:adž případ t. 'lN. zá
konnooo lPiří'SluŠ'eJ1iství je jen interpretační pomůckoo, nu'til1'o případ 
tento doplniti přípaldy uvedenými v § 11 II. a prvé studlie, t. j. objek
tivním posúulátem a úou okolnosti, že Sip()ljel1Í musí bý ti trvalé. 
Z předešlého (sk 45) víme, že pN záboru mUlSlÍme vycházeti 'z ob
jektivniho postulátu, pri()io tento objc'klÚÍvní postulát snáŠÍ 'se velmi 
dohře s uv,edeným zákonným předpisem: je-Iii! vě,e nějaká v taJko
vém vztahu Ik nemON1ltosti, že dle olbecných hospodářských p'favi
d~1 Ire za vo m~lti, že s!>ouží k hospo'd'alřenÍ t1ia oné iI1Jemov<ito,sti, jest 
onu věc pov>alžorvati z:a součást i'nvenlláře .J75) Z předcháJzející studie 

174) Srov': K oh ,1,e r, Zur Lelhre von <den lPertin~en, J.lreiringls J,a.hr
btidher sv. 26, str. 1 a násl. 

175) S tím se také dobře srovnává ~ákonné rčení » zařízení, jež až 
dosud s.loužtlo hospodaření na z a b ran é m majetku,«. (§ 12 z. z.) Naproti 
,tomu je nepřesný obrat v § 53 n. z. »zařízení, sloužícího k hOS9Qdaření na 
'p řev z a t é m majetlru«, >poněvadž hospodaření na převzatém majetkiu 
slouží jiný inventář. Obrat tento je všaik významný PlfQ stanoveni toho, 
co je to poměrná čáJsIt Inventáře. 
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víme talké, že spode'ní věci Mavní a ve'd1ejší nemusil- pmvésti vlast
n~k vě·ci hJavní ani vedlejší, a toto je ,právě dlů.Ježtíté pm lIDiŠe vý
klady. Nra'Š:í meoodorw mo~no vylootti posi'tivní předlpůs,y zcela jedno.
du-še, z čeihož je tedy patrno, že nJaše lwnstrukce p'řísluŠoenstvi je 
úplně s,prrávná.176

) 

§ 39. Povinnost prodati inventář. 

I. Sujekrtem rtléto pov:ilnoosti je VIJaShl~k tlwen1ář'e mrtvého i žIi,... 
vého (§ 12 z. 'z., § 53 n. z.), tedy p,ředmětů, jichž !bylI() POUŽÍVál1iO 
k hospod1a'ření na zabraných IPozemcích. Není nutno, alby osoba tato 
byla totožná s vlastl11íkem O~lJé llemOViUolsti. ani s osohou hOlspodiařílc1. 
Nutno však žádati, alby spojení věci vedll'ejší s věcí hlavni bylo 
trvalé, t. j.,a1by věc slouMa! trvale hOlsljJiodJa>řenlíl na zalbrooé nemo
vitooti;177) nemUiSí tiQ býti výhmdl11ě ani stále, ale musí tOl býti 
trvale. Povinnost tato nevztahuje se auT na věci, kterých jen pře
chodně se pO'u'Žívá k hospodaření na zabrané TIlemov~tosti, alČ třebas 
nálež~ vdastníku zalbraných nemovitostí, na př. IDoně poožÍv,ají, se 
'k tam v průmy,slolVém P<l,d~1jku a jen př'ed1Oldně ,používá se jiich 
tarké k pOI~ním pracím na Zlabraných nemovitostech, ani I1ial věd, 
které s'louží jen osobní pol~řebě hOlSpodářově. 

POVŮ!I1nost pro,dlati inventář stiM které'hOlkJodiv vlastníka, p'řed .. 
mětů, náldejícrch do inve,nltáře. V 10m směru podolhá se předpis 
onen eXPl'OIPl'Íiélici, která ta~é stíhá kteréhoikoli'v vlastníka vyvl~st·· 
něn:é věci. Z tOlho následuJe, že POIZemkový úřad může invenltáf 
požad,oN'aJti i od osoby třetí. 

II. Vfiastnilk má proda1i pom 'ě ,rnou část inventáře. 
Poměrnou čás,t stanoviti jest vthledem na oelkový stav 1mentáře 
a nikolilV snlaid na část dO't'6enému vl1alStníIDw patříd (na př. i:nventáf 
náleží osolbě A, někoH'k kusů náleží v něm {Jsolbě B, jest tedy pro
dati p'o případě všechny kusy, p.aJtiříd ()sO'bě B, pokud tvoří po
rněrnou část celého inventáře). 

Pl'O cel ko V Ý s t a v i n ven t á ř e je nozhodná dolb:a dOoruče
nJf vj';,povědi osobě hospodařkí (§ 55 odst. 1 11. Z.).173) CO v tu di()
Ibu p<iJtmo do invenJt,áře, to může PM:emkl()vý úřad požadovati. 

Po měr n á č á s t i n ven t á ř e ne;zJil,aJčí inventář' zbytečný 
nebo přebytečný;179) dJ.e kOJJ!Íextu § 53 n. z. značí poměrná čás·! 
i!nrventáře omu část, která sloužila hosp·odiaiření na nemovitostech .. 
·k!teré stát přejímá, na piř. zabraný majetek tVlolří dva' dvO'ry' s inven
tářem, ;z nich p'řevezme stált ieden, a v,lastník inventáře, pokud je 
přislušenstvfm dvora převzatého stá,tem, je povinen tento inventář 
státu 'Prod~ti. Přejímá-Ii se část h<lsP'OIdářského závodu, je povinen 
vlastník ~nv'enJtáře prodaJti poměrnoo část iJilventáře, která se sta-

170) Srov. K 'I" e j č f, Komentář str. 27. 
177) Viz K <I' e i čl, J. c. 
178) Jinak K II' e i čí, Komentář str. 27. 
179) Krč m á ř, 1. c. str. 50. 

11 



162 Studie druhá. § 39. 

nOIÝr pomě'rem po.třeny používati inventář Ilja; p,řevzatých !pozem
cích a IPoměrem potřeby fial nepřevzatých nemovitOlste,ah k celému 
invel1ltállli vzhUedem na obhooPOld,ařovám ce'l'ého závodu země
diělskélho. 

III. Vlastník j,e povinen »P r o cl ,a H« (§ 12 ,z~ z.), což znamená, 
že je p '0 v in e l1J s P o zem k o v Ý m ú 'ř a dem ja!ko orgánem stát
ním u z a v ř í t i sml o u V '1l trh Ol V {ll u. Tato p{l'VLnn{l\St trvá ode 
dne cJiorurčenJ vÝpovědi hoopod!aiřící osobě (arg. § 55 ()Jdst. 1 n. Z.)lSO) 
Q končí m!ěsíc IP'řelď S1kwte<'5n'Ým převzetím tna'j,etku (§ 53 odst. 2 n. z.). 
Myslí se zde 11ia Ip'r.awdeIQ'ý pŤ'Ílpa:d, lže výpovědní lhiůta ,trvá šest 
měsíců, ak nepraJV'í se n/ilc o sl(JUte'Čném 'přrevzetíJ d'le § 13 n. z. Dle 
toho nemusH by vlastnďk inventář pt10ďati. je-L~ lhůta výporvooní 
zkrácem lajŽ Dia měslÍlc nehOl méně. Ve sltmolVellé lhůtě j.e vlastn,Ík 
pOIv'unen p,noidJaltL, ale Pozemkový úřad není \P'OIviÍlIlen IWIUPiti 
(§ 53 ,n. zJ.1S1) 

Ke smlouvě n:álež'i solUhl:aiSif1Ý PI1O~ev vůle strall1, t. j. souhlasný 
oro.iev 'llIormy, jíž mají býti strany vázány.1B1a) Je-li jedna 
SltraJllJaJ plovil1!nla, k takovému iPil'ojevu vůl,e a neučirruíl..,lli této po
vdnnlo'SIÍ~ ,z<aJďi()st, může jejíJ proje,v býti naihrazen: výwkem sOlud
,nim (§ 367 ex. ř.), jako tomu je u smluv přípravnýdh (§ 936 
obč . Z.).182) Máme zde l1IU cené k 10lnt r ah ov á TI í. Ustanorvení 
rf.)'odi()bné neill1í\ v 11iaišem právu IliOlVliJnkoo; viz § 3 žel<. reg. (nař'. 13 
května 1921 'č. 203 sb.), poLštlOlVní řád z 22. záři 1916 Č. 317 ř. Z· § 3, 
telegmfnÍI ř'ád z 18. dubna 1905 Č. 64 ř. z., zá'k<on 'o veřejných sklla
d'iští:ch ze dne 28. duJbna 1889 Č. 64 ř. z. § 9, § 5 zák. 22. července 
1919č. 438 '~b. a § 2 Č. 1 na'ř. 25. října 1920 'čo 612 sb. o SQiulstavné 
',ele~tris:alci. Nepatří sem všalk § 482 tr. z., § 10 adv. ř., § 35 ruot. ř. 
z 28. července 1871 'č. 75 ř. Z. V uvedených Iplřípaďlech je stran,a 
jedn;a) povÍl11it1a smLouvu uzavříti a nfuk<04ilV povin,n:a IP ros tě pl1lfLiJti na 
p!ožád'álli strany ďrurhe83) Zá'k<Dinná citova:ná u stanov eruí přilhUžejí 
OIv.šem jen ke kiornečnému ho'spodálřskému výlS[edku, t. i. k plněni 
strany 'prvé, ,a/lre tJa~o nomenlda:tura nen:í pro niás ,rozhodna, máme-li 
s,ta'l1loviti l1Jo.rmaltiv~ povinll1Ú'st~ 'stran. Ale nesmíme zapomínat'i, 
7.e 'll! nwceného kionltlrahován:í v jádře je stejnJá p<Yv~Ilinost jako 
u smllouvy přípt1él1vnlé: pOlvhmost lliz'tClrvříti sm~OIUvlu,. 

Ta/kro musíme PQhli~eti ml zákonná ustanovení § 12 Z· Z. 

'31 §§ 53-58 n. z., a fento výklad souMasí áp:l>ně s tím, co řečeno 

1~O) \Před tím může zcizovati volně o.sobám třetím a 'proto nellze niiak 
'konstrruovati povinnost ,kle konltrahQv,ání se stát\em. 

181) K ,r č m á ř, 1. c. str. 50, K tf' e j čí, Komentář str. 26. 
181a) P roto nelllZle vů1ivUlto ,pojíma:ti oa!ko Clhtění vle smyslu' PlslYcho

'ogickiém, tato pSY'Chologid{já vMle můž'e 1b'Ý,tru sn'adJ podrkJ'adlem kons1rukce 
tMo O/dvozené normy. 

182) S cll e y, ObiJ,. VClrhiHtni's'se s,tr. 173, H a s e 11 oh T I, Ob'll. Recht I. 
str. 670, Klr a i n z., II. str. 57, E hr e n z w e i g, Obll. Reoht str. 132, 

• [( r a s.n o p o I s k i, Obl. R,edlt stlr. 74. 
183) E h r e n IZ W e i g, Ob'IL Ree:ht stn\ 136. Jinak T hu r, BrgJI'. Rooht, 

.6.J]].g. Tej] II. s:tr. 495. 
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lYyi~o v odistavci '1)1f/vém: v1IaJStn~k inventáře je povinen uZQ~říti SB 
státem trhwolU smlJOruvu a dl-e této sm~ouvy plniti. Zákon náhradJO.. 
vý pooobně jako citovaná ustanovení zák<>onná těchto dvou povin
nOlstí p'řesně, nevyjadřují 'a\ při:hlížejí jen ke kooečnému výs'ledlkU; 
lal stejně s osta:tmmt zá'klOllJiIlýnů předJpdsy nerozeznává přeSiIbě pO~ 
Vlmtllosti vl'cxstniÍkauzavříti Sml!01UVU ood povinnosti plniti dle uzavře
né smlouvY, [lIrlOl~o, jak hned! 'uvidíme, mají §§ 56, 57 n. z. dIVo1Í 
význam. 

IV. Ne,dolhoidlne-l!i se vJastn~k se státem a trvá-li stát nl<l\ pro-
dá'l1Jí inventáře, nahrazuje se .nooo1statek smluvního konsensu vý
rlQlkem soudním a sice místně pří,slušného okresního soudu (t. j. sood; 
v jehož obvodu jsou soočástky ,piOŽialdlovanlé.ho inventáře) v řízeM 
lIl!esPOlmém. Dožá'dánf soudu o wzhodnrutí nemusí se státti ve Lhůtě 
staJi1lovené v § 53 n. z. Do rozhodnl'utí je přípustný rekurs ke sbor 0<-' 

vému soudu I. sto:lice, jen~ 'r<lzho,dlne s kooečllou pLatností (§ 56' 
n. z.). Ustanovenlí § 56 má 'dále ten význam, že soodJ má! tímto' 
řízením Irozhodnouti () dif,erencích, které povstaly co do rozsah,u 
předávání invoo~:áTe,kldy'ž by!la sm\.Qluva platně \lIZQwřell'at a jen: 
v některý'ch směreoh byla nejasna. T,oto rozhodnutí je ovšem jLné-: 
ho ráJzu než rozhodnutÍ prvé. V prvém přirpadu stanOlVí soud, ž.e 
vl'alstník mweJlllÍáře uZla\V.Írá se stáJťem smlouvu trhovou, ve druhém 
ani jedn!a alllli druhá strana nepo,pkají, že smLouva byla uz,alVře11ia~ 
:a[:e jich mínfuí se f'O'~ciházi co do výkl;aidu smlou'Vy a soud stanom 
zde autentický obsah smlouvy. Takto možnO' stanoviti obsah sml1ou-' 
vy, r !kiď'yr.l utz,avření smlouvy bylo nahrazeno výrokem soudním.: 
Z ,toha j,e nejlépe vtdiěti" ~e U'sta\novenÍ § 56 n. z. má dVojí výmCllm.m ) 

Ne11ií..Ji :nJit j'ilného sm~UJvellO () ceně trhové, má se za tO', že sta...: 
'I1ovena byla obecná cellla (§ 57 n. Z., § 305 obč. z.), to znamená, že, 
ve sm~uV'nlln kOiThSensu 'str,m rnemU!sí být>i zvláště o ceně ntc sta·· 
novel1JOL Tím tedlv <!lolP['ňuj1e § 57 n. z. § 1054 'obč. z. Ke smlouvě 'ÍlrhO
vléJ dlle § 12 z. z· tedy dooházf, sm!l,uvhly-li se str.arny co do ip'ředmětii 
zdzOIv,alných" pokud neill!Í projev'ena diference co do ceny trhové, 
je~]i všaik dJiferenoe, pak se žá'dná smh),uva neuzavÍlrá. V t'ŮiITI'Ílo pTi
vadu smlouva dos1ud u~arvř<e:n:al nebyla, 'a' 'Proto musí býti s,o'udlem 
télž nahrazen chybíd kOnl1serns stran a cena, nemusí v něm býti urče
Bla č'ísellf1ě, nýbrž len odikJatz.e.m na obecnou cenu předmětů, kt'erá' 
!bude po přípa'd'ě určena so/Udním o/dihadem. Nebylo-Iii d.íference CD 
dů Oeil1JJ!1 trlhové <jl obě stran,y buď neprojevily svého mínění' anebo 
s'P'oIkojtiJ1y se ·s 'pll'ohlášením, že IPlat~ti má 'o'becná cena předmětů, pak 
je smillolU'V:aJ triholVáp'l/altn~ 'ulZavre'n:a: (§ 1 056obč. zl Nastane-li di- ' 
ference 'co diOl výše olbecné ce~, stanoví se obecná cena: sou dmlfm 
<JIdihiaJdem. Přítomnost lZffiocl1iěnce pQiZ1emkoiVého úřadu je předeps:i
na. Odlha,ď Iprová!d'ě,jí dva ()id!hadci (§ 57 n. z.). 

V. Byllal-ll siITI:louiVa uzalvřenia v mylném d'omnění, že vlastník 
inlVel1Jtář'e je IPo'V'i)n.en UZla'\',řfM smlguvu trhovou, nutno případ twto 
posuzovalÚi talkto:' Vlastn1k in v entář'e , Ulzavíraje sm1ou:vu trhovolt 

184) Srov. § 24 h. Z., .kde je tento dvoji význam lépe rozlišen. 
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, Pozem/Irovým úř:ald'em, plní sv·oji pOlVilllInost sltam:Gvenbu § 12 z. z . 
.t.i ,§ 53 n. Z., je tedy jeho jednálÚ soLuČl1ím Jednáním a náleží proto 
ta'kové uzavřeni smlouvy pod PGjem ,placení; platí-li pak llJěkd'G, 
l1Jejsa PONlnen, mM.e žádati plnění z.pět, t. j. dJo.máha~1i se zrušení 
!;m1Jouvy185) čil1i dle názlvGslovÍ občanského ~ákGníklal »vrá'CenÍ věcí« 
<§ 1431). 

VI. O tom, jak pllin:irti smlGuvu trhovou, máme částečná usta
novení. V zák,oně máme sJtanlOlVeJllU dGbu, kdy stát muže se cl(JI:ta
ťf><>vati, alby uzavřena 'by~al smlouva trhová, ale není stanoveno, 
kd'Y má p1lnlÍiti vlastnlÍk inv'entáře. Z ustanoveru však .o řádném ho
spodaření (§ 6 Z • . 'Z~) a uSÍ'<lInovel1Í 1.01 skwtečnémpřevzetí (§ 12 11. z.) 
iiOUdíme, že vlasmík má p1niti při skutečném převzetí zabralt1é ne
movitosti státem anebo nalbyvatelerp, jemuž se dGstalo půdy p'řídě
lem. PIlniltt jest státu, naJbyvateli ,pak musí býti nárok na IPlněnr po
stoupen od státu. 'al pOlkucl jde .o p'řevzetí závalZků státnÍ'oh, je třeba 
,chválení prodate1IGIVa! (§ 1405 obč. z.). Cena tlrhová má se platiti 
~prarvÍ'd[a h<Ytově a to při p'řejímámí mvenrtář'e, k IPllnění předch()lz;ímu 
nenÉ žádlná straool POVi11Jl1lal (§ 1052 obč. Z., §§ 8,42 Č. 4 ex. ř.). TG' platí 
lak () kUPUjícím státu, talk i o prodávajÍdm vla:stníku řnventáře. 
Výjimečně mŮŽle se diíti lP~acení také jiným z;působem. Jestliže t<otiž 
vlastník mventá!ře převzal a plnN záva:z\ky zé smluv služebních a 
1.laopartřovacích, mů~e PozemkGvý úiíad placem ceny trhGvé oIbrátiti 
v úhradu těchltlo záV!aJZků (§ 74 č. 3 n. z., viz studie IV. § 8 II.). Pří
v.ad tento bude jen tehdy možný, jestliže vlastníkem inventáře je 
oS()lba hos,p.od;aří'd nal lPř'ejímamých PG~emcích 8.i jde-U .o z'aměstnlance 
na liěchto pozemcíclh z.aměstnané. Na jiné zaměstn'ance t'Oh<OIÍ'OI pří
vadu p()lulŽitD nelze. 

VII. Duslediky mlší konstrukce JSGU velmi dalekGsáhlé. SmLGuvě 
této 'lize odpomvati ze všech důvodů, z nichž možno v:tnáš'eti .od. 
~r proti smlouvám úpl:altným vůbec. Předně přicház.í v úvahu .omyl 
(§ 871 a násl. obč. z.), pak správa (§ 922 a násl. ClIhč. z.) a zknken1 
přes polovinu ceny (§ 934 -obč. z.). Plnli:ti jest smllouvu tuto tak jako 
úplatné smloovy vuboc, tedy pl,atí zde § 918 Gbč. Z., nad mě může 
tirodatel žádatil, aby přecfun.ěty byly GdebrámlY a ,cena trhová z,avla
cena! při skutečném převzetií. Ne,bude-H rnventálř přev,zat a cena 
trh()lvá ,z ap I aoena v tu dablu, muže bud'lbo žáJdati plněn~ a ná
hradlu škody, ane!bo siano'viti Pozemkovému úřadu po ,př. jehO' ná
stupd (na!byvateli) krátkoo llhŮ'vll' k dGdateč11ému plnění s tím, že .od 
smlourvy usiupUJje, plliojde-J'i tato Ihyta ffilatrně (§ 918 ()ihč. Z.).186) 

185) Teleologicky orientovaná jU'ľisP'!'lUldence nedovedla tento právní 
pOměr zce1a bezvadně kons,tnuovati, SlroV. P a v b í č e k, Zalooy sbJ'l. 272, · 
.str. 7. Ehrenzweig, Obl. Redhrt ser. 667, ttýž, WieU'rt aIs Gegenstandi der 
Bereichenung G. Z. 1892 str. 35 a nálsL. 

186) Srov. E hr e n z w e i g, OIb1. Redb,t str. 19G, Len h o f f, Positive 
und negative Ver'tragsvedet~ungen gegem;.eitiger Vertrage, ZentraLblatt 
sv. 35, str. 385 n. 

167) P II V 1 í Č e I)ť. Zalob'YI z obohaceni str. 272 n. 
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Bylo-Di plněno omyllem, mo,žno ptněné žádati zpět (§ 1431obč. Z.}.18~ 
Toto bude najmě praktické v těch p,řípadech, Ulrčen. ... !i mv'entář jen 
h~omacbně a hfiootaldlně ... li se plil1lí (ne úhrnkem § 1049 obč. z.); tu 
snapno může se státi, že omylem bylo plněnlo. 

§ 40. Zákaz zcizení inventáře. 

Poněvad!Ž vtastník inventáře je povinen prodati inventář sltátuJ 

je tudíž p,ovlůnen: 'Prodati jediné státu a ne jiným osobám. Z tO'hó 
by plynul1o" že sml'QiuvíiJ taková, uzavřená s oSOlbou třetí, je l1epl'attIl!~; 
pol!1ěvadž p'Olrušuje se tím zákonný zákaz, (§ 879 ooc. z.), ale n. ~. 
tak daleko nešel a s ta\llo vi!, že smlouvy takové nejsou neplatné, že 
však jsou proti státu bezúči'l1né, pokud I1ozemkový úřad nedal 
k takovému zcizení svého schváleni (§ 55 n. z.). Je zde tedy koa: 
formní ustall10vení § 7 z. z. půvO'd.ního znění, a co do výkladu tohoto 
us.tanovení můžeme se prostě oidlVolati na výklad výše podaný 
(viz § 27 této II. studie). Plodotknoruti dlužno, že i výměn.<ll předmět' 
inventárních podléhá tomulto ustanov'ení, alle tak, že oový předmět 
stává se s<oulČástkou iJnventáře a stwrý jím nepřestává býti, a s:tát 
může zcbmé předměty požadovati i od oSlolb tretích, t. j. může ža
dati, aiby s ním uzavřellY sml'ouvu trhovou. Tím postavení stáhl 
bUží se postavení vlastníka, ale státu nepří~luší reivindikace. 

Projde ... Ii lhůta § 53 n. Z., odlp'adá nánolk státu na uzalVření 
smlouvy trhové, a inventář je proto volně zcl!zovatelný. Kdy lhůta 
prošla, bU/de možno bezpečně zjistiti teprve tehdy, až potlemb' 
budou skUJtečně převzaty. V pr:aiXi však toto skutečné převzetí bu~ 
spaldati v iedno s koocem lhůty výpovědní, a proto zpravid'la bude 
mod vlastnfk předměty ňnv'entární voLnJě zciwvaij v P'Oslednhn 
měsíci Lhůty výpolVědní (§ 55 odst. 2 n. z.). 

Dodatek. Podolbného Irázu je př'e'd'pis § 24 h. z. Nájemce, jeho'ž 
pa'cht klOlnčí, má přenecha1ti inventář za těchto podm~l11ek: 

a} PIolZemkový úřad ho k tomu vyzve; 
b} nájemce nepoifJebuje tohoto ilnventáře pro jiný svůj hospo ... 

diářský závod! (at vllastní či s,pachtovaný); 
c) vyzvá'n.íJ musí se státi měsíc před skončením pachtorvního 

pomě.l"u; 

d) proti vyzváni může si náiemce stěžova(n do 14 dnů k okres ... 
nímu soudu, jenž v n1esporném N~ení svým mzhodnutím nahrad( 
nedostatek smluvního k>o:nsetllsu; 

e) sm1uvnÍmi stranami jsou nájemce a jeho nástuvce v h~ 
SlPlOId1atř e n:í ; 

f) nesooh~as,í ... li struny s přejímad cenou, určí se tato soudntrn 
odlhaidem. 

178) P a v I í č e k, Žaloby z obohacení str. 272 n. 
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VIII. Propouštěni pozemků ze záboru jich 
vlastnikům. 

Zákonná ustanovení, tý'loo.iící se této po.vm,nols'ti, jsOlu: § 11 ·z. z., 
ti 3,5, 6 In.lz. Ustanovení § 11 z. z. zmí: »Osoby, jejiahž majetek se 
ttmto zákonem zabfrá, po přílPiaidě jeHch dJědJioo'vé, mají právo, aby 
~m byla z majetku jím zabraného přidělena: maJetnost nepř,esahující 
wměry uvedené v § 2, pOlkud mOiŽ/no dle jMch volby. Osobám těmto 
{ze pwpustiti re ztáJboru i větší výměru, hledílc k 1loimu, -i'akcí' jest 
potřiebl~ půdy na jednotlivých místech, hledik k j'eií jakosti a k tomu, 
<Seiho žádá účel:né hospodtatře;ní~ zřetel na zemědiělSlký průmysl, zá
SOIoování měst i jinaké zřetele vše'olbecnéhio blaha. Ze záboru ne
smí býti propUlŠtěnOl vke llle,ž 500 hla pů,dy (§ 2).« 

§ 41. Kdo milže žádati propuštěni? 

/ 

Zákon nevyjadřuje se jasně, p1':aIVě: »osoby, iichž ma:ie'tek se 
tímto záklonem ZJalbírá, PO přÍ/P'adě jich dědicové.« Byt uČĎněn po
kus interplretov3lti tOlto místo tímto způsobem, Ž1e jen oSOlba.,. která 
byla vlastnÍ'kem v doM, kdy !ZábOlr na:sta[, r'eSlp. leH universální . 
nástupd mooOlU žádati \prO/p'UJštění ze záboru.l88

) Ale výklad tento 
veďl k nesrovna:llOStem, ~ proto bylo nutno P'ř.ř,pouiŠtět.i a:nalo-gický, 
výklJ:aidi slOlVa »ďědicové« Da pří,pady t. "lV. odsŤlllpní:ch smluv,m) 
iak praví Krč m ář, na lalntkipo-v,anou sukcesi. Me výk'll3ld tento 
1ted~ se dTŽeti. Při zci~ovaných nemo'vitostech dle § 7 z. z. s bez
výjime'ČJ1ým schválením Pozem}{iO'vého úř;a;d.u nag,tává nejen pře
voo vlatstn:ictvi, ll'ÝhrIŽ POIZemek nad 00 vys,tuIP'1lje ze soubom za'
hraných nemovitostí, a prioto iIlemů~e se v tomto přÍlPadu vztahDvati 
fotO' ustanovení na čás<bečné zciZlení. Příklad! nám to iasně osvětlí: 
osdbaJ A je vlastníkem poze.m1kŮ ve vÝ.měře 300 ha, z tanOl zcizí se 
svolením PovemkovéJ1o úřadu 100 ha: osobě B., 'která v1astní ji'Ž 
200 ha !půdy dosud neZléloramJé, d:áIe 200 ha osolb'ě C, která je vlas,t
n{kem 100 ha půdy. Tím Slolustř,edr se v rukOlU oSlolb B i C v ka0dém 
případě více než 250 ha, máme zde te,dy diáin:y diva soubory zabra
nÝ.ch nemovitostí dle § 4 z. z. V tomto přípa'du by i dLe Krčmáře 
mě'l B i C nárok ,00 propuště:m,půdlY z ka~dého soubolru zvJ:álště. Když 
'l 'tom~o přfp:axlu má s ingu'lárni, nástupce právo dle § 11 z. z., není 
Drač nedávati mu toto právo též, přejde-lij naň celý soubor. Tento 
pl'fklad ukazuie nám j3Jsně cestu k ,řešení našÍ otázky: K ž á d o s' t i 
za prop 'uštěnÍ půdy ze /zIáboll'u je lelgitimován 
"t a s t n í k z lal b ram é h o s I()/ 'U b< 'O r u. 

Toto řešení je velmi jedniod'1llché a odpo,vfdá ustanovením o SlOU

boruz3lbraných nemovit'osíf a o záboru, najmě je tato, konstrukce 

188) K 'r č m á! ř, 11. c. snr. 46. 
189) K o t ě r n, Prá,vní povarJ]a o.dlsnupní smll()uvy. CeSlké právo lIL · 

str. 17, H. str. 53, G r o s s man n, Detr Dbergab<svertrag Not. Zeitung 
1916 Č. 27. 
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~r'áMll ustanovením, ip'odávajídm se z §§ 7 a 4 z. Z., že soubory, 
TIlej901u nezměn'ift!eJmé a po'Zemkiy mohiOlU svoji přísliušnost k souborům 
mě 11liti· Dále neodJ)Olruje IbOltO uSlt,an(liVei!lí téo!ko!ttJ;olstů, že pozemky 
molh!OIu býti vyllorUčen.y z'e soobon-u i be'Z1 slonrtJilasu Pozemkového 
Úlřad'UJ (na př. vydržením). Bmto v lite,ratuř'e nebYl a~cep'tován ná
roT K;r č m á ř Ů v19°),alui !praxe - p,orkll'd je mi známo - se ná
zorem K r IČ m á iř 10 V Ý m neřídí. 

me dI"Uhéiho odlStaivce § 7 z. z. je lnožno, že pOIl,emek, zc~
ný se so:uMasem Pozemk<YVlého úřadu, ZŮlstálvá součásJtÍ S1olUbOlrlUl ZI<l\o
braných pO/ZIemků zd~olvate1o.yých. V tomto přfuJadu j,e tak postu
povati, jakoby .onen p'ozemek J1!ebyl býval zcirren, ovšem jen co do 
vý~on'll l1Iá:roku 'na pf,opuštění lJ)olzemků ze z,áIQOII1U!. Pr·opusltiti lze 
OIv;§em jen část pozemků, které jsou oosud' vlias.tlJllictvlm oprávně
né Q1sOIby.191) 

Stat-li se p,řevod VlbajStniiJctv,í Ha zatb,ranýoh pOiZemcroh do 9. dwb
l1Ja 1921 bez souhlalSu PozemkJOIvooo úřadu (res\pl. dLe § 18 ,oldsit. 2 z. 
z.), nepřih1fží POr.lem~ový OÚIřaď k tOlIDUto zcizeníl a považuje po~e
mek! lo'nen F nad'á'le /Za sou1část s,ouboT'u zabraných pozemků zcizo- \ 
vate:!:ovýClh. T.alk!ovým zdzelI1Ím neoostala prostě žádná změna sou
·boir:u za:bnanÝ:ch nemOlviJtostí. 

IRIozděJlí-li se s'ouho[" se 'Svolen.ím p'QlzemklolVého úřa,du mezi do
savadní SlPo~lUIVlaS!tníky, tu soubor dQlsav~dní sle rolz/p,ald.l, neučinil-U 
Pozemkový ú'řad! výminky p'řÍls.lušné. Př,evYlŠ'uge-li výměra, ~O!zem
ků kaŽ!ďého lljOIVéh,o vlast11líkCll zákiOlDl11lÝ rozměr 150 po př. 250 ha, 
je ,dámo tolik souborů, k1olli:k je V'tastnnků. Na př. 360 ha roZ/dělí se 
mleZli tři slPolluvlastníky A, B, C riO'vným dN1em p:o 12000, kruždý 
z nJich vlastlllÍ si naJd to 140 ha pooemků, má tedIY po J1~dělenf 
kaž,d'Ý zvlášltě úhrnem 260 h.a půdy. Tu je nespon·tno. že soustŤediJ. 
klaždý z nIi'ch vé svých 111.l!\wu více než zákonil1ou výměru, a prČJIto 
máme zd,e dány tř'i soubory. NeJzlbllllde-li nalJ)rlOlti tomu žádlnému no
V'ému v'ltalstn:ítkJu !po dělení zá'kJcml11lÝ ;rozměr lP'o'Zemků, nemáme žád- . 
néh!o soubOlru a pozemky OI1'1Y jsou Vi01.né.192 

Z citovaného již § 3 1'1. iZ. jde naoevlO, že k žáldosii legi1'imo:vá
nIa! je olsl()lba, kJtlerá je v kmihách p,ozemkosvý,ch jako vlastník za
psána. NalStane-lii diskrep'alnce me~i knihl10vním zápisem a vllastnic-

. kým právem, j1e ovšem IegtÍJtimován jen vlast!llílk,198) a'le P,ozemkový 
Úlř,ad ,postupuje v tomto přípaJdJě dle U1StatlJolvenL o. poznámce za~ 
mýš'\'ené'ho p'řevz'e'tí (srov. §§ 3 a 6 DI. z.). Tato p.~ná:mka pOIVo1luje 
se jen proti ,osobě, která je v knihách po-zemkovÝch ja:ko vlastník 
Zla!Psána (§ 123 kn. ř.), a neníl-,l1 ta'to osoba vLa'stní'kem, j.e postuJpO
vati d.1~ § 71 kn. ř. ,BolsIÍlUP ten 100drJOIvídá t,O'l1 měr,olll' usta\l1Jovenl 

190) S ti e b e '1', Právllík 1919 sk 252; Kr c j čí, Plrávník 1921 str. 
6~70. (K výkLadlU § II z>ábolrového ~ákona.) 

101) Jinak dIIe § 5 osnovy noveIly, kde takové poz,emky možno čítati 
na V'rtlIb tohoto lliÍlTok:U1 vJasltníkova. 

102) Tím bylo by .dop,lniti výkladJy. K ·r e i čí h o, Právník 1921 str. 73. 
lOS) K lY e j č í, 1. ~. str. 70. 



168 • Studie druhá § 42. 

kniJhovn1hco řádu, Žie ne,jsme op'rávněnill v tomto př~padu dOV'{)ilávati 
se !a,nalogi'e § 16 z. z. a usu~()vati, 'že IPubli:ca f,ides pozemkovýoh 
knih v tomto přípa/dJě nemá platnOlSlti. Te d y i Ol S o b a z a p s a n á 
v k n i II ác h p ° zem k o v ý c h, a č n e n í v I a s j n í k e m, i.e 
v. rámci § 71 ku. ř. legitimována UIPl laltnilU nárok 
na pro 'P UŠ it ě n í z e z á b or '111. 

Soud vyzve vLastníka usnesením, aby se do mceti dnů (lide 
dne doručení písemně vyjádř,il, :zJdial uplatňuje u nemovitostí, ku pře
vzetí určených, své právo ,podle § 11 IZ" z., jinak ~e se bude míti 
za bOI, že slouhlasí se zamýšlleným převzetím. Vyjádření vlastní
kovo dlodá soud bez usneseni Pozemkovému úhudiu (§ 3 11. z.). 

§ 42. Více vlastníků souboru zabnloých nemovitostí. 

Nebudeme svopoVla1i daJIlŠí řlízení u Pozemklolvéh() úřadu a p,o
ukazujeme v tiom směru na výborný článek K rej čího, často 
li'ž citovaný . Náš zřetel obrátíme ke ,zvláštnímu případu, kdy sou
flor zabraných nemovitos tí náleží více osoM m. Pří.pady jsou 
valkové: 

a) spo·1uvJ.astníci, 
b) manželé neWlzvedení, 
c) mdilče aJ děti dJle § 4. z. z. 

K těmto p'ří'padum je podotlmootil, že všichni vlastní.:i dle 
ustanovení § 11 ma jí dohrOlll1ady nárok na p.ropuštění 150 ha, po 
pl. 250 ha aj to jen iedl11O'u z daného sloubolcu, oo~ vyjádřeno je 
právě v § 11 z. z. s}o'vy »osobYI, jejichž majetek se tímto zúkooem 
ubírá.é9~) V · tom tkví vlastni význ:am t.ohoto .obratu. Oznámení 
ft s,oudní vyzvání dLe §§ 2, 3 n. z. nutmol doručiti do rukou každé 
wše jmenlOlvalI1é olsO'by (§ 106 c .. ř. s., §§ 11, 75 ,č. 1, 417 Č. 2, 429 
q., T. s.), poněvadž zde máme analogli[ se spOlle6ensltlvím ve sPCJ'J u.m ) 

. Muže tedy kterákodiv z lo\Sob výŠ'e jmeno,wmý C:h Ipm sebe U1plat
Mti náJ:iOk na pr,opuštěnÍ. A nyní musíme mrez:návati: 

ad lal) Ka/Ždý SlPol1Jwvlastník uplatní Vil'O selbe náwk na prOiJ)u
Sltěni Zle záboll'u, a PozenJJ!wvý úřad rozhloldi!lie, jakou pÚdlU prQi
nUlsn ;196) nell1í válZán návrhy, múže mezi nimi voLně rozhodavati,107) 
.Me můiže P'IXllPlUsrtiti i půdu nežácLanOlll'. Zádiá-lli jen jeden sVolluvlast
lJJiIk, je mu povinen Plo~emkový úřadl vy!h(wěti <ll pr'olP'll'sti·t] žá
dwnou výměu'llli, a:lle l\1emů~e UJrIoovati, kdo má býti vlastníkem, 
a PJ:iOt<Y, žádá-U tř·ebas jen jeden, propusti1:li jest půdu všem do
savadním slPlo!\uvllalStníkům - (plyne to z ustanovení § 6 n. z.). Nelze 
4iedy tvrdnti, že spo11wvlastník nežáldavší pOlzbývá spoluvlastnické
ho prá<va na PJ!10ip/uJŠtěmý IPolZemek.198) Poměry mezl spo[uvlastnÍ-

194) Srov. K Ir Č má ř, 1. c. str. 46. 
J95) O t t, Sous,tavný úvod ve s!úuldJum nového řádlui soudního I. str. 167. 
'96) S t i e ber, plf·ávník 1919 st,r. 252. 
197) T.aJk VlÝs~ovně se navrnlU,}e v § 5 <CIlte OSl1ovy' noytel~. 
'9S) Jak se domnívá Kr e i č I, Právník 1921 s/nr. 105. 
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ky, :kteří 'chvěji s:polečenství zrušiti, posuzovruti jest dle § 834, 841, 
842 obč. z. (smv. §§ 1205 lal násl. a § 1215 (l,M. z.) a ndkJO/Vřv v řL
zení SiP'rávním. Z v()Iho se však p'odává závěr, že vyjádření jednoho 
spolulVlastníka ,dle § II z. z. a § 3 n. z. je ku prospěchu L škodě 
všem ostatním sPolluvlCl!stníkům. 

ald b) Vyjá<dJří-li se jen jeden manžel, aby mu půda' bYlla pif<O

pwštěl1'a ze 'Zláboru, není toto pwhlášerui ani ku /PIr1ospěchu aDŮI ke 
škodě druhému manželi. 'Pozemlmvý úřad má Pl'opustiti ze sOIUboru 
Z1albraných nemovirtostí zákonnou výměr:llJ jen přfhilásivšÍmu se 
mameLu a to jen z jeho nemolVttCllstí. NemajÍ!-Ll zákonné výměry, 
propustí se mu všechny, a'le druhý manlŽel nemá nároku na zbytek, 
i'es~ai'že se včas nep,řihlásN. Přihlás'ili-1'i: se {)Iba manželé Zia!Včas, 
mají ct:le mého nmzlO'Tu olba námk na propuštění, a Pozemlk)ový úřa:d 
má mezi :přiihláJškami py,áv,o\ V'ollby lal může pr'Opustiti> půdiu jednomu 
nebo druhému maluže!ovi:. 

ad c) P'odobně se věc má s rodi1či a dětmi, jen1že Zldlel nespra
vedJliJlIOst tohoto us,tfu'l'OveruÍ více bije do OIČí. POlzemkCllvý úřad volně 
rozhodne, kltemu 'část propustí, a tím i komu ji PfCllPuStí. Jest ,ortáz
k-a, přidlělí-l~ ,půdu jen iectnomu, madí-lL 'ostatní vlastnkli náifOk proti 
němu? Nemají. Nárok na náhradu škody není dán, porev<l!dž 
žádln(á právní norma nehy'la porušena, žalobal z roboha!Cení též ne, 
poněvadž zde není žádného bezdůvodného 'Obohacení, nebOlť jmění 
oso/by, jíž byly pozemky IPlrolPulštěl1lY, se ruezvětšillo. VIZ'h1edem k 
tomu, že p ,OIzemkový úřad za přev,Zlalté pOlZemky p,OIskyttuje cen~em 
velmi nízkou náhr,alÓ'u, může sna,d!ruo nastat~ připrud' nelPlřílznivé'ho 
p'Osunu jmění melzi sOlUl1ozenci. CD 'tu paik bude rodinných hOlřkostí 
a sporů! Je-li nraš.í praxí dblIíben .in,tenplretační P'fClIstř-edleik s1ušnO!Slti, 
má-li naše praxe zál1lbu v maximě: j:UiS est ars bOll1l~ e.t Jaiequi, pak 
zajisté shledá, že na1še i'nterpre1'a'ce § 4 z. z. ocLP'OIvid:á zoe~a s]Jušno:Slti. 
Neřírd1Ii jsme seIPn na:šich konstrukcíroh tílmtOl PnaJv,~daenn, aLe v 
konečném výsI1ed/ku se s ním srovnáváme. 

§ 43. Propuštěni ze záboru. 

Zákoo 'ZIáihOlrrotvý v § II užívá obratu , přtdělHi. Výr<l!Z přid\ělI,O'Vati 
je však term~nus techni'CUs přesně olhraniičený § 1 zákoTIlal ze dne 
30. ledna, 1920 č. 81 (zákon přfdělový). Z toho je tedy p<l!tmo, že 
zde jde o iiný vyzinam sll,o/va přid:ě1llOvarti, a máme zde jen <Jibvyk
lou nepřesno'St názvClIsloví.109

) Proto je le'P'ší -obrat vnLený ve cLruhlé 
větě zmí'l1ěného plalragrafu - ;p\rlOI!JIU'št'ěn1í ze záboru. Budeme tak
též ve s11!Olďě s lite,ra)turou200

) UŽÍvruti- tohoto názvu. 
ProIJ!UštěnJr ze záb'Otru IZJl1<l!ffiená, ~e dotčené pozemky p,ř,esrtlá

vruH býti součástkou, sO'Ulbo,ru z'ahraných nemovitostí. J1ch vlastní'k 
nlení subjekltlem povinl1lostí a práv e'á1hor'ových. Jak známo, s'Ouholr 
zaal1amých oomolViltDstí zprostředklUje i t. zv. právní jednota, WŽ l1emí 

199) K ,r ,e i či. PrálvlJlfk 1921 str. 101, S ti e ob e r. Právník 1919 str. 254. 
200) K rrčmář, k C. ' oStr. 45, Kll'ejči. Ir. C., St i eber, 1. c. 
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nic jiného, než knihovní těleso (viz I. srudlie §§ 13, 21, 27). I(dlyJž 
POzemkypr,opuštěné tvolní' s nepr~'uštěTIlýmii t. zv. pr:á:vná jedll:ofu, 
je llIUfÍ11JO twtK> jednotu zruštti a p:tIOlpuštěné 1J)'Q1Zemky 'Z1a'piSati do oové 
vložky.201) Tvoří-li ,propu~1ěné po,zemky o sobě klI1Jřhovní těleso, 
ne,nÍ třeba: IJIOIVé vl'ožky znzOlvati. 

Pro j'edlnlOldruchost toho~() p,ř~padu omezíme své! výkt1aid\y' pro
mtím jen na tento pď'ÍPaJdl. Je-Ji v této knňlhov'IllÍ: v.1'O:žce. zapsána' 
p'OlZnáunka lZá!boll"ová (§ 16 z. z.), má: se' patmě z knilh vyma\Zla:ti k 
návrhLll buď POlZem:kQVého úřadu nelb v1asbúka, dá-li dlostabe'Čilllý 
prŮlkalZ. Není-li zapsánal p.olZnámkal zéÍlhor'O'vá, nemě'fIIÍ se nlie na 
knmovnlím stavu, a tak z knih nebude lJ)aJtroo, ž,e! 0ID101 kruihoV'1lí 
těleso /bylCY ze záboru PúolP!UŠ,teno. Tak tomu budk!,1 ,poik)u!d neb'Yla 
do kn~h pOlzemkových ,ZiaiP'Sána poznámka Zlamýšleného IPlrevze,tí, t. 
i. p()lkud Pooemk'OIVÝ úřad neOlzn.ámj:1 vlastnf.lm, že zahaMe řízení 
{)I ;pŤevzetí oněclh nemovitoslt~ (§§ 2, 3 n. z.). 

J'e-H v kni'háich zapsána poznámka zamý'šleného převzetí, vy
ma'Ž'e se POlZnámklai tMO na náwh Po'Zemlko,vého úřadu (§ 7 n. z.). 
Něiaké'ho 'daJšího řízen~ lZIaIJ)ůtřebí není, poněvadž lm'ilhovlll~ těl1eso. 
se neměnÍ'. 

SložitějŠ.í je př'ípad, ode~sJu~Í-H se prOlJ)U'štěné 1),O,zemlky a zf,t
zuje-Ii se P'l'oně oová vložka knihovnÍ. Stane-li se Ů1depsámí př,ed 
~á<pi!sem poznámky Zlatmýš:lleuého p1řevzeltí: , nlu/tTIlOl Zlři'd~ťi ' llIO'VoQU 
vlo,~ku dUe zákonal Zle dlne 6. ún(}ra 1869 Č. 18 ř. z., a tOl ~[aJvidlla 
dJIle § 1, pOIllěvadlž není lP,říčlny odepisovati

' 
belZl bňemem Pro1Jil1stí-1Ii 

P,olZemk'oIVý úhd zaJbrlalné pozemky na zálk1iadě řízeníl dUe §§ 3-6 
:IlJ. z., nlení nutno zřizovati novou vlo,žku, spvŠ'e o dep/s ati se maljí 
piooemky p;řevlZaJfié ,dle § 26 res,p. 28 n. z. OSltatně je to věcí účel:no5,ti 
toho kterého případlU, jak se prolJ)uštění v knihách Pl"Oveldle. Dle 
nlálhm1dolvéh'O záik:ona nenJÍ nutno zřůlziOVa:ti novOlU) v[ložku pmpuStě
ný,ch pozemků, jen poznámka zamýšle.ného přev,Zietí má se ome
ziJtL na plQlZemky IllfeprQJP/ulŠ:těné (§ 7 n. z.). :Rr.o:tOl 'bllldle v tomto pří
padlě mtnOl vyimejwIVati všechny pozenhl(y p!řejímané. Postup 
bud'e takový: P,OIZlemkový úřaď <omámíl prostředlnlictvím kll1.'ilhOlvIliÍno 
~ouďu pňevzetí, soud ,z:apÍŠe z moci Úřlední po'známklll s oZIIJa'čením 
katalstrální obce a oko~l1Iost, ž,e celé knli'hCYVnj, ~ěles,ol se přejímá (§' 
8 n. z.), vlastník přihlásí se d() 30 dmJů o 'PirOPUlŠltě~l~ po/zemků. 
P.ozemkový úřadi pr,OIPustí pOZlemky dle iádOiSti a navrihne sOlUdlu, 
lalby OImezena byla poznámka na neprOlJ)uš1Jěné nemovit,olstt, 'a) soud 
pro\"ede park omez'enr p'oznámky uvedeným z/půs()!hem. 

Ta.J<Jtol ome:oená p'OIZInámka IPůsrobí jako po.Z/nám:ka z almý§leného 
,0diepsání nemCYVilt10stí (§ 9 DI. z.). TOl znamená, že o!deplÍJsovati se 
ma:j,í nemoviJtolSfi pQZloomktOlU opatřené (§ 3 Z· i{)I d:ělení ktllihON'n1ch 
po,zemků), 'čemU!ž odp'Qlv'ídá i § 29 n. z. N~sle!d1k'em tOlho má soud 
P<OIté vy:zvati knilhov'lllí soud\, jaJktOlŽ i »V'ěNtele a oprá'V'n!ě'né« usne
sením, .doručeným ja'kožalloba, s,ouhlasí-li' sOIde!P'sá'ním bez závad 

201 ) Na .tUlto okoJnoSlt ,u~o'zorňUJie zceJa s/p(rávné S v o bod a, Ceské 
pnávo I. 2. Sorr. 4 . . 
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(§ 11 n. z.). VyjáJdJření pak diodá Sl{)lUtd Pozemkov~mu úřaJd:u po plř . 
soudu, který má ro'Z-vrhn:O'Uti přejímací cenlU1 (§ 47 n~ z.), jjnak se k 1)0-

hIedávkám těmto pňi mZivrhlll1 náhr'<1iOOvé:ho ,obnosu n~IPNihlíž:í' (§ 11 
n. z.). Z toho je pa.trno, že k.níhovní břemena maH ~ na:c1áJle válZlliO'lllti 
00 P.!'CltPltľštěný'dhi pozemCÍlrn 13: že ďepurlaJoe je jeml p,otud: možná, 
pokud nároky byl~ uhrazeny v t'ozvrlhu náhrad,o,vé sumy dle § 47 
n. z. (§ 469 o<bč. z.). Z toho se však p'OldlálV<Íi, ·že pro propuštěné po
zemky 11Iemáse z,Ťfii:zJOvati nOlVá vložka, []]aopak odelPlsati se l1lI3iÍ 
př,eiÍmaJJ1é poz,emky. 

IX. Poskytnuti náhrady. . 

Před:pisy ,zálkoomé sem hl'edicí isoll' : § 9 z. rL., §§ 35-52, 59- 71 
n. Z., nař. ze dne 26. list. 1920 Č. 630 sb., nař . Zle drne 21. led1ma, 
1921 Č. 53 sb. 

§ 44. Převzetí bez náhrady. 

me tě,cht'o předlPisů je stát povineln 'P'OIskiy\molUtIÍ náhl1aJdlu ve 
všech pJ"ípadeclh, pokwd výjůmečn:ě nena:stáNáJ převzetí bez náihiradty 
čili t. zv. konf~skaoe. K,onJÍiskaoe tatOI týká se jen vl'aISltn:Ílka ZIa!br:a
I11lÝch nemovitoslÍÍ, oSIOlb třetíchr však se tlOIVO ustanoven1 netýká 
(§ 9 odst. 2 z. 'x.). V ~á:boToNém xá'lmnu uvedeno b;yrlo 7 případů 
koofiskad,202), IZ ndoh reciPiQIváJnty byly pfIOIvádécim l1iaff'í'ZeIliÍm dIva 
příipaJdN: a) s.taJvky bývalé lPa'lllovnlÍck!é' wdinty· haJbslbrurs\(lOl-lotriJnské 
(§ 35 nt. z.), b) maje1tek nada1cí, sPOIČívaj]cích na práve·chl ze šlech
tictví, Zirt1šeneho zákonem ze dne 10. 'p;msiin,ce 1918 Č. 61 sb., »'bylo~H 
přísLušným k tomu mmáswrstvem jako. nadaJo!]Ím úřaldem vys~o
veno, že určItá na,dlaoe se u 'uIšUlie« (§ 36 n. z.). M\a~etek p;říshl!ŠIl1~ků 
nepřátelskýCh států sem nelPaHí. (SflQlv. k tomu Č\. 256, 297 sm\(lIu
vy versaHIské, čL 208, 267 sm):ouvy St.-Oermai\1lské.) T'o~o jSlolu 
us.talnoven,f, která pro nás nemají: tak d~l:ece žádné důleŽiiltostiJ. 

Ařipla\d konlHsmce pro m a Ijl e t e k rl: e spr á v 1] ě n aby t Ý 
I1e,Sltringovm byl na iPlmvadl iS e I s k é půd YI be z p r á v n tě s ve
den é a na plřípady po.do1:Jlné. O tom má bý ti vydán zvláš-tní zákon 
(§ 35 odst. 2 111. iZ.) . • J sou mi ZIIl1ámy z pralXe ,přÍ}pady, il1la ntě,i mltří 
toto wstanove.nlÍ. POlkUldl vím, lIZe Ir(),zViSolVlalti dva IPlří:pa'dJ'y. V jedněch 
udlf'Že'la se mÍls,tnlf tradJi1ce, že prý kdYlsi patNla ta !Či ona\ půdla I1Usm
kaJlis~.ům, přemeniěfllal byllJa v p.ůdu 'dJomini!kállJ'ťí a Ulčiněnal SlOUlČásltk:o'll 
v,elkostatku. Ve d!rulIrémp)1,vp:adu je sice mámo, jak veLkostwtelk pŮldy 
nalbyl, ai1e sm\'ouva ta pOlVla'iuje se za sm\.()Iulv.u, k níž byll)y' rusti
kall1s,té v d10bě vyva!zem.í reállnrhl() podc1lanstVlí př:rnuceni IblUď msill!.ím 
anelbo lstí. Reálll1Ý podik~'ad těchtol .obou 'přÍUJja1dů je různý, velmi 

202 ) Li n h art, Zabrání vellkosta'tlků bez náhrady, Naše doba 1920 
(roč. 27) čís. 4~. K ir e j čf, Komentář S\tr. 172 a nrusl. 

\ 
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často jde o smí'!" mezi ve'lkosta.tkem lIJ bÝvalýrmp1Olddaným~ kde 
dosud společná dbčirna ~les, pastvinla') se rozděluje cLo vlaSltn~ctví 
velk,OIstatkáře a dlO vl a:sIŤI!lj'Otvíl obce (rustikální, dě~o-li se mzděleni 
před vyvazením), nebo do vlastnictví obce jako obecní statek 
(dělo-Iii se po vywlIzení). Dělení toto bylo na MOIravě cLosti čaSlté, a 
sám jsem měl pří1ežiitO'st pl'oSltudOlvatil nejeden spts, týkajíoí se 
toholtor dělení. 

Od doby tMo úpravy uplynulo více než šedesáte let, nastalo 
tedy vydržení, leč že by dovedli bývali· rustikalisté prokázati, že 
smlouva smírčí byla uzavřena omylem, týkajícím se podstatné vlast
nosti osoby nebo předmětu (§ 1385 obč. z.), nebo podvodem neb 
donuc(>ním (§ 870 obč. z.) 208) a že držitel těchto pozemků není dobré 
víry (§ 1477 obč. z.). Tento důkaz však stěží se podaří. K tomu 
není zapotřebí však nového zákona. Je-li však držitel dobré víry, 
pak nelze tuto smírčí smlouvu zvrátiti; to bude hlavně důležité v pří
padech, nabyl-li někdo v dŮlvěře v knihy veřejné. Měl-Ii by míti 
slibovaný zákon význam, m u s i 1 b y d ů věr u v k n i h y v e
f e j n é z v r á t i t i. Zákonodárce je suverenní, ale lidé mají důvěru 
'V právní řád jen potud, pokud to, co se jim dnes zaručuje, zítra 
se zase nebéře. Zde může zvrácení důvěry v knihy veřejné roz
vŤátiti nemovitostní úvěr a tím poškodit nejen půdu »panskou«, 
nýbrž i »selskou«. A konečně není důvodu, proč chrániti zvláště 
bývalé rustikalisty a nikoliv bývalé dominikalisty. 

NE:ní sice úkolem psáti zde úvahy de lege ferenda, ale náhodné 
konkretní znalosti podnítily pisatele, aby podal tuto malou kritiku 
slibovaného zákona. 204) 

§ 45. Stanovení náhrady. 

J. Ve všech případech, pokud není výslovně dopuštěna kon-. 
fiskace, má stát, přejímaje zabraný objekt, poskytnouti náhradu. 
Náhrada se stanoví buď dohodou a.nebo rozhodnutím Pozemkového 
úřadu. 

Budeme se zabývati nejprve do hod o u a uvědomíme si, jakého 
druhu je smlouva tato. O tom, že je to smlouva, není sporu dle 
znění příslušného ustanovenI § 44 odst. 2 n. z. Dohoda Sjednává 
se mezi Pozemkovým úřadem a vlastníkem. Pozemkový úřad př.e
jímá zabrané nemovitosti a tím se zavazuje platiti náhradový obnos 
(§ 9 z. z.), vlastník má nárok, aby mu zaplacen byl tento obnos; 
mezi stranami je tedy nesporně stanoveno, že náhrada se musí pla- . 
titi, sporná je jm výše sumy náhradové. Tato spornost odstra
ňUje se řečenou dohodou, a proto má smlouva tato povahu smíru 
po rozumu § 1380 obč. z. Platí tedy o této smlouvě vše, co dle 
občanského práva platí o smíru. 205) Nerozhodnuto je pro kvalitu 

203) Krasnopolski, Obl. str. 257. 
20') Stanovisko republikánské strany podává Ma r cha, Jak se bude 

postupovati při parcelaci panské půdy? 
20') Sf'ov. Krasnopolski, Obl. str. 25 .. n., Krai'l1z, I. str. 458 n. 



Stanoveni náhrady. 173 

této smlouvy, že plaoení náhradového obnosu, touto smlouvou sjed
naného, upraveno je zvláštním způsobem (§§ 59 a násl. n. z.). 
Smlouva musí býti sjednána písemně a podepsána předsedou Po
zemkového úřadu (§ 44 odst. 2). 

II. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o náhradovém obnosu Po
zemkc,vý úřad dle směrnic, stanovených v zákoně náhradovém. 
Zásada je, že náhradou (přejímací cenou) za převzatý pozemkový 
majetek jest cena jeho, vyplývající z průměru cen docilovaných 
v letech 1913 až 1915 při prodeji statků z :YIolné ruky v rozloze 
přes HlO ha (§ 41 odst. 1 n. z.). Ke zjištění této ceny stanoveny byly 
pevné a závazné směrnice nařízením ze dne 21. ledna 1921 Č. 53 
sb., směrné ceny, též základní zvané, které lze za určitých před
pokladů zvýšiti až o 70% nebo přiměřeně snížiti (§§ 3-6 cit. na
řízenO, při čemž říditi jest se směrnicí § 43 n. z. věta prvá a 
odst. 3. Pozemkový úřad nemusí užíti základních cen a oceniti 
přejímané objekty individuálně dle §§ 41-45. Tyto ceny jsou cenami 
základními. Tabulky zmíněným nařízením publikované neplatí, po
kud se týče vinic mimo Slovensko (§ 10 odst. 2 cit. nař.), ov,ocných 
stromů, drátěnek 'V chmelnicích (§ 11 odst. 2 cit. nař.), dále budov 
a příslušenství budov hospodářského a lesního průmyslu 206) Oiho
varů, pivovarů, cukrov,arů, škrobáren, cihelen, mlýnů, pil atd. § 12 
cit. nař.). Tyto věci mají se oceniti dle § 41 odst. 3 n. z. Nehledě 
k těmto výjimkám, jsou předepsány výjimky: 

a) dle § 42 n. z. má býti základní cena při souborech větších 
než 100 ha postupně snižována o 5_40%.207) K tomu je připome
nouti, že jedna osoba může míti jen jeden soubor a nikoliv souborů 
více, třebas má více hospodářských závodů; 

b) »celková přejímací cena při celých statcích nemá býti zpra
vidla vyšší než nabývací cena po 1. lednu 1900« (§ 43 odst. 2) 208) 
Nemáme nikde přesně naznačen pojem statku~ Dle běžné mluvy 
značí statek dvojí: jednak hospodářský závod, jednak hospodářský 
podnik. U velkostatků užívá se mnohdy pojmu statku 've smyslu 
dřívějšího patrimoniálního panství. Není proto jisto, co se ,V'ýrazem 
»celý statek« míní. Nejlépe bylo by interpretovati obrat »celý sta
tek« jako hospodářský podnik, což ovšem není konformní pojem 
se souborem zabraných nemovitostí (viz 1. studii ,§§ 22, 27). Dle 
kontextu tohoto ustanovení je sporno, zda vztahuje se vůbec na 
všechny statky, anebo jen na ty, které byly nabyty po 1. lednu 
1900. Mluví-li se však o nabývací ceně, je patrno, že to může býti 
jen konkretní nahývací cena, která byla za určitý, nyní přejímaný 
statek zaplacena, a proto týká se toto ustanovení jen oněch statků, 
které byly nabyty po 1. lednu 1900. 209 ) Z textu je patrno, že sta
novena je nejvyšší normální mez náhrady a že může býti placena 
na př. i nižší náhrada a to zvláště tehdy, je-li nabývací cena vyšší 

106) Cena budov hospodářských je v oněch tabulkách vypočltána. 
1107) Dle 'Úsnovy nove,ly stupnice snížena na 10/00 až 30%. . 
lIOB) Po 1. srpnu 1914 dle osnovy novely. 
209) Dle osnovy novely po 1. srpnu 1914. 
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než cena stanovená § 41 odst. 1 a nař. z 21. ledna 1921 Č. 53 sb. 
Nad normální mez této náhrady lze jíti, je-li vyšší cena odůvodněna 
užitečnými investicemi, pokud investice takové v den převzetí cel
ko-vou cenu nemovitosti podstatně ZVyšuji (§ 43 odst. 2 n. z.); 

c) cena základní má býti zvýšena o investice - naimě pro.
vedené po 24. dubnu 1919 - Po.'kud užitek jich v době převzetí 
ještě trvá nebo pravděpodo.bně se dostaví, jestliže investice ty 
jedině sleďo.,valy, aby docílena byla (VIětší výnosnost nebo udržen 
byl do.brý stav majetku při intensivním zPůSo.bu hospodaření. In
vestice tako.vé mají býti o.ceněny dle nákladů stavebních nebo Po.
řizovacích s odpočtením příslušného. úmoru dle počtu a druhu za
řízení (§ 43 n. Z.).210) Ustano.vení tato o.dPo.vídaií celkem § 331 
obč. Z., náklady dle § 332 obč. z. se nenahrazují. To je zcela 
spré1vné, po.něv.adž ho.spodařící o'so.ba je bo.na fide. (O poměru ho.
sPo.dařící Q1so.by k vJastníku viz níže.) 

III. Přejímací cen a stano.ví se pro každé k n i h Ol (VI n í t ě
I e s o z v I á š t ě, a to i pro ten případ, by~a-li cena určena do.hodou 
mezi vlastníkem a Po.zemkovým úřadem (§ 45 n. z.). Toto usta
nnvení je velmi účelné, nebot jinak nemohl by sQlud provésti roz
v rhu náhradového. obno.su (§ 47 n. z.). ~Dle osnovy no.vely je od
dělené oceňování zapotřebí jen tehdy, nebudou-li knihovni věřitelé 
uspokOjeni z přt>iímací ceny.) 

IV. PozemkDIVÝ úřad vyrozumí o přejímací ceně vlastníka 
převzatých nemo.vistostí, kniho.vní věřitele aoprávněnce prostřed
nictvím So.udu, jenž je příslušný rozvrhno.uti přeiímací cenu a to. 
dle předpisů o do.ručováni žalo.b (§ 44 odst 1 n. zJ Vyrozumění 
to.to má s~ státi, i když sjednána byla přejímací cena do.ho.dou mezi 
vlastníkem sQluboru a Pozemko.vým úřadem. Vyro>zuměn má býti 
a) vlastník, b) hypotekámí věřitel, c) oprávněnci kniho.vní, jimiž 
js.ou: OSo.by oplávněné ze služebností (§ 481 obč. z.), z reálných 
břemen (§ 298 obč. z.), z práv.a zpětné ko.upě (§ 1070 o.bč. z.), 
z práva předkupního (§ 1073 obč. z.). ze smlo.uvy nájemní a pach
tovní (§ 1095 o.bč. z., § 9 kn. ř.), pokud tato oprávněni jsou ~a
psána do. knihy pozemkové. O vyrozumění rozhoduje jediné faktum 
~á>pisu do knihy pozemko.vé bez ,ohledu na to, zda právní jednání 
bylo proti státu účinné či nic. Vyrozumění stane se soudním usne-

210) Oficiální text praví sice: »Zejména budiž vzat zřetel při oceňování 
na investice provedené po 24. dubnu 1919 ..... « tím však nevylučuje in
vestice. vrovedené vřed tímto datem; srov. § 43, odst. 3, § 4 nař. z 21. ledna 
1921 Č. 53 ISb. Tato, IIWintroversa je částeĎl1ě odsíraňo,válUa osno'Vou novely, 
která rozhodné datum vosunuje na den 1. srpna 1914 a přiměřeně měn! 
poslední 'Odstavec § 43, takže možno přihlížeti k investicim starším, vokud 
je nemohla osoba hospodařk' :z.úplna využitkovati až dO' doby převzetí půdy 
státem. Osnova novely vynechává uvedený zpúsob oceňováni a z toho 
bylo by s'ouditi, že se maif oceniti dle své nynější hodnoty. Tato ustanovení 
jsou Vhodně doplněna § 43 a osnovou novely o nárocich nájemce (vachtýře) 
na náhradu impensí, nár'okúm těmto má se však jen tehdy přihližeti, jsou-II 
ohlášeny Vři sepisován! protokolu o oceňování vřevzatých nemovitostí, 
vlastníku se dává možnost, aby o těchto nárocích se vyjádřil. 
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sením, které má patrně obsaho,vati poučení o oprélivlI1Ých Pf'Ostřed
dch, ač v zákoně tOl není řečeno. 

Od doručení řečeného soudního usnesení běží ' každé z osob 
výše uvedených lhůta třicetidenní ke stížnosti do rozhodnutí Po
zemkového úřadu (§ 46 ,odst. I, k tomu § 17 nesp. pat.). Je proto 
možná stížnost, i když sjednána byla náhrada s vlastníkem, vlastník 
však v tomto případu ke stížnosti legitimován není. Formální před
pisy isou tyto: stížnost jest podati pro obvod vrchního zemského 
soudu v Praze k zemskému soudu v Praze, pro obvod vrchního 
zemského soudu v Brně k zemskému soudu v Brně, na Slovensku 
k sedriálnímu soudu v Bratislavě. Dle znění zákona nemusí vždy 
rozvrhovad soud, jenž doručil řečené vYrozumění Pozemkového 
úřadu, ležeti v 'Obvodu soudu, k němuž se ,vznáší stížnost, nebot 
příslušnost soudu, doručujícího vyr,ozumění Pozemkovéhol úřadu, 
je určena tím, »že v jeho knihách je zapsána podstatná část nemo
vitostf~ ~§ 47, srov. § 18 n. z.; příslušnost v obou případech není 
stejně stanolV'ena!), naproti tomu příslušnost rekursního soudu je 
určena tím, že v jeho obvodu »jest větší část převzatého majetku« 
(§ 46 odst. 1 n. z.). Podstatná a větší část není totéž, jak jsme si 

.. dovolili dovoditi výše (str. 154). 
Stížnost podati jest ve dvou stejnopisech »přímo soudu«, čímž 

míni se asi přfslušný zemský nebo sedriální soud, poněvadž i. dále 
mluví se o rekursním soudu krátce »soud« (§ 46 odst. 2 n. z.). 211) 
Soud rekursnf zknumá nejprve, zda stížnost byla včas podána, 
ne-U, zamítne ji z moci úřední (§ 46 odst. 4 n. z.). V kladném pří
padu doručí stížnost (t. j. jeden ze stejnopisů) Pozemkovému úřadu, 
aby se do 14 dnu o nf vyjádřil. Nato rozhodne o stížnosti v senátě 
dle zásad řízení nesporného (důležitý v tom směru § 2 Č. 6 nesp. 
p., že soud nemusí se omeziti na okolnosti stranou uvedené, ale 
má uvážiti okolnosti mu známé). Z rozhodnutí lze podati stížnost 
k wchnímu zemskému, po př. tabulárnímu soudu (§ 46 odst. 5 
n. z., § 11 nesp. P.); dle okolností nebude ani rozklad vyloučen 
(§ 9 nesp. P.). V rekursu lze ' uváděti nové okolnosti (§ 10 nesp. P.). 
Proti: rozhodnutí druhé stolice, jímž potvrzeno bylo rozhodnutí prvé 
stolice, není dalšího .opravného prostředku, ani v případu § 16 
nesp. p.212) 219) 

lMateriálné podmínky stížnosti jsou, »že při oceňOlv1ání ne
správn~ bylo přihlíženo k předpisům tohoto zábna, neb že ne
správně poufito bylo stupnic vyhlášených vlárlou« (§ 46 odst. 2 
n. z.). Předpisy mínl se ustanovení §§ 41-4~ n. z., o nichž byla 
řeč výše, dále stupnice, stanowené nařízením ze dne 21. ledna 1921 
č. 53 sb. (tak výslovně osnova novely). Při tom musíme r.ozezná
vati dva případy: 

211) Tak v;ýS'tovně dle osnovy novely. 
212) Na Slovensku DlaH plenární rozhodnutí nejv. soudu ze dne 14. 

hřezna 1921 R III. 41/21 Právny Obzor 1921 str. 149. 
m) Dle osnovy novely je revisnl rekurs vždy připuštěn i proti po

tvrzujlcímu rozhodnuti II. stolice, ač nejsou dány náležitosti § 16 nesp. pat. 
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a) v daném případu nebylo použito záJv,azných cenových 
stupnic; ceny přejímané půdy stanoví se odhadem dle § 41 odst. 3, 
při čemž za základ se béře cena statků v rozloze přes 100 ha 
v letech 1913-1915 s rektifikací § 43 n. z. (investice, celkové 
statky, znehodnocení budov). Průmyslové objekty patrně mají býti 
oceňovány dle »osobitých vlastností převzatých nemovitostí« (§ 43, 
věta prvá n. z.), ale bližší označení nám chybí, poně\vadž směrnice 
§ 41 odst. 1 možno použíti jen na takové p r ů mys lov é o b
jek t y menšího rozsahu" které bývají součástkou statků od 100 ha 
výše (palírny ovoce, menší lihovary, mlékárny atp.), ale na velké 
objekty průmyslové, které jsou jen pertinencí souboru zabraných 
nemovitostí O. studie, § 23), neb u nichž jen právní jednota spr 0-

středkuje jich souvislost se souborem zabraných nemovitostí, nelze 
této směrnice použíti a jest je oceniti dle obecné ceny IV ' době pře
vz,~tí (§§ 304, 305 obč. z., srov. § 19 nař. ze dne 25. července 
1897, č. 175 ř. z.). Podobně jest tomu u všech objektů, které tvoří 
sice část souboru zabraných nemovitostí, které však nelze čítati 
k hospodářskému podniku (viz I. studii, § 27); 

b) v daném případu bylo použito závazných stupnic, ale po
užito nesprávně, buď že se nepřihlíželo k rektifikaci stanovené 
v § 43 n.z.; anebo že se nepřihlíželo k ustanovení cit. ;nařízení, 
anebo že jich bylo POt~žito v případu, kde jich použito býti nemělo, 
najmě pokud se týče investice dle § 43 n. z. Soud může ovšem 
platnost tohoto nařízení zkoumati, nejsa vázán leč zák'onem (§§ 98, 
102 úst. list.).2H) 

Konečně dlužno upozorniti na § 42 n. z. Při stoupaiícím roz
měru souboru má vostupně klesati cena přeiímací. V tom směru 
soud vzhledem na ustanovení § 2 Č. 6 nesp. p. není vázán údaji a 
f'Ozhodnutím Pozemkového úřadu, ale svými průvodními prostředky 
zjistí, zda v tom případu je dán soubor rozsahu Pozemkovým 
úřadem zjištěJ1ého. Rozhodnutí soudní nemění ovšem nic na roz
hodnutí, že ten nebo onen pozemek tlvoří součást souboru zabra
ných nemovit~tí, což zjištuje se v nzení správním. Soudní roz
hodnutí týká se jen vyměření náhrady. 

§ 46. Rozvrh náhrady, 

I. Příslušným je soud, v jehož knihách je nemovitost zapsána. 
Jsou-li nemovitosti, jedním rozhodnutím Pozemkového úřadu anebo 
dohodou přejímáné, zapsány v knihách,vedených u různých soudů, 
je příslušný z těchto soudů onen, v jehož knihách je zapsána pod
statná část nemorvitostí (dvůr, převážná část pozemků a pod., § 47 
n. z.). Soud nemusí býti vždy okresní soud, může jím býti i sbo
rový soud I. tnst., což bude zvláště důležito při deskových statcích, 
a tak koncentruje-se říz ení náhradové v historických zemích hlavně 
II zemských soudů v Praze a v !Brně. 

m) We y r. Soustava československého p,ráva státního str. 265. 
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II. Soud zahájí rozvrhové řízení na náIVrh Pozemkového úřadu 
a provede jej dle zásad řízení nesporného. 216 ) Soud nařídí roz
vrhový rok. Není. sice žádná lhůta předepsána, ale nesmí se tak .. 
S!úti před skutečným převzetím státem (§ 47 odst. 2 n. z.). O na
řízeném roku rozvrhovém se vyrozumí: 1. Pozemkový úřad, 
2. vlastr;ík převzatých nemovitostí, 3. úřadY, které isou povolány 
k tomu, aby vymáhaly veřejné dávky a daně, 4. všechny osoby, 
pro něž váznou na nemovitostech převzatých nějaká práva. 216) 

Osoby tyto obešlou se každá zvlášt doručením usnesení soud
ního dle § 6 nesp. p., mimo to vyhlásí soud nařízený rok na 
soudní desce s vYZlváním, aby ohlásily své nároky osoby ze smluv 
služebních a zaopatřovacích (§ 47 odst. 3 n. z.). 

Podle tohoto předpisu bude na soudu, aby vyrozuměl také 
csoby, pro něž jsou knihovně zapsána práva na základě právních 
jednání bezúčinných proti státu dle §§ 7 a 18 z. z. pův. znění, po 
případě i osoby, jichž zápis je neplatný (§ 7 z. z. nové znění). Te
prve při rozvrhu samém bude na soudu, aby wzhodl, pokud dlužno 
při něm k právům těm přihlížeti. 217) V tom směru je rozhodné usta
novení § 213 ex. ř. ve spojení s § 2 č. 5 a 6 nesp. p. Soudce má 
v tomto případu na rozdíl od exekučního řádu povinnost z moci 
úřední zjišťovati pravoplatnost přihlášených nároků a proto nelze 
při ro'zvrhovém roku tomto mluviti o námitkách v technickém 
smyslu § 213 ex. ř. Soudce nesporný bude zkoumati, zda 
může dosíci rozhodnuti svými prostředky, anebo zda bude 
nutno poukázati sporné strany na pořad práva (§ 5 č. 17 nesp. p., 
§ 231 ex. ř.). Toto je velmi důležité, porněvadž o účinnosti právních 
jednání proti státu (§ 7 z. z. pův. zněnO budou rozhodovati soudy. 
Nebudeme se :v~ak dále zabývati na tomto místě formálními 
l2ředpisy. 

ITl. Na rozdíl od exekučního řádu není zde osob, které by měly 
nárok, aby povinnosti vlastníkovy vůči nim převzaty byly novým 
nabyvatelem (§ ]50 ex. ř.). Dnem zápisu práva vlastnického pro 
stát dle § 26, n~sp. pro nabyvatele dle § 28 n. z. zanikají na základě 
výmazu, provedeného z moci úřední, veškeré závady knihovní, 
pokud Pozemkový úřad jich výslovně nepřevezme (§ 26, 
odst. 3 n. z,). Právní poměr se mění: nárok těchto osob nesměřuje 
k určitému pasivnímu chování vlastníka obtížené nemovitosti, ale 
na výplatu sumy z náhradového obnosu. Podobá se tedy tento 
nárok t. zv. právu úkojovému exekučního řádu (§§ 104, 135, 190, 
218 ex ř,). 

Okruh osob, jimž přísluší úkojové právo, je určen ustanovením 

216) Osn'pva no.vely navrhuje, aby s ro.zvrhem náhradního. o.bno.su bylo 
sečkáno u nemovitostí, které nejsou zapsány v knihách pozemkových, ve
dených na našem území, až příslušná v!'o.žka bude u našich so.udů vedena 
§ 47a. Nelze tedy tohoto. ustanovení použíti na objekty nekniho.vní, o. nichž 
nemáme žádných ustanoveni. 

116) Dle osnovy novely nutno vyzvati též pachtýře a nájemce. 
217) Kr e j čf, Komentář str. 195. 

12 
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§ 47 odst. 3 n. Z., a j i ch po řad í urč uje se dle § 216 ex. ř. 
a §§ 49-51 n. z. 

Jsou to: 
1. Stát a veřejné korporace pro daně a veřejné dávky v rozsahu 

§ 216 Č. 2 ex. ř. srov. § 29 n. z.; 
2. osoby, mající privilegované nároky ze smluv námezdních 

(§ 216 Č. 3 ex. ř. § 49 n. z.); . 
3. útraty úředllí správy dle zákona 12. února 1920 Č. 118 (§ 6Ó 

o·dst. 2 n. z. § 120 Č. 4 ex. ř.); k tomu viz výše str. 108. 
4. a) knihovní věřitelé a oprávněnci v pořadí jich knihovního 

zápisu (§ 216 Č. 4 ex. ř.); 
4. b) s těmito konkurují nároky osob ze smluv námezdních a 

zaopatřovacích počítajíc k tomu pravidelně poskytované pense a 
dary z milosti, a to v pořadí buď knihovního zápisu, anebo, nejsou-Ii 
knihovně zajištěny, v pořadí, které by jim příslušelo podle data 
smlouvy nebo písemného sdělení o poskytnutém prvém platu, neb, 
není-li listiny, podle prvního platu, ale vždy za privilegovanými 
hypotekárními věřiteli, jmenovanými v § 70 n. z. (§ 50 n. z.); 

5. starší, rozuměj dosud nepromlčené daně a veřejné dávky, 
které nepožívají privilegovaného pořadí § 216 ' Č. 1 ex. ř. a nebyly 
zajištěny zástavním právem knihovním, pak osobní daně a dávky 
veřejné, vlastníkem nemovitosti dluhované (§ 51 n. z. § 217 ex. ř.); 

6. vlastník nemovitosti (§ 59 n. z.). 
ad 1. Daně a dávky veřejné jsou na prvém místě, poněvadž 

náklady s přejímáním spojené jdou na vrub Pozemkového ílřadu. 

ad 2. Pololetí počítá se ode dne převzetí (§ 49 n. z.), čímž roz
uměti jest knihovní převzetí dle § 26 n. z; 218) 

ad 4. Knihovními věřiteli vyrozumívají se hypotekární věřitelé 
a rozsah jich nároků určuje se dle § 216 Č. 4 ex. ř. Knihovní oprá,,
něnci isou ostatní osoby, jichž práva jsou do knih zapsána (slu
žebnosti, reálná břemena, právo předkupní a zpětné koupě, ' ná
jemní a pachtovní smlouva § 9 kn. ř.). S I uže b n o s t i are á I n á 
b ř e m e n a mají se oceniti dle průměrné hodnoty ' jejich v letech 
J913- 1915 (§ 48 n. z.), odpadá tedy zvláštní oceňování dle § 21 
nařízení ze dne 25. července 1897 Č. 175 ř. Z. 219) Pokud se týče 
p r á va II ř e d k u p ní h o, nelze použíti ustanovení § 133 ex. ř. ; 
právo to zaniká a to bez náhrady (anal. § 150 ex. ř., § 1076 obč. z.) . 
Podobně i pH p r á v 1.1 Z pět n é k o 1.1 P ě. 

Nároky z e s m I u v n á j e m n í cha pac h t o v n í ch, které 
byly zapsány do knih pozemkových, nutno posuzovati jako slu
žebnosti (§ 1121 obč. z.). Ale nájemce a pachtýř, jemuž dána byla 
výpověď dle § 12 n. z., nemá nikdy nároku, aby smlouvu převza l 
stát nebo nabyvatel dle § 28 n. z., je pavždy poukázán jen na úkoj 

218) IDle textu 2. odst. § 49 n. z. navrhQIY<liného .QSl101VOU novely je tím 
rozum ěti však den 'skuteaného pŤe~etf § 29. 

Bt9) Srov. S t i e ber, Uhražovací kapitál služebností a reáLných bře
men najmě str. 31 a násl. 
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z náhradového obnosu. Ocenění hospodářského významu pachtovbÍ 
a ná jemní smlouvy pro pachtýře a nájemce stane se ·dle hodnoty, 
ktertlU by smlouva taková měla v letech 1913-1915. Při tom nutno 
pohlížeti k čistému zisku pachtýřovu a nikoliv k cenám plodin 
v letech 1913- 1915. 22°) 

Hy pot é k y jsou stejně na tom jako při exekuci, jenže je dáno 
Pozemkovému úřadu na vůli, zda chce převzíti hypotéku či nic. 
Probíráme dosud případy, že Pozemkový úřad nepřebírá žádného 
závazku. Všichni hypotekární věřitelé nepřevzatí nabývají práva 
úkojového, pozbývajíce práva hypotekárního. Mimořádné je usta
novení o k a uč n í c h hy pot é k ách (§ 14 kn. ř. § 211 ex. ř,) , 
že zbytek nevyčerpaný má se složiti úročně (§ 224 ex. ř. viz též 
§§ 220, 221 ex. O. Tu může povstati spor, jak úrokovati jest tento 
zby tek. Oceňování s i m tl I t a n n í c h hy pot é k má se díti dle 
§ 222 ex. ř. a nal". z 10. července 1897 Č. 174 ř. z. Zvláštní usta
novení je o hypotekárních pohledávkách § 70 n. z. Jsou to pohle
dávky ústavů a fondů, jež dle zákona smějí poskytnouti hypoteční 
úvěr pouze na sirotčí jistotu (hypoteční banky, regulativní spoři
telny, sirotčí pokladny, pojišťovny a pod.). Hypotéky takové mají 
privilegované pořadí před nároky osob jmenovaných v § 50 n. z. 

R e nt y, zabezpečené hypotékou, jsou podrobeny ' předpisu 
§§ 211 odst. 2, 219 ex. ř. 

ad 4. b) Pohledávky osob, jmenovaných v § 50 n. z., požívají 
přednostního práva úkojového, které má ráz generální hyj>otéky, 
dosud našemu právu neznámé. Pohledávky tyto jsou v 'pořadí za 
hypotékami § 70 -no Z., ale mohou býti v pořadí lepším než ostatní 
hypotéky_ Hypotéky v § 70 n. z. vyčerpávají zpravidla t. zv. první 
hy potéku, a následkem toho stávají se t. zv. druhé hypotéky du
biosními. Otázkám zaměstnanců věnujeme zvláštní studii, a proto 
se o tom na tomto místě nebudeme šířiti. 

IV. Rozsah těchto nároků určuje se podle stavu v den skuteč
ného převzetí stá tem. Poněvadž den knihovního převzetí a den 
skutečného převzetí není totožný (viz §§ 12, 23, 26 n. z.), bude 
nutno zjistiti přesně den skuteČného převzetí, t. j. den, kdy vY
pršela lhůta výpovědní, což se lehce zjistí dotazem u soudu vý
povědního (§ 18 n. z.). Stalo-li se převzetí bez výpovědi (§ 14 

!!~ Dle náhŤadového zákona musíme činiti rozdll mezi nájemcem 
(resp. pachtýřem), jehož právo do knih bylo zapsáno, a mezi nájemcem 
(resp. pachtýřem), jehož právo nebylo do knih zapsáno. Prvý nemá žád
ného nároku proti státu, druhý má nárok po rozumu § MZI obč. zák. 
Dle .§ 47 odst. 3 pak § SDa osnovy novely má býti knihovní i neknihovní 
nájemce (pachtýř) na roveň postaven a to: 
a) oba přihlašují své nároky k rozvrhovému roku, 
b) oběma nepřísluší nárok na ušlý zisk pro předčasné zrušení smlouvy. 
c) oběma přísluší jen nároky na prokázané přeplatky na nájemném nebo 

vedlejších dávkách, 
-d) oba mají nárok n.a náhradu i!npensl, DOkud je p'Nlhlásili do protokolu 

o -oceňování podle § 43a, 
e) pořadí těchto nár-aků ad d) je za nároky knilhovních věřitelů, osob 

věcně opráv1něných a za nároky podle § 50. 
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Č. 2 n. z.), nutno prokázati příslušnou dohodu, a v případu § 14 
Č. 4 n. z. rozhoduje, kdy ustoupil spoluhospodařící vla~tník; 

'neměl-li vlastník postavení spoluhospodařící osoby, pak rozhoduje 
knihovní převzetí. 221) 

Když soud zjistí tento den, má zjišfovati, zda nároky knihovně 
zajištěné, a to dle stavu zápisu poznámky zamýšleného převzetí 
(§ 47 odst. 3 n. z.), po právu pozůstávají, a zda jsou proti státu 
účinny. Soud má vyčerpati všechny prostředky nesporného řízení, 
a nepodaří-li se získati tím bezpečného podkladu pro rozdělení 

. náhradového obnosu, má interesenty s jejich spornými nároky 
poukázati na pořad práva. Spornost může pozůstávati na př. v tom, 
ie IJ{'zemek, jenž je o)JHžen hypotékou, nebyl v době zřízení hy
potéky zabrán státem, a následkem toho hypotéka, zřízená · bez 
náležitostí § 7 z. z., je platná, resp. proti státu účinná, nebo že 
nárok ze smlouvy služební po právu nepozůstává, nebo že dosud 
'nevymazaná hypotéka byla již zaplacena atp.2i2) R o z hod u j í
ci m i j s o u t e d y d vad ni: den p o zná m k y z a m Ý š I e
ného převzetí a den skutečného převzetí. 

Den p o zná m k y z a m Ý šle n é hop řev zet í je rozhodný 
pro zodpovědění otázky, z d a o s obě m á v ů b e c být i p ř i
zná n n á r o k ú k o j o v ý, a den s k u teč n é hop řev zet í 
p a k pro r o z s ah n á r o k u ú k o j o v é ho. 223) Nelze smlčeti, 
že této konstrukci, vyvozené z § 47 odst. 2 a 3, n. z., neodpovídá 
zcela § 23 n. z., poněvadž poznámka zamýšleného převzetí může 
býti zapsána až po skutečr1ém převzetí. Přihlédneme-Ji však blíže, 
shledáme, že není zde žádného odporu. Závady, váznoucí na ne
movitosti - kromě oněch, které výpovědí pominuly - zůstávají 
váznouti až do poznámky zamýšleného převzetí a musí respekto
vány býti při rozdělování náhradové sumy. Pachtýř ovšem v tomto 
případě pozbývá svého nároku dle § 1121 obč. z., což je veliká 
nesrovnalost, ale na nesrovnalosti nejsou zákony pozemkové re
formy nebohaté. Upozorniti jest však na velmi neurčité zabezpečení 
l'lároků . majetkových těchto osob, jichž hospodářská činnost zna
mená v našich krajinách velmi často nejmtensivnějši hospoda
fenL224) 

V. Náhradový obnos, stanovený Pozemkovým úřadem (§ 43 n. z.) 
nebo soudním rozhodnutím (§ 46 n. zJ, tvoří fond, z něhož se mají 
uhraditi úkojové nároky oprávněných osob. Při tom mušíme si 
uvědomiti, že cena přejímaných nemovitostí stanoví se dle prů
měrné ceny pozemků v letech 1913-1915, ale ~e ~ají se k tomu 

121) Tak patrně i dle § 14 Č. 3 n. z. 
222) Jiný ,případ uvádí ()snova novely § 50a, odporuje-Ii vlastník ná

rokům nájemce (pachtýře). 
IBS) Kr e j čf, Komentář str. 22 pozn. d). 
114.) Pachtýř, jenž nemá své právo zapsáno v knihách pozemkových, 

není chráněn, což odpovfdá všeobecnému us,tano'Vení § 1120 obč. zák. 
Poměr pachtýřů, ať jsou jich práva v knihách pozemkových zapsána či 
ne, upravuje zvláště osnova novely § 43a, 50a. Tím odčiněna je i v textu 
vytknutá nesr'ovnalost. 
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připočítati investice, jestliže jedině sledovaly, aby docílena byla 
větší výnosnost nebo udržení byl dobrý stav majetku při int~nsivním 
způsobu hospodaření, a jestliže jich užitek v době převzetí (t. i. 
skutečného) ještě trval, anebo pravděpodobně se dostaví (viz výše 
§ 45 ll. d. Investice takové mají se zvláště oceniti a to dle nákladů 
stavebních neb pořizovacích s odpočtením příslušného úmoru dle 
počtu let a druhu zařízení (§ 43 n. z,). 

Toto ustanovení je · velmi důležité, abychom na základě něho 
mohli se dopíditi nároků hospodařící osoby na náhradu impensí. · 
Není sice nikde v náhradovém zákonu stanoveno, jak mají se na
hraditi impense na věc učiněné, a ustanovení § 43 dává pouze 
směrnici pro stanovení náhradové sumy. Je však stanoveno, že im
pense mají se oceniti zvláště ne dle směrnice § 41 n. z., a proto 
bude vhodno a slušno, aby této zvýšené náhrady dostalo se oné 
osobě, která náklad učinila, což se může dovoditi z ustanovení o 
pořádné držbě (§ 331 obč. z.), o jednatelství bez příkazu (§ 1035 
a n. obč. z.) a z ustanovení o obrácení věci v cizí prospěch (§ 1041 
obč. z,) a konečně ze zásady oficiálnosti, dle níž soud má v tomto 
případě postupovati (§ 2 č. 5 nesp. p.). Toto bude obzvláště prak
tické při propachtovaných pozemcích, kdy pachtýř, důvěřuje ve 
smlouvu, na dlouhá leta uzavřenou, učinil mnohé a nákladné inve
stice, které podstatně zvýšily výnosnost půdy. Ale zároveň viděti 
jest, jak nesrovnalé je ustanovení § 23 n. z.: pachtýř, jemuž pach
tovní smlouva výpovědí § 12 n. z. vypršela před poznámkou za
mýšleného převzetí, nemá žádného nároku na náhradu impensi. 221\) 

V praxi bude se odporučovati, aby ocenění imvensí dálo se 
specialisovaně a ne hromadně, aby ocenění nemovitosti stalo se 
bez zřetele na impense, a pak impense dle § 43 odst. 1, aby stano
veny byly zvláště; tím ušetří se mnoho práce a zamezí se mnohému 
nákladnému a svízelnému sporu. Pro soud bude to sice značiti 
s počátku větší zatížení, ale pro budoucno je v tom veliká ekonomie 
soudní práce a hlavně zvýší se tím pocit právní bezpečnosti, tě
mito zákony ne vždy dostatečně respektovaný. 228) 

226) Osnova novely však odstraňuje tuto nesrovnalost. 
226) Tato naše lwnstrukce potvrzena je § 43a odst. 2. osnovy novely, 

kde způsobem poněkud nepřehledným řešeny jsou tyto případy: 
Se s-ouhlasem vlastníkovým možno přiřknouti nájemci náhradu těchto 

impensí: 
a) nájemce (pachtýř) nebyl nucen učiniti ty které investice; 
b) nájemce byl povinen tak učiniti, ale učinil je se zřetelem na celou 

dobu pachtovní; 
c) i'llvestice (a, b) j'S,ou toho rázu, že se o ně zvyšuje náhradový obno," 

dle § 43; 
e) tyto impense nutno zvláště oceniti a tvoří pohledávku nájemcovu 

(pachtýřovu). 
. Nesouhlasí-li vlastník, rozhodne se pořadem práva § SOa. Nároky musí 

býti do protokolu, sepsaného o, oceií,oV'ané přijímané nemoviiost4 ohlášeny 
jinak jsou prekludovány. 

Souhlasu vlastníkova, aby nájemci nahražena byla hnojiva, zapotřebí 
nenl, nárok tento se neuplatňuje v rozvrhovém řlzeni § 43a odst. 3, -to 



182 Studie druhá § 47, 48. 

VI. Po provedeném roku rozvrhovém rozhodne soud usnesením 
o rozvrhu přejímací ceny. Doručiti se má usnesení toto Pozemko
vému úřadu, vlastníku a »knihovním věřitelům«; osobám těmto 
přísluší právo »stížností« do 14 dnů (§ 52 n. z.). Ustanovení toto je 
ve dvoiím směru neurčité. Předně není jasno, co míní »knihovními 
věřiteli«, zda pouze hypotekární věřitele, jako na jiných místech 
(§§ 11, 44, 59, 69 n. z. § 18 nař. o náhr. knihách ze dne 26. listo
padu 1920, č. 630 sb.), anebo »osoby, pro které na zabraném ma
jetku váznou práva,« jak správněii se vyjádřuje § 9, odst. 2. z. z. 
Kloním se k tomuto poslednímu mínění, poněvadž není žádného 
důvodu, proč omezovati právo rekursu jen na hypotekární věřitele. 
Jde v tomto případu jen o nepřesnou dikci zákona. 227) 

Druhá nejasnost spočívá ve slově »stížnost«. Je tím míněn rekurs 
anebo opravné prostředky, jmenované v § 9 nesp. p.? Míní-li ivšak 
zákon stížností rekurs, mluví o stížnosti k nadřízenému soudu 
(§§ 20, 46, 76 n. z. srov. § 11. úvěrového zákona ze dne 11. března 
ľ920, č. 166 sb.), a proto je za to míti, že § 52 n. z. připouští všechny 
opra vné prostředky § 9 a násl. nesp. p. 

§ 47. Náhradový obnos při převzetí bez náhrady. , 

Nemáme dosud žádného přesného ustanovení o tom, jak naložiti 
Jest s oprávněnými osobami při převzetí bez náhrady. Pouze 
v druhém odstavci § 9 z. z. máme řečeno: »Při převzetí zabraného 
majetku jest postupovati tak, aby osoby, pro které na zabraném 
majetku váznou práva, jakož i osoby, které mají proti dosavadnímu 
vlastníku právo z poměru služebního, zaopatřovacího a pachtOvního, 
nebyly zkráceny.« Ustanovení toto nevztahuje se však pouze na 
převzetí bez náhrady, nýbrž stanoví zásadu, jak náhradová suma má 
býti rozvržena na oprávněné osoby. Zde stailOvena jest jen vše
obecná zásada, kterou rozvádějí a přesněji upravují §§ 41-52 n. z. 
Jsou tedy rozhodny PlO stanovení náhrady a jejího rOZJvržení jedině 
ustancvení náhradového zákona a nikoliv ustanovení záborového
zákona, jichž můžeme použíti jen jako interpretační pomůcky. Ná
hradový zákon mluví sice v §§ 41-52 n. z. o náhradě při převzetí 
za náhradu (viz marg. rubriku části III. b.) a nikoliv o konfiskacích. 
Místo, které jedná ex professo o konfiskaci, zní v příslušné části 
takto: »Předpisy o poskytování n á hra d y v I a s t n í k u pře
vzatých nemovitostí dle tohoto zákona neplatí ... « (§ 35 n. z.). 
Z toho se tedy podává, že při konfiskaci jedině vlastníku nemá se 
dostati náhrady, ale osoby, jmenované výše pod číslem 1-5 (§ 46 
III. této studie), mají úkojový nárok zachován. Musí se tedy pře
vzetí konfiskovaného majetku díti stejným způsobem jako převzetí 
majetku nekonfiskovaného a stanoven musí býti náhradový peníz, 
jedině vlastník 'nemá nároku na vyplacení přebytku. Ř.ízení však 

117) Dle znění osnovy novely nepřísluší toto právo stížnosti nájemci 
(pachtýři) jako takovému. 
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není změněno, a proto nutno postupovati v ' obou případech stejně, 
stejně nutno oznamovati vlastníku převzetí, stejně nutno jej obesílati 
ke všem soudním rokům jako vlastníka, majícího nárok na náhradu. 
Není to bezúčelné, neboť vlastník i konfiskovaného majetku má různé 
nároky proti třetím osobám, které lze v tomto řízení náležitě 
osvětliti a tím předejíti dalším sporům. 

§ 48. Placení přejímací ceny. 

I. Nutno rozeznávati osoby (uvedené výše pod čísly 1-5) s uko
jovými nároky, pak vlastníka. Jakmile nabylo rozvrhové usnesení 
(§ 47 n. z.) právní moci, nastává splatnost úkojových nároků (§ 60 
n. z.). Dlužníkem je Pozemkový úřad, t. j. stát, pokud byly pohle
dávky k placení přikázány. Placení děje se dvojím způsobem: buď 
hotovými, nebo zápisem do náhradové knihy jako dluh státu 
(§ 60 n. z.) , 

A. tl o t o v ě m a j í s e z a p I a t i ti: 
' I. pohledávky veřejnoprávní (t. j. daně a veřejné dávky); 

2. pohledávky z poměru služebního (§ 49 n. z., t. j. pohledávky 
zaměstnanců na přejímaných nemovitostech na mzdu za posledního 
půl roku před převzetím); 

3. útraty úřední správy; 
4. zadrželé úroky a umořovací splátky hypotekárhích dluhů, 

pokud požívají stejného pořadí s kapitálem; byly-Ii jako samo
statná pohledávka vtěleny do knihy pozemkové, mění se v po
hledávku kapitálovou; 

5. zadrželé renty, výživné a zaopatřovací požitky, t. j. již 
splatné dosud nepromlčené lhůty. 

B. Úkojové nároky z pohledávek kapitálových, váznouCÍch na 
nemovitostech, mají býti zaplaceny tím,že se zapíší jako d I u h 
stá t u do n á hra d o v é k n i h y. Zde nastává změna důvodu 
pohledávky (§ 1376 obč. z.): stará úkojová pohledávka zanikla a ' 
nová vstoupila na její místo. Při tom poukázati jest na § 64 n. z. 
o náhtadcvých bankách. Tyto banky nejsou však dlužníky, JSou jen 
perscnae solutior:is ca usa adjectae 228) (§ 1404 a násl. obč. z. § 12 

• nař. 26. listopadu 1920, Č. 630 sb.), ale mají plnou moc vypověděti 
onen dluh státu (§ 69 n. Z.)229) a tím stanOlviti splatnůst závazku 
státu co do kapitálu (splacení nastane buď hotovými nebo dluho
pisy náhradové banky). 

Zúročení úrokůvých nárůků půčÍná ihned jich splatností a tOl 
dle předpisů ůbčanskůprávních (§ 1333 obč. z.) a v předepsané výši 
5 % až dOl zápisu do náhradůvé knihy ' (zákon ze dne 15. května 
18:35, Č. 77 ř. z.). Úrokovou míru půhledávky, zapsané dOl knihy 
náhradové, určuje stát (anal. § 18 nař. z 26. listopadu 1920, 
Č. 630 sb.). . 

1»8) Srov. H e II w i g, Vertrage zu gunsten Dritter str. 42 a násl. 
119) Dle osnovy novely přísluší tot{) právo jedině státu. 
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C. Další způsob placení je výplata valuty u moř i tel n Ý m i 
díl čím i cl I u hop i s y v kursu pražské bursy (§ 18 cit. nař.) 
v dobu výplaty. Takto se mají platiti jen pohledávky, které mohou 
býti zapsány do náhradové knihy (arg. § 69 n. z. na konci). Tyto 
dílčí dluhopisy mohou býti vydávány náhradovými bankami jen 
po souhlasu Pozemkového úřadu a ministerstva financí, které vy
slechne předsedu Pozemkového úřadu a zástupce náhradových 
bank (§ 18 cit. nař.). Zde nastává změna v osobě dlužníkově: 
dlužníkem není stát, leč náhradová banka. 

D. Jistiny -dočasných závazků (na př. zaopatřOlvacích nebo 
alimentačních) mDžno zaplatiti tím způsobem, že k návrhu Pozem
kového úřadu Vypočtou se soudním znalcem dle zásad pojistné 
maten.atiky a obnos kapitálový takto stanovený vyplatí se za 
souhlasu všech účastníků (t. j. věřitele, dlužníka, po př. zástav. 
věřitelů) určité pojišfovně, která převezme jako dlužník placení pří
slušných závazků (§ 68 n. z.). 

Toto, je posta1vení osob, jmenDvaných výše při nárocích na 
rozvrh přeiímací ceny pod čísly 1-5. 

II. Méně příznivé je postavení v I a s t n í k o v o: 
1. úkojový nárok jeho je s P I a t n Ý dne m p r a v 'O p I a t

II o s t i r 'O z vrh o v é h o u sne sen í (§ 60 n. z.), ale zúročení na
stává již 'Ode dne, kdy práv'Opl,atně určena byla cena 
přejímací (§§ 59, 44-46 n. z.). Uroková míra je 3%.230) 

Platiti může Pozemk'Ový úřad buď hot 'O V ě anebo z á p i sem 
d o k n i hy n á hra d o v é. Tato nová pohledávka je 3% zúroči
telná a umořitelná 0.5% splátkami ročně. Se strany vlastníkovy je 
nevypověditelná, ale náhradová banka, která provádí pokladní 
službu v těchto závazcích jménem státu (§ 64 n. z.), může vypově
děti pohledávku čtvrtletně a zaplatiti ji buď hotově anebo dílčími 
úpisy 280) (§ 61 n. z.) 

P I a cen í díl čím i ú p i s y děje se za těchto modalit: Dílčí 
dlužní úpisy jsou dlužní úpisy náhradové banky a název 
jich je »Výkupní listy«. Svědčí sice též majiteli a jsou též umořitelné, 
ale liší ~e tímto: 

a) zúročení jich je 3% (dle osnovy novely ev. 4%), 
b) výplatní valuta vlastníkovi nečítá se dle kursu na pražské 

burse, ale dle jmenovité hodnoty (§ 61 n. z.). 
Když toto vše uvážíme, shledáváme, že při tomto způsobu 

placení dostane se vlastníku ve skutečnosti ne cena průměrná v le
tech 1913-1915, nýbrž suma, rovnající se asi 60%-70% této ceny. 
Počítáme-li, že pravděpodobně konečně ustálí se cena pozemků asi 
na čtyřnásobném obnosu cen uvedených let, vidíme, že . vlastník 
ve znehodnocených korunách čs. dostane fakticky jen 15%-16.5% 
průměrné ceny pozemkti v letech 1913-1915, což je 'Ovšem jen 

tle) Dle osnovy novely může býti zvýšena na 4%. 
111) Právo výpovědi příg,luší státu a stát ji zaplatí dílčími dluhopisy, 

ale túm se stát zbavuje tohoto dluhu. (Osnova novely.) 
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skrytá konfiskace, ale z toho je zároveň patrno, jak veliký význam 
mají .rektifikace, připuštěné § 43 n. z., najmě oceňování investic. 
Nízká cena tato je velmi dvousečnou zbraní, snad předvídal pre
sident Masaryk obtíže, které z toho vzniknou, když se vyslovoval 
proti lakovému stanovení náhrady. 232) 

§ 49. Náhradové knihy a banky. 

Ná hra d o v é k n i h y z n a m e n a Jl n o výt y p ve r e J
n Ý c h k n i h u nás. J s o u t o s o u p i syn á hra d o v ý c h p o
h led á vek a p r á v k nim s e v z tah ují c í c h (§ 62 n. z.). 

Náhradová kniha je knihou veřejnou, vedenou dle zásad práva 
knihovního (§ 63 n. z.). Platí tudíž i zde' zásady knih pozemkových, 
veder:ých dle zákona ze dne 25. července 1871 č. 95 ř. z. (§ 9 nař. 
L: 26. listopadu 1920 Č. 630 sb.). Sporno je, zda platí předpisy tohoto 
zát.;:ona i na Slovensku a Podkarpatské Rusi, či zda tam platí nař: 
min. spravedlnosti z 15. prosince 1855 Č. 222 ř. z. V zákoně náhra
dovém není totiž řečeno, dle kterého zákona mají býti vedeny 
knihy náhradové, jen v cit. nař. z 26. listopadu 1920 Č. 630 sb. je 
citován pouze rakouský knihovní zákon. Vláda nebyla zmocněna, 
aby vydala k tomuto ustanovení § 63 n. z. další ustanovení, z toho 
tedy nutno pro obor materiálního práva soukromého usuzovati, že 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi nutno se říditi tamějším právem, 
poněvadž pouhým nařízením nelze měniti zákonných předpisů. Ná: 
hradové knihy jsou vedeny u zemských soudů (resp. sedrií) v Praze, 
v Brně, v Bratislavě, Košicích a Užhorodě (§ 62 n. zJ. 

II. Složení náhradové knihy je takové: Náhradová 
kniha skládá se ze svazku vložek a sbírky listin (§ 63 n. z.); inte
grující součástkou knihy pozemkové tvoří účet náhradové pohle
dávky, který vede náhradová banka (§ 64 n. z.). 

Pro každého náhradového věřitele zřídí se samostatná vložka, 
i více pohledávek možno zapsati do jediné vložky (§ 2 cit. nař.). 
Vložka skládá se z listu náhradového věřitele a náhradové pohle
dávky Wst A) a z ijstu závad (Jist B) (§ 63 n. z.). List A má dvě 
oddělení, označená římskou číslicí; na listu A odd í I u I. zapisuje se 
náhradový věřitel, změny v omezení v jeho osobě, a jde-li o vázaný 
majetek, mají býti zapsány též osoby, jež jsou oprávněny bráti 
důchody z náhradové pohledávky všeobecně, jakož i jméno dočasně 
oprávněné osoby (najmě u jmění beneficiátního). Vod díl u II. 
zapsány jsou náhradové pohl~dávky s veškerým příslušenstvím, a 
to pohledávky slovy a číslicemi, údaje o splatnosti a vypověditel
nosti, jméno náhradové banky a veškeré změny a omezení, týkaiící 
se náhradových pohledávek, kromě pravidelných umořovacích splá
tek. N a I i stB zapíší se zástavní práva a břemena vydobytá na 
náhradové pohledávce a jejich úrocích, jakož i omezení a změny, 
vztahující se na osobu věřitelů nebo jejich pohledávku (§ 3 cit. nař.). 

911) Zlepšení navrhuje osnova novely zvýšenlm úwkování na 4%. 
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. 
III. Pod s t a t u k n i h y náhradové tvoří nikoliv pozemky, leč 

po hle dá v k y n á hra d o v ý ch věř i tel ů proti státu. Pohle
dávka tato vzniká zápisem do knihy náhradové - před tím je to 
nárok ílkojový - a věřitelem je ona osoba, která je do knih po
zemkových zapsána (§ 4 kn. ř.). Ke vkladu této pohledávky do 
knihy náhradové je zapotřebí vkladní listiny. Listinou takovou je 
rozvrhové usnesení soudní, poněvadž věřitelé mají nárok, aby jich 
pohledávky byly zapsány do knihy náhradové, pokud jim dle § 60 n. z. 
nebyl přiřknut nárok na zaplacení hotovými (§ 33 lit. d) kn. ř.). I po
hledávka vlastníka převzaté nemovitosti vkládá se na základě 
rozvrhového usnesení, třebas závazek Pozemkpvého úřadu je alter
nativní (§ 61 n. z., §§ 906, 907 obč. z., § 12 ex. ř.). 

Do téže vložky lze zapsati více pohledávek a to buď po rozumu 
§ 5 zem. z. o zák!. knih pozem., anebo po rozumu § 4 odst. 2. cit. 
zák. (§ 2. odst. 2. cit. nař.). Podle prvé alternativy možno spojiti 
více pohledávek v jedno knihovní těleso (§ 3 kn. ř.), podle druhé 
tvoří každá pohledávka samostatné knihovní těleso. 

Pohledávku náhradovou možno ce d o vat i, ale cesse v tomto 
případu je perfektní teprve provedeným vkladem nového věřitele 
(§ 4 kn. ř.), až do té doby má cessionář pouze nárok, aby mu byla 
pohledávka postoupena. Ke vkladu je zapotřebí listiny o postupu 
pohledávky (§ 26 kn. ř.) se všemi náležitostmi vkladní listiny (§§ 26, 
27,31, 32 kn. f.). Pohledávku náhradní lze ce d o vat i i č á st e č n ě 
(§ 74 kn. ř., zákona ze dne 23. května 1883 Č. 82 ř. z.) a při tom 
šetřiti je ustanovení zákona ze dne 6. února 1869 Č. 18 ř. z. 

Nový věřitel je chráněn veřejnou věrou knih 
p o zem k o v ý c h, ~33) t. j. mi1že v dobré víře zcela s p o I é ha ti 
na obsah knih náhradových a na úřední výpis 
z ú čtu n á hra d o v é h o, vedeného u náhradové banky a tvořícího 
součást náhradové knihy (§ 14 cit. nař.). Nabývá věřitelského práva 
v tom rozsahu, jak z obeu těchto záznamu je patrný. Tím je zave
dena podstatná změna proti knihovnímu právu a zdurazňuje se opf0ti 
momentu formálnímu moment materiální. 

Práva osob třetích, která se zřizují na náhradové pohledávce, 
nutno zapsati do náhradové knihy, před zápisem není pohledávka 
náhradová takovým právem obtížena (§§ 451, 481 obč. z. § 4 kn. n. 
V praxi bude se vyskytovati zástavní právo a právo požÍvací, jiné 
obtížení bude méně časté. I právo koupě zpětné (§ 1070 obč. z.) a 
právo přcdkupní (§ 1072 obč. z.) možno zapsati do kn ihy náhradové. 
I věřitelé knih náhradových jsou chráněni veřejnou vírou knih po
zemkových, a proto pozdější zmenšení náhradní pohledávky proti .' 
nim neplatí. 234) Zástavní právo toto má zcela povahu podzástavního 
práva zřízeného na hypotekární pohledávce, a proto může dlužník 
plniti věřiteli náhradovému jen se svolením věřitele podzástavního 

!33) Ran d a, Vlastnictví. str. 207 a n.; Ex n e r, PubHcitiitsprincip, 
str. 84; §§ 63, 64 kn. ř. § 1500 obč. z. . 

28') Exner, Hypotekenrecht str. 448; Krainz, I. str. 806, 843. 
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(§ 455 obč. z.). Toto svolení bude si musiti vyžádat náhradová banka, 
anebo musí se jí oznámiti se souhlasem obou stran způsob placení; 
je-li nejisto, komu se má platiti, jest složiti peníz placený k soudu 
(§ 1425 obč. z.). 

Vedle vkladů jsou ovšem přípustny záznamy (§ 35. kn. ř.) a 
knihovní poznámky (§ 20 kn. ř.). K těmto poznámkám přistupuje 
nová p o zná m k a v Ý p o věd i n á hra d o v é p o hle d á v k y 
(§§ 69 a 70 n: z. § 4 cit. nař.). K výpovědi je legitimována náhradová 
banka a věřitel dle § 70. n. z. (t. j. privilegovaný hypotekární věřitel); 
z toho je usuzovati, že tuto poznámku je posuzovati jako poznámku 
výpovědi hypotéky (§ 59 kn. ř.) a že odnímá knize náhradové ve
řejnou víru (§ 60 kn. n. To znamená, že pozdější věřitelé a opráv
něnci nemohou se odvolávati na to, že o zamýšlené výpovědi 
nevěděli. . . 

Byla-li náhradová pohledávka zaplacena anebo uvolněna (§ 67 
n. z.), má býti pohledávka tato z knih náhradových vymazál)a, při 
čemž dbáti jest však práv osob třetích (§ 4 cit. nař. § 51 kn. ř.). 

E x e k u cin a z a k n i h o van o u p o hle d á v k u lze vésti 
týmž způsobem jako na hyvotekární pohledávky (§ 11 cit. nař., 
§§ 320-324 ex. ř.). Již výše isme viděli, že i v jiných případech 
ns.hradovou pohledávku nutno hodnotiti podobně jako hypotekární 
pohledávku. Z toho všeho můžeme právem usuzovati na to, že zde 
máme n o výt y p k n i h o vně z a j i š t ě n Ý c h p o hle d á vek 
bez p r á vaz á s t a v n í h o. 

IV. Zvláštní ustanovení platí o s p o I u v I a s t n í c í cha 
s p o I u o p r á vně n c í c h. Náhradové pohledávky zapíší se pro 
každého spoluvlastníka zvláště (§ 66 n. z.), t. j. stav je týž, jako 
když společná věc se zcizí a podíly maií se vyplatiti (§ 840, 843 
obč. z.). Každý spoluvlastník obdrží náhradovoll pohledávku, rovna
jící se poměru jeho podílu k úhrnu těchto p o dílů se srážkou závazků, 
na ni váznoucích. Tímto rozdělením pohledávek náhradových nemá 
býti dotÚn společnos{ní poměr (§ 1175 obč. z.) bývalých spolu
vlastníků, pokud jde o vzájemnou vázanost při nakládání s podíly 
jejich a o vzájemný zákaz zcizení (§ 364-c) obč. z.). Toto je význam 
ustanovení § -66: »Předpisy, jimiž dřívější spoluvlastníci byJi na
vzájem vázáni při nakládání svými podíly, trvají dále a pozname
naJÍ se v náhradové knize.« Nakládáním rozuměti jest nejen zcizení, 
nýbrž i braní užitků (úroků) a splátek kapitálových. Příslušná usta
novení společnostního poměru jest třeba poznamenati do knihy ná
hradové. Zapisují se tedy do náhradové knihy skutečnosti, které 
nejsou předmětem zápisu do knih pozemkových. Podobně jest 
naložiti s pohledávkami spoluvěřitelů hypotekárních a s jinými 
nároky spoluoprávněnců. Zde může působiti obtíže solidární opráv
nění (§ 892 obč. z.). Tato pohledávka náhradová má se dle § 66 n. z. 
zapsati pro každého solidárního věřitele plnou sumou zvláště, ale 
u každé je poznamenati, že je s příslušnými vložkami solidární 
pohledávkou. Na veřejnou víru náhradových knih nemá to žádného 
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vlivu, poněvadž z účtu náhradové banky - součástky to knih ná
hradových - je patrno, zda pohledávka byla zaplacena či ne. Ovšem 
vzhledem na široké ustanovení § 66· bude nutno přihlížeti též 
k vniUnímu poměru mezi věřiteli (§ 895 obč. z.) a poměr tento 
v knihách poznamenati; není-li zvláštní úmluvy, není třeba ničeho 
poznamenati. 

V. Náhradová pohledávka je dle toho, co bylo řečeno, knihovní 
pohledávka, pro niž nevázne žádná hypotéka, naopak tato pohle
dávka tvoří sama knihovní " těleso. Tímto zaknihováním nestává se 
však tato pohledávka nemovitostí (§ 299 obč. z.) a proto platí o těchto 
náhradových pohledávkách předpisy o movitostech, po p,ř. právech 
obligačních vůbec. 

VI. Dle osnovy novely nemají náhradové knihy míti ráz ve
řejných knih jako knihy pozemkové, nýbrž mají to býti pouze zvláště 
kvalifikované zápisy náhradových bank. Jinak předpisy náhradového 
zákona se nemění. Jest nutno však vyčkati, jaké prováděcí nařízení 
bude k těmto předpisům, stanou-li se zákonem, vydáno. Jisto je 
tolik, že tím odstraňuje se tento jedinečný útvar právní. Podotknouti 
jest, že dle § 64 osnovy novely mají výpisy z účtů náhradových 
bank. potvrzené Pozemkovým úřadem, býti exekučním titulem. 

§ 50. Privilegovaní věřitelé dle § 70 " n. z. 

I. Již výše jsme se zmínili, (str. 159), že určité hypotekární po
hledávky přejímá. Pozemkový úřad na srážku přejímací ceny. Jsou 
to pohledávky ústavů a fondů, jež dle zákona smějí poskytovati hy
poteční úvěr pouze na sirotčí jistotu. Těmto privilegovaným věřite
lům zůstává zachována původní hypotéka na převzatých nemovi
tostech. Bude-li ono knihovní těleso rozděleno, přechází hypotéka 
jich poměrným dílem (vzhledem na cenu) na zapsané nemovitosti 
v nových jednotlivých vložkách, pokud se Pozemkový úřad ne
shodne s věřitelem na jiném způsobu placení. Máme zde úplnou 
odchylku od ustanovení § 1 zákona z 6. "února 1869 č. 18 ř. z., neboť 
dle § 70 n. z. nepřechází tato hypotéka jako simutánní, ale rozpro
dává se na tolik dílů, kolik nových knihovních těles bylo utvořeno. 
Pořadí musí zůstati zachováno, což značí, že nové knihovní těleso 
nemá býti poměrně více zatíženo předchozími břemeny než zatížen 
byl celek. 

Tato hypotéka vázne na nemovitostech ve prospěch náhradové 
pohledávky, kterou má onen ústav proti státu. Pohledávka těchto 
ústavů je inkorporována dvakráte: jednou v knize pozemkové, po 
druhé v knize náhradové. Hypotéka a pohledávka nemusí se shodo
vati (§ 469 obč. z.), a proto nemusí se ani obsah náhradové knihy 
(účet náhradové banky) a obsah pozemkové knihy shodovati. Ale 
náhradová kniha je vedena dle zásad knihy pozemkové, a tu platí 
zásada, že nikdo nemůže se omlouvati neznalostí stavu knihovního 
(§§ 443, 468, 527, 928, 1398, obč. zák.) a z toho plyne i důležité ome-
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zení § 469 obč. z. pro tento případ: r o z hod n Ý m pro o b s a h 
hy pot é k y i e n e i e n o b s.a h p o zem k o v é k n i h y, n Ý b r ž 
i n á hra d o v é k n i h y. Není však určeno, v jakém poměru isou 
jednotliví hypotekární dlužníci k částečnému splácení náhradové po
hledávky, a tu je za to míti, že jich hypotekární závazky se zmen
šují poměrně se zmenšením náhradové pohledávky.235) 

Dále přísluší těmto privilegovaným věřitelům právo výpovědi 
hypotekární i náhradové pohledávky, kterou musí náhradová banka 
zHPlatiti dle původní smlouvy zápůjčkové, uzavřené s bývalým 
vlastníkem převzaté nemovitosti. 

Vyplatí-li náhradová banka dluh státu nikoliv hotově, nýbrž 
dílčími dluhopisy, je toto právní jednání považovati za datio in 
solutum (§ 1414 obč. zák.), pohledávka privilegovaného věřitele 
oproti státu zanikla plněním na místě placení, tím zanikla též hypo
téka zachovaná dle § 70 n. z. Vzhledem k tomu, že plnění se děje 
tím způsobem, že na místo staré pohledávky nastupuje nová, je toto 
právní jednání zároveň podříditi ustanovením o novaci (§§ 1410, 
1377, 1378 obč. zák.). Zachování hypotéky podle § 70 n. z. i pro 
tuto novou pohledávku odporuje zřejmě ustanovením § 70 n. z.: hy
potéka má zůstati zachována výjimečně jen privilegovaným věřite
lům, ale dílčí dluhopisy zní doručiteli a privilegovaný věřitel může 
je kdykoliv prodati a pak by proti § 70 n. z. stala se hypote
kárním věřitelem osoba zcela jiná, neprivilegovaná. " 

V praxi asi tyto otázky nebudou míti valného smyslu, poněvadž 
ony hypotéky budou sloužiti k zajištění pohledávek dle úvěrového 
zákona ze dne 11. března 1920 Č. 166 sb. z. a n. proti nabyvatelům 
půdy, a jen v těch případech budou patrně Pozemkovým úřadem 
přejímány (§ 4 [najmě odst. .3.], § 6, § 7 úvěr. zák.). 236) 

Nedohodne-li se Pozemkový úřad s tímto privilegovaným věřite
lem, musí jeho hypotéku převésti na přídělovou půdu. V tomto pří
padě musí Pozemkový úřad chtě nechtě přidělovati půdu obtíženou 
hypotékou a nabyvatel přidělené půdy je hypotekárním dlužníkem, 
neboť osobním dlužníkem je stát: potud je odchylka od § 1408 obč. 
zák. Toto je ovšem krajní případ, nedocílí-li se dohody mezi Pozem\
kovým úřadem a věřitelem dle § 70 n. z. a tento věřttel neposkytne 
nabyvateli žádného úvěru. 

II. Dalším privilegiem těchto ústavů je, že jim nemohou před
cházeti neknihovní úkojové nároky osob jmenovaných v § 50 n. z . . 
(viz výše str. 178), oož souvisí s ustanovením § 70 n. z., že nemají 
míti horšího pořadí než měly původně . . 

m). Tuto 'Imntroversu odstraňuje osnova novely změnou ustanovení 
Cl náhradových bankách. 

236) Upozorniti jest na rozdíl mezi § 6 úvěr.. zák. (úvěr se strany 
věřitelovy nevypověditelný, pokud dlužník plní převzaté povinnosti) a 
§ 70 n. z. (zůstává zachováno smluvené právo výpovědi), v praxi rozdíl 
tento nebude zpravidla vaditi. poněvadž oni privilegovaní věřitelé majÍ 
smluvené právo výpovědi dáno dle stanov celkem v rámCi § 6 úvěr. zák. 
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Doslov. 

Tím končíme naše výklady o záboru. Snažili isme se uvésti 
nepřehledné předpisy v soulad a systém. Pokud se nám to podařilo, 
račiž . posouditi čtenář sám a uvážiti, pokud úkolu nebylo docíleno, 
zda to bylo vinou autorovou či vinou právních předpisů . 



Studie třetí. 

Knihovní právo a ustanovení o záboru 
a příd.ělu půdy. 

§ 1. Ráz této studie, 

19\ 

V předcMzejÍlCí stuďii konstl1\lJOlvali jsme právní' pooněr me'Zi 
vlaiStníkem zabraných nemovitostí ,al osobou, hospodařící na těchto 
nemovit1ostech, na s,troo,ě' jedné a státem resp· Pozemkovým úřa,d,em 
na sltraně druhé. Tím však pojem záboru velkého majetku pozem
kového zúplnlaJ vyčerpán nebyl, pot1Jěv'adz tímtol právním pomělrem 
jsou dotčeny i <O s () lb y tře t í. 

V předcházejíd studlůi jsme viJdeH, že prl()- zábor je otázka 
vlastnická síěž'eljní důle~itosti. Pro třetí osoby - subjekty to ne
gativní povinnosti - má otázkla' vlastlJ'Ílcká ten vÝ\Zltlam,kd~ž - se 
pouštěj! s vlastn.íkem nějaké věci do jeclinláJn~ právnPho, aby pw 
sebe získaŮi určiltých výhod, mto oko,lno'St označuje se v právní 
vědě buď jako převo 'di vlastnictví, nehal jako zavazení, 
'Ol b tíž e n í v I a s tni i c tví p r á v y tře t í c h o s o b. Jde zde 
v OOOU p'řípa,deoh o derd'V\élltivil1;í nabyti ,právní oohrany, t. j. l1Iaibyva
tel nabývá právní ochra:n:y jeln potud, pokud byl c:hráněn jeho před
ohůdce. V praxi j'de -o nabytí určitého statku, je'hož hodnota je 
ustanoven.ím~ právního řá'<ll\1 spó'~u určwá:nru a prom různr.1' t. zv . 
omezení vl'astnické'ho práva mají velmi značný vliv 001 hodnotu 
tohOl kterého statku. 

Cteruář~ práva ZtlJailého vybalV'í se plř:it'éto oltázce inil1Jed odlpo
v,ěď,že poměr vtastlllíka k nleviastn:íku je dle nalŠe'illOi práva II 

lllemov:i'tostí ur'oován v pĎední řadě záp~sy diOl knih POIz,emkovÝ'ch a 
bude pmto naJ nás, aJbychom v dalších řádtcfch u rtrnl'i , zda snad 
tato uSltaJnovení byla d{)lÍ'Č!ena ustanovenÉm zákonů p OIzem'kové "re
formy a zd'a sil1ad byla pOirušenn. Apychom zílska~i pevný P1řehlled, 
dovoHme si uvésti též rozholr t. !Zv. pflindpu veĎejné vÉry pozem
kových kiniJt, což je soohrn ustanovení našeho ,právnl'hiO řádu tý-
Imjíd se nevlastniků, Meď'í PTá v:ně jedlna;jií s vlJastrrvky, k,nálhovních 
objektů. 

• 
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§ 2. Zásada veřejné viry v nasem právu knihovním/) 

Zásada veře1mé víry má trojí význam: • 
a) publ./j,d.tal knih veřejných ve fOlrmáJLnlím smyslu, že každý 

může do knli'h rualhlúžeii a vÝlpi'Sy sd p'olřizovati (§ 7 kn. Z., §§ 31-41 
min. tnstrukce ze <linIe 12. ~edJna 1872 'č. 5 ř. IZ.) ;2) 

b) způso'b delfŤvativního nabývání t. zv. v'ěcných p,ráv, t. j. 
zápi'Sem do pozemkové lrn\i:hy, anebo kni\hy tétol na roveň postruvené 
(kniha železn~0ní, horl1JÍ), té~ p r i n ci !p V k I á dán í zvaný; 

c) veřejná víra kruih pozemkov J oh ve vba'Siním ~l()IVa smY'slu, 
t. j. k.do jedná v důvěře v lmii..1y POIZemkové, má býti be!zvýji
mečně chráněn. 

Dříve civH'Ílsté (R a n d a, Ex n e r) s.p.o~oval,i' význam veřejné 
viry ad b) a ad c) v jeden, nazývi3'iíce jed principem veřejné víry 
v materiáln1m slova smyslu. E x n e r všalk ve svých známÝ1ch cit. 
prací-ch spojil ·olba výizmlalInY do té mílfY v jedlnlO, že jeho výklady 
ztrácejí na přehqedlll'osti I(l/ j.as.nosti..8

) ' J-( a n d a však správně 
mezi oběma rozl~lšof\lIa[ a tím mají ovšem jeho výklady p'řednOlst 
před Exnerovými,·) ale nicméně js·em toho mínění, že dl()cílíme ještě 
\'ěJtší jasnosti, postavíme-li tyto tři významy ve,řeiné víry knih 
po~emkovÝch ved~e sebe.S

) Je sice pravda, ž,e prindp vkládání a 
prLncip veřejné víry knih pozemkových ve vlastním slovla/ smyslu 
s'polu úzce souvisí a na sOlbě závis,í, ale nicméně rozlišení je v 
zájmu systematilČno'sti al přehlednosti!. Najmě pro naše úkoly je 
r,olz!ůšení velm[ vhold!ué, neboť o t'om, pokud princip vkll á ďáulí byl 
dlovoen zák-o'ny 'piozemkovér'eÍormy, pojedlJ1ali jsme ve studii před
cházející, tře'ba,s poněkud ľOiz,troušeně. Tento prmdp netýká se 
také os,ob třetíclh, nýbrž jen vlastníka a státu, čímž vymyká se 
z rámce naší stud'ie. Nicméně však princ.ip vkládání je do té míry 
úzce spialt s principem veřejné víry, že pokládáme za vhodno 
krátoe 'UlV é sliji ustall1,ov'cní týkaiící se tohoto prindpu zár'oveň 
s ustanoveními pOZlemko,vé ref,ormy, která je mění anebo vylUČUjí. 

§ 3. Princip vkláttání. 

P rincip vkládání pozůstává v tom, že nikďo nemuze nabH i 
věJcného práva k nemovrtosti6

) derivativn ím způ sobem, leč zá
pisem do knliih p'olZemk'OIVýdh (§ 43'1, § 451, § 48 1 olbč. z., § 9 kn. ř., 
§ 2 zem· zák. ,o zlGlkládán~ knih pozemko'Výc;h), originá rního nabý-

' ) Srov. k násl edujícímu můj čl,ánek v "Zemědělsk é politice« 1921 
- "Veřejná vtra knih po,zemkových a zábor veLkélh o majletku pozemkového« . 

• 2) Ran cl a, VlastnLctví s,tr. 207. Ex ne r, Puh licitat'sll,rinci.p str. 1, 
fIypotekenrecht str. 26. 

") PubHzitatsllllf inzip str. 7f} a násl., tiypotnekenrecht str. 70 a nás'1. 
~) Srov. R a n d a, Vlastnictví §§ 32, 33. 
5) Jak to učinil W e II s p ac her, VertJrauen atli aussere Tatumstan. 

de in bg!. Rechte s,Úr. 121. Srov. St TO ha!, Eigentum an Immuob. str .. !. 
€) E x II e r, iPtubHcitatsprincip str. 75. 
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vám se prinlCůj:1 vkládání nedlOlÍÝká.7
) Při1 vlrust1liictvj, nemovito&tÍ 

naihrwzuje zápis do, knlilh pozemkových tradfuci věci movJ1ých a po
kud je tlrad~Cle zap<Ytřelbi u mo,vitostí, p,otud je zápisu třeba u ne
movitostí.S

) Omezíme-llil takto Il lřesl1lě význam priJncilpu vkládání, 
není nám více třeba) k011lStmova,ti prOltlilklad: vllalstnictvÍ naturálního 
a vlastnictví kmhov!tJlíhQi: vllaSJÍ'llÍcké právo je jen jedno, t. j. ochrana 
právnlí daná iO.lktiJVní legiJtjmad k žalobě vla)SiÍn~ckép'řísliUJŠí jen jedliné 
oso,bě.9) , 

Z tolhoto prioopu jsoo některé výHmky, al,e to jsolu SJingulární 
normy, o těchto V'yjimkáClh p,ak lze mnohdy po,chybovati, zda jďe 
ještě o, nabytí derwativ1ní. tak u cesty nezbytnlé (dle § 18 zák. ze 7: 
c~rveruoe 1896č. 140 ř. z.), u na,ibytí pf'ÍkJlep,em vexekllič11!Í dražbě 
(§§ 183, 237 ex. 'ř.). Exproprita/čnJÍ připadly však výj'imkcm nejsou 
(viz vyše str. 118), zde jldle o nabytí OIriginárnd. 

Výjimelčné je usta:nJOlV,enfO ,oo'bytí' vlastnictvf stá'tem dle § 26 
náhraidového záklOl!1,a. V tomto p,fítpadu j,rie sice o na,byti t()IriltilTI.ámí, 
aLe nabývá se knihovním záipLsem, je to, tedy sil1gulámr rozšířeni 
zásady § 4311olbč. z., a v tomto př~>Jaáě stát má dv'ojí výhodu: 00-

bývá bez ,ocr111edu ma práva svélho předchůdce, ale .sooča~>'llě j'e chrá
něn ve'řejnOlu věrou knih pozell1kovýoh. 

Tak zv. veřein'O/právní omelze'IJlí vbaJstnictví nejsou p:rnruCÍlpem 
vkládání dortčena~ nla př. záka;~ stalVby platí pro každém naJbyva'
teLe Ipozemku, i k'd,yž o tom nevěděl, ač do, knliih pozel11kových se 
nezapĎsuje. Taro zásada - jak níže vyloiÍ.rge - by~ru ruo j!ťsté mí
ry převzata i 1Ziál~.1OIIl'Y lPlOZienntkové reformy:, ne právě ku p'ro
spě,ehu věci. 

§ 4. Ochrana důvěry v o,bsah knih pozemkových. 

I. Důvěra v kn:ilhy pOlzemkové se ,chrá:nt jen potud, rpVlkud k 
na.bývání práva je z apotřehí vkVadlu dG knů'hy 'Pozemkové, t. j. k 
derivaJtivnímu I1Jalbývání t. zv. věoných práv/O) jinaké způsoby na .. 
býváruí práv dhir,áněnJy jí nejsou. Pustí-Iii se někdO' , do 5etd:nání 
s OSObOlU, 1cterá v knihálch pozemk,ových je o,znall:ena jalko Vě'Cl1iě 
oprávněná, natbývá ooen příslu6ného práva, i když tato osoba! dle 
osta,tních uSÍlallllolve1ní našeho, práva oprávněnou nen~, aJč-h je onen 
dobtré víry. TMO je zásad1ai pr'incipU' lPubtiloilty dle našeho rpráva a 
bude na nás, aJby'chom provedli anial\y'Su dotčené poučky a do'lo,ži1i 
ji příslušný mi zákonnými dlův,ody, aby se nám nejevila jak~ pouhý 
ralisonement. Ustalll'ovení občanského zákOlJlílklal a kni!hoVIll~ho, řádu 
nejsou sdělány podle bé'btOlž h1edlilska a mini o to '&P~atY' jsoul tyto 
právruí př'edpis'Y s jinými předpisY', hledícími k,e :lmiíhov'llimu vy-

7) Srov. Str o:hi a,]~ BLgentum 'a!I1 ImmOlbiili'en st TI. 24 podlá!vá 'linou kon
strukci, viz k tomu ,51ti1'. 49 a násJI. 

") S.r ov. Strohal J. c. str. 53 a náJsJl. 
9) Zbytečně kompUkuje prohlem A dle r, RuMiziiiitsprlndp str. 41 a 

l]lÍ!sL; k tomu viz S Í'r o hal 1. ,Co str. 11. 
10) f x n e a':, PublidtiltSlJllrindp ,str. 75. 

t3 
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držení" které ~,e nyní j'i!ž úp'lně ob s CJlle tnÍ, ale n'itCméně jako rekvisit 
při výkladJech práVíllícih i po třetí noveťe obČlanského zál\JOln!~a se 
vyskY'tuje. Boóednáme proto (wela stručně ovšem, I>OI11ěvaldž vý
klad těchto U'sta'l1Jo'VelI1lÍ není nám účelem, leč pwstředlkem) nejprve 
o ustanovenídh OIManlSkého zá:kol1lÍ'ka, !pak o jic;h ;změně kni<hovnim 
řádem a konečně I(] nlYnějšÍm stavu PO třetí no'Vele. 

II. Zásalda důvěry v knilhy veřej'll'é je v ,()Ib1čans.kém Plfávu úzce 
SlPii!alta s ustanovenúnJi o knihO'vniím vY'dlriení, ale obě zásady se 
v ohčat1lSk:iém zákiolllíku pmlínají a nejsou aJni zcdaJ důs[led!nč pro
vedeny. Zápisem vlastm,vckéh'O práva (pro je,dinoduchost omezíme se 
na tO'to) diO kn.ih pozemkolvých nabýv:a!lo se v1My j-en tahulá:rni 
diržby (§§ 321, 350, 441 oibč. IZ.). QpsťaJo se mu telc1Y' {)IChl1any dle 
§ 339 'al §§ 372-374 ohč. IZ. Co bylo Cihrá:něoo? PaktummtaJbulace. 
Běžela tedy ' ochrana mjbuláril1'Í držhy ved,Ie /o~hrany pOUlhé držby 
dále. Císa'řským I1IaHlZením ze dJne 27. říj,na: 1849 byla: oc'hflarna 
possessorn~ ,podle § 339 olbč. zák omeiZena pouze na f'ak>ti!ckou 
držbu, Pl'O t'aJbu'lární d'rzlbu zbY'la ochrla!l1aJ pub'l~ciansk!á a můlžeme 
řílai" ž,e zápisem diol k1n'ilhy po,zemkové naibýv'al vlastník o/chrany 
IPubHcial1lSké, t. j. musH ustoupiti tomu,' kdo prokázal le1pší titul, 
plřičemž v OIceňováln!íl hi'elra:rchie tiltulů 'dae § 372 ob:č. z. I1Ia/stávaIa 
modifikace. Taklový v)'Zlrram mě'l vklad ja!ko takovýd:le ,olblč'alnského 
práva.ll) Vl\<lJStllické olClhral1lY nalbývala vl'ooel1iá osoba' d!l~e vš'e
{)ibecnýdh záJsa!dJ o ·der,jJVa,llvnlÍm nabýváI1lí práva, ' ~. j. pokudi jej.ímu 
předohůdci d1e v'šeoibe~nýClh Plředlpisů práJvnlÍch takové jplrávo pl'í
sllu~ellQ1, pokud tedy iejí prá:vruÍI p'řed'chůdloe by,l vlastníkem, potud i 
vlowná osohla! s.táva~a' se vlaslvnfkem, K tomu piřts:tlUpovalo t. zv. 
ta1bulámí vYldrženl~,kite'ré o'phá se o starro\český irrstitUltPlrávní 
t. IZlV. odporu. ~dlo totiž řádně z'apsán byl do knih pozemko.vých jako 
vlaS/Vník, tO'ho zapsanlé právo stáv.a'lo se ne.na:řÍlk'a!te,lným UfPI\Y1Jlllitím . 
let zemských, t. j. tří let 18 dnů,t2) 'kterážto llhůta v občanskéni zá
k0l11'fku i:lJklrácella byll,a nla tři l'elÍa. V ooc'alllském zák'oníku nren:íúo 
V'ŠaJk fuůta ku podán! odpow, ale lM'ta vydržecí, t. j. taibulámí 
dir~tel ve vyid:ržecí lhůtě niabývá práva vl'a,stnlického (§§ 1467, 1469 
IŮibč. zJ Zde Ja's'l1lě vid1me, že v občanském zákoníku byl para
leJ,l'i,sltllWs držiby faktické a tabulárll1Í pmveden do všech důsdediků. 
A'1ie tfm vnesen byl< do ill1'stit,utu pozemkových knih cizí žive~, který 
se s důvěroo k!l1W pozemkovýoh špatně snálŠle'I, nebot m 'l'etá lhůta 
se v určitých připr.fdedh prodlužovala na šestHetou (§ 1472 ,olbč. z.), 
po p:ř.člÍ'stOOniě se zdvOlluásobolvala (§ 1475 !()!oc. z.), 'p ,řeru'šo'valla' se 
(§ 1497 'ObC. 0.), nebo stavěla (§ 1494 obč. z.), takže bylO' /nejisto.. 
k,dy vlrastt1lě lhů'ta v}"ď,lržecí konči a kdy tabullámi' držitel se stává 
v'lla(Stníkem nemovitosti dl(} k.n~lhy zapsaln~. 

Tato zásada, že vkladem do knih pozemkových stá'Vá se OSOl

blal <pouze taJbuJUálmím dlrži'telem, je prolomena zása'dou, že vJ:oižená 

ti) O tabulární dll'~bě Ran d a, Besitz str. 62. R. s tahuLární držbou 
actionem pub!lIclanam nespoi'tl~e (sttr. 76). ov,l;em R. má na mySli stav po 
>roce 18H. 

l!) Ran d a, Vlastnictví str, ].53, 
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ooolba nalbývá ihineď vlastnictví, jestliže vlastnický vklad jej,~ho 
Piřed!ohŮ!dice původně byl plia~ný, ale později platnosti · pOlZJbyl, t. j. 
žle nějaká třetí oso/ba! staJla se Zipúslobem mimoknihovním vlaJsltní
kem; vložená osoba stává se však jen tehdly vlas,tníkem, jed'na'la-iii 
v oobré víře vkmhy pozemkové (§§ 468, 527, 1500 obč. z.) ., Tak 
zásada ,dlůvěry v knihy po'zemkové dle obOafilSkého zákomka ,Zl T. 

1811 jeví se jako vÝjimečná '8.1 pnsI1uŠlné IllOrmy jlSQIU dle toho vy
kládfa,b1.13

) P:řIj;POll11e11l10Uti jest, že předC'hů/Cllce, /Cll() knih pozemlwvýclh 
zapsaný, musili! býti vlastníkem dl:e všeobecnýoh předpisů právních. 
V oib01U uvedenýCh p,ří!prad!eclh mu stl 'býti vkl/ad úp,Lně správný 
a v prvém příp,a!d1u ,chyběl jen nedostatek práva auktorova!, kterýž
tOl nedootatek se p'rávě hoj,í knihovním vydržením. Byl-li vklad 
nespráwuý a žádooho p,ráva se 'nenabylo (ani tabulární držby), ne
byl'O mOi~no ,od tohoto va'dného vkllaldiu:od,vozovati nějaká práva 
a důvěra v knliihy !pozemkové místa neměla. Toto je stanovisko 
OIbčanského zá'koníkal, kde skutečně do jisté míry mo~no mluviti 
o Plalra~eDl~smu kn!ilhovn~ho a naturálního vlasltnictví. Nedá se říci, 
že by ,olbča:nský ,'Zálmiflík z r. 1811 znlaimenall legislativní pokrok Plr,oti 
s ta r'šímUl právU' českému, nebot ustanovení 'Obč'an.ského zákoníka 
nejs,Q'U ,joedlI1ozna'čny, řídtíce se divěmal různými směry, což v lite,ra
tuře Z'avdával0 př~čiinu ku vleklým pOllemikám.14

) Dnes jsolU' ty~o 
spory - PQl~Uld jdle 'O diůvěru v miftllY v užším! slova smyslu - z 
va:bné částF ob soJ e tnlÍ. 

III. UstanJOvenfi občanského zákOOlal z 1'. 1811 f01rmáalně změněna 
nebyla, 'ak k I11IiJm v wce 1871 přisroupi!ly uSIÍ'all1iOvení knd!h()ly!l1l!lI'O 
řádu 'O výmaJZlI1lÍ ž'alobě (§§ 61-71 kn. ř.). Ustanovení' tato nejsou 
práV1ě nejlepší částí kl1lihovního řádu a mají vadu ustanoveni 'Občan
ského zá'l<lOllliílka, neboť spojují povinnosti, k~eré obsahově spolu 
zceJ!a nesouvisí,. Nám jde 'Zde jen o to, pokud někoo\ kdo ,je'dnal 
v 'dlŮ'věře v kmihy plOiZemkové, je chráněn proti nárokům osob 
třeltiůh. Zde nejprve je stanlOIVeno, že žalolba, o výmaz ~kladlu' práva 
této osoby je přípustná zpra~~dllaJ jen, když v rekursnil llhůtě odejme 
se vtkladu tO!IllU veřejná vÍlra p()IZlnámkou spornosti a v dalších 
šedesáti dnech žalo'b!a, se podá (§ 62 kn,. ř.). Při tom nutnol řílC~ též 
několik slov I() a:ktivnTLegitimalOř k této ž.alolbě. Dle našeho mi~ 
'I1Iění omezuje se 'aktivní legiTimace na osoby, které dle § 123 kn. ř. 
m1aH Ib<ýItli o provedeném vMadu zpr,aveny. Dovozujeme to lL toho, 
že v § 63 kn. ř. stanovena je l!hůta pro oSIO'by, kterým se dIo~t\a~\() 
předel{)san~ vyrozumění, ,a v § 64 kll. ř. je řečeno: »Jesttli'že vlšak 
ZlallobJJlÍkovi nelbylo o IJiO:vo!eniÍ vklaJdu, jejiž poldiádá za neplatný, 
z jakék'Oliv přílČiny dlle zákOllla vědě,tí ďáno ... « (orig. text: »StoIl~te 
alber We Vl 'O r s ch Ti ft s m ii s i g e Verstii:rlldigung des. Kliigelrs allS 
was imlJ1ller fiir eiinem Orun'de 'uJJlterb\.ieben setn ... «). Z toJhů plyne 
1JCela jas,nIě, že těm 'Osobám, kte'ré nemají dOiStaitl V YiT(JIZuměnlÍ 

13) Ran d a, Vlastnictví sttr. 210, A d II' e T, Publlzltats,P'fincip str. 
139-141. 

14) PřcMed jeJí viz Ran d o vo Vlastniotví sttlf. 211 pozn. 10. 
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.o vkladu, nepřísluší žádná lhůta' ku ža~obě výmazni a ž,e vtič~ těm
to osOlbám je vkl,atď vůbec nenaříkate1ný.15) 

Dále máme zj1ilšitěno, že vklad up1ynutím rekursní lhůty je ne
,na·říkatelný, leč že vyrozumění os'Qlb nestalo se dle § 123 k1ni. ř., v 
tomto přfpadu p'říslUiší opomenutymosolbám lhŮIta třf!tetá k po
d:ání žalo!by výmaz,uí, (§ 64 kn.ř.).l6) UstalOOVenlÍ toto je vš'ak z,ce'la 
výjimečného rázu a jenl docl!altečně by,lJo pojato do kinillrovního řádu 
(Ka ser e r, Reioh:sgese'tze uber das GrlUndlbUJcb mit Matell"ůadien 
str. 309). 

Naproti tomu máme. řečeoo: »když se má žaloro {jOld!ati proti 
těm, kte,ří práv nabyli plřímo v!,ožením, kte'ré se má dIle ~aloby 
vY'lla.zati .. " aruebo ~dyž se ~,loba za,kLádá na takový'ch po .. 

. mě're-oh, které jsou p,římo mez,i žalooníkem a žalovaným, tedy 
uvta\Žiovám buď doba, PO' MeTOu doba žalobnÍ má !platnost, dle 
tOlho, co v práv-lch civilních v pří'čině promlčení jest vy:měřeno« 
(§ 62 ~m ř.). Dosah tohoto ustalholVení je dosti temný, j'ak IPrávem 
:odůrlazňova!l Ran d a, (Vlastnict,vi s>tr. 157 a násL). Dle správného 
'tlIázo.!U' míří prvá ,část toho1toustJairwvení na formálně n,epl'atný 
vklad;11) #tenío názor zastává též Ra 11 d!léIJ, co~ plyne z. příkladu 
uveden:élho ve Vtrustnictvi str. 158, (sTio(v. k tomu Ex n e r HYp. Re'ahit 
I. str. 87). Druhá p'ak 'část ustanovení § 62 týká se neplatnOlsti po 
př. Rruříkatelnosti právl1!Ílho důvodu tohoto vkladu. Takový ~ormMně 
oosprávný vklad není chráněn důvěJwru v kllfilhy ve'ř,ejné, pokud 
Zle . samottného vkladu je nesaJrávnost patrna.l8) 

Důvěra v knihy veřejné chrání dle kruhovního řádlu OI1'1lU osobu, 
k!ťerá jednala v důvěře v knihy veřejné a vymoh~ai S1 f{)lr:rná1niě 
správný vkl.ad. Ochrana poskytuje se oSO'bě této deÍÍnFtivně uply
nutím rekursní lhůty a jen pro mimořádný případ je ochflal1'lIaJ tato 
suspendována po 1Iři léta. Tato výj]mečná lhůta nemá v~ak s 
vydržením nic spOIlečného a se stal1'očeskýmOldpo,rem má jen rhůtu 
podobnou, jinak nic. ID) Knihovní řá'd nemá tedy žádného klnWhov
njÍt!o vyd'rženÍ. 

15) A dle Ir, PublizitatslP'rincip str. 145, 151; Ran di a, V'llastnictví 
str. 215. 

16) Lhůta je pr()klusivní; A dI ,h~'n. pulhlizitatspr. sůro 153, K 'r a s n o
p o ~ ,9 k i v Orunhlutově čas. X., str. 476, B ['111 C Ik! h <ll r <di III. str. 474, jinak 
Ran ,d: a, Eigentumsre,cht sk. 542. 

11) Srov. přehledný ,popis formálmě S(pr:ávného vldad:u Ex ne 11\ řl!yp. 
Re.aht I. str. 84 n. 

18) K tomU' velmi spiNíNné vYls,věHení u Ad 1 e T a, PlulbiJ.. Pirinz. sk. 
158, jlenž však istejně pako os,tél!tní spi'sovatelé néroveznává v~ladlw očividně 
'V'él!dné.ho od 'Vla,ct formMníhořfvení, kuelré ,ve záp,i'SUl v'kllél!du patrny nej:sou. 
PrQto neroz!<ůšuljle A ,d ,} e r: O. c. str. '1147) formálně nespr;ávný ",klad od 
vkladu,: jehož právní diůIVolď je nep'~atný nebo naříkatelný (,srov. též I. c. 
str. 143, kdle ;u.v;áJdJ nepře-sně ,poměr § 61 kn. ř. kUlSltanovením §§- 468, 527, 
1443, 1500, 469, 526, f446 O!JJ IČ. zák.). . 

19) Vl'ádlnÍ předIohia z r. 1869 vraceLa lSe ke SlŮélJročeskémur odpo,ru 
(§ 105) ,srov. K alS e;r ecr, ReLcITsgesetzle Uber 'dlaIs Qr,undibooh str. 159. 
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Ved1'e kn!i:ho,vnilho řádu zůstal v platnosti téŽobČl,mlSký zák. a 
fu! Iby~ velllliÍl tuhý SP'Or, z'da knih'Ovní vydržení zůstalo v platnosti, 
Člf ne. R a rn d at ve vše",h třech spisedh (BesMz, Eigentumsrecht, 
V1'aslmictv.í) z'astávlal mínění, že 'tabulámí vydržení dle §§ 1467, 
1469 obč. 1Z. bylo knihovním řádemderogováno,20) což pJ.yne té'i 
z jeho negace tabulární dTžby vůbe,c i pm obor (lIbčanské/ho zák{)
orka z roku 18U, all,e prax:e namnoze zastáVlaija názor, že trubulární 
vydržení IPoneohá11'OI byli(} PTávě § 62 kn. ř. v platnosti aže tedy 
žaloby proti neplatnému vk!.adu musily býtt upl'atněny ve lMtě 
§§ 1467, 1469 obč. Z.21) Né,l' tomtlo p,řípadu vitd:íme, že knihovní řád 
jen nedotkol1la:le připojil se k '<libčanskému zák. a 'že kontrov'ers ne
odstranil, 'ale naopak nQvých přidal. 

IV. Třetí nl()lVe/.o'll odlStOOlIlě'I1Y byly §§ 1467, 1469 obč. z. a tím 
iP<ldlo knihovn.í vY1clJr,ženi úplně a cei'ý spor o knihovní vY'držení 
má uyn:í PQuze lnstoritckoo cenu. Nemáme žádného knUwvnílhoo vy
dlržení 'a vy,drženÍ opírá se vžd,y jen o skutečnou držbu. Ovšem 
tomu mĎtžno U/vésH na ;o'd'por právě § 62 ku. ř., ale jen zdlánHvě, 
Ineboť § 62 lm. ř. 'Odkazuje nás co do proml'čení žalob na obČlalnský 
zákon~k, a tam máme řečeno, žežaloiba vLalStnkká se nepromlčuje 
.po l'1ozumu § 1459 001e:. z., ovšem s omezením ve druhé větě tCJIhoto 
\Patmlgrafu staJl1l()1Ventým.22

) Proto není žaloba vlastnická proti vl()
žené osolbě IHOIl11lčitelná, (neboť nejSio!U dány náležitosti dlruhé vělt'y 
§ 1459 OIbč. !Z,) a trvá, pokud tento nevydrží vlastnictví a k vy'Ó'ržení 
je diržbo/ f.aktické a ne tabulámí, zapotřebí (la'rg. § 1460 tObč. z.). 
SpO'r ovšem je vždy možný, pokud z občaTIlSkého zák. nezmizí 
'llISitlanoveni o tabulámí držhě vůbec.28) 

Stav je nyní tedy taJkový: 
C h Ir á n í s e f ,o r m á L n ě spr á vn Ý v k 1 a d o s o b y, k t e r á 

j e i n aby I a, j e s tf i ž e jeti. fl .a ~ .a v d ů věř e v k n i h y v e
ř e j n é, o 'c hr .a II a p o s kyt II je s e z pral v i dIa i hne d, i a k
mile vkIad nabyl ·právní moci (§§ 63, 66 kn. ř.), lhůta 
§ 64 kn. ř. je výjime ·čn/ým Iprivilegiem osob opo
metl! u t Ý ch. Tím zrušenO' bylo spO'iení s kni!hovním vyd'ržením, 
TOzl'i.šiltli tenTO prinoip od principUl vkládání je pak již věcí sY1Ste
maJttického vý'klaJdu. 

T~m jsme získal'il potře,bné zákltatdny pro další naše výkl'aply. 
Pozemková .reforma! souvisí s knlill10vním právem našim hlavně 

20) Talk;též Ex n .e Ir, Publi?llitats.prinz:i!p str. 133. Hypotenrecht str. 92, 
Ki lrdl ls IHiU .er, Kom. Sltr. n(7, AdlelI', III. c.m. 144, 147. • 

21) Srov. Dvo ,řá~-Bohusf ,a:v, IKnilhovnf zákon str. ]20. Též 
S t u IP le. 'c Iki Ý Vle svých .přeldnáškádt byli tohoto názoru. 

22) DOS'3)h toho,to wstanovenf j;e lSIPomý. na, jednom křfdlte isou ko
mentá;toři W 'iniwarter, Ni lppeil!, rul' d1rllllhtém Unger (II. sbl'. 405), 
Rtand~ (VfiaiSt. mr. 274) i'e meIZIÍJ nJmul, viz tH Ad-Iler, 1. c. str. 147; 
k tomu podlává Vielm.v <:tenné vysvětlivlky Str o hl a 1~ Ei.gentum str. 52, ne
;přetsně v 'šaJk na I!>tr. 166. 

23) Smv. k ,tomu můj ,č.án·ek v .Casopise pro vědu PlI"ávnf a státn{« 
TOČ. III. str. 39 a! náisl. 

# 
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potllld, že zavádi 1ll0lVé potz.námky a pmro bude v'lrodlno kra)tioce se 
zmíniti Itéž o p~námkách kn~hovních, aby OO/Šle všeolbecn.é vý
klady byty úplné. 

§ 5. Poznámky dle knihovního práva. 

Knihovní řád :lJuáJ ,dvojí druh lPozrFámek~ ,předně p()IZnámky 
OSlOllmích pom.erů, zvláště že někdo iest v'e spravOlvá'ní svého jmění 
omezen, což má ten " význam, že' ten, kdo ve vkl>adu kniJhovním, v 
němž je,st Valkové pOIZllllamenání, nějaké-hOl zápiSU dobude, nemůže 
se oml'Qtuvati, že mu poměr známnehyI (§ 20 a) kn. ř.). Význam 
pOiznámek tohoto rázu je tedy dosti .omezený, vylučuje jen důkaz, 
který H:lllak dle o!bčanského práva je iPř~PUStllÝ (§ 4 zákona ze dne 
23. !Července 1919 č. 447 sb. z. lat 11.) a další nároky o přípustnost 
ďůkazu neznalosti se opírající. Osobní omezenost tím dotčena není, 
když poznámka v knize pozemkolvé vyznačena není, arui:ž s'e tím 
mění Ib'řemeno důkta\ZllI nevědOllllosti tohoto omezení. Pomine-lt však 
>Ottnezen:í, neni záruk omezení váz,án výmazem poznámky kniihovní, 
stane~1i se někdo ďosažením ret svéprávným, a'č v knihách je za
psán jako nesvéprávný, je ndcméně sv:épTávný, poznárrnka knJllwvní 
je bezpředmětná. . 

DMe jsOlU poznámky k odů,,'oonění jistých úč~nků právní,clI, 
jež dl!e 'řládu soudu ·civiltllí'ho neho dle knihovnlvho záko'll'a jsOlU s 
tím spojeny (§ 20 lit. b) kn. ř.). Očin:ky těcht()l poznámek jsOlU 
h]alVllIě ty, že buď zajišfují určitý pořad (polznámka pořaoo § 53 
kin. ř., ,pazmámkapřednos,ti lrniho'vn,{ § 30 kn. ř., p()lznámk.a kon
verse IhY'I}OtekárnIÍ pohledávky. § 1 'Odst. 3 zák. ze 14. čCI1"VIIla 1888 Č . 
88 ř. z.la/tp.),alJ1ebo ,odnímá se knihám pozemk.ovým veřejná V1Ílr,a 
(p()Iznámka SPOlrl1osti § 61 kn. ř., POIZllIámka yyvlia~tněni § 20 zák. 
z 18. února 1878č. 30. ř. z., sem nále,ží i většina poznámek dle řádu 
exeku1čního). Význam těchto poznámek je již mnohem větší než 
p~námek, v 'Před'cházejídm odstavci uvedenýdll' nebnf ČÍ-ruí popř. 
rormálně správné vklady neplatnými. 

Konečně máme poznámky, jichž význam je pouZIe eviJde11lčn'í' a 
na nichž nesejde, isO'u-li v knÚlhách p'ozemkovýclh zapsá!ny ,čiti nic, 
sem náleží na př. p,otZnámka dražebního termínu (§ 173 ex. ř.). 

OIbčansko-právní význam PQlZnámek tkví v jich schotpnos,ti 
()Idlníma'ti knihám veřejuoo v-ír'll, jinak význam iilch je v'elmi ome
ze11l. V dalších řá'ddch' bude našílI11 úkolem zařaditi p'OIZlnámky d:le 
zákonů }}nzemkové reformy v dané schema a tím sta1noIVtti jich 
souvilslost s naším kniih,ovním právem. 

§ 6. Poznámky dle zákonů pozemkové reformy. 

Jak již hylo řečeno, ,zavádí z.ákorllY pozemkové l'eformYJ několrk 
pOznámek knihovních, Hchž správné ocenění mů~ebýti ve1rni pro-
9pěš'llo 'pm celoo ř.adu otázek ,oihčaI1Sko-právních. Z boho, dův{)d'u a 
jakSI k dOlplnění studie předcházející vřadll'i jsme též ,tuto studii. 



Knihovni poznámky. Poznámka záboru. 

POZII1ámky ,nlOvě zavedené jso'U: 
l. pOlznámka ,záho.ru § 16 z. Z., 

2.poznámkia uvalení úř'ed'tú Slprávy Š 19 h. Z., 

3. J)o~námkJal zamýšle!1lélho p'řeVlz,etí § 3 n. Z., 

4. '1l'OIzuámka zákazu zCÍlZenÍ, §§ 8, 9 úvěr. Z., 
5. pOlZnámka rolnického ne dílu § 31 příd. z. 
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Po,slední dvě pOZll1ámky so/Uv~sí s IPIří'ďělem půdy a ne se ~ábo- -
Iflem, s tÍlmto souvisí prvé tři poznámky. Těmto také věnujeme v 
násled!Uď~cím hlavní pOlZomnst, jedn:ak je též význam J~ch velmi 
znlalčný a mOlžno bez nadS'ázkyNci, že v nejedll10m p'řípadu dioltýká 
se přímo k,o,řene ntaišeho k11irhovního práva. Měli jsme sFce iPlřHežitost 
jilž častokráte na jich , vÝlliam upolzo;fniti, ale pONaž'ujeme přece 
za vhodiné, abYIChom po'dla\li systemaltúcký obr,alz,čimž 1ak teOúe,bc
kiému, tak ri PNlktickému účelu naší práce POlsI01lžíme. Posledn í 
divě poonámky ná,leží svým ,oihsaihem též do studje poslední {)I pří
diělu ipůdy, Cl'le ()jbraiZ nebyJ by úplný, kdlYlby i v l1IiJoh nebylo pojed
ni<Íno na tomto mí:Sltě, alč budeme někdy nuceni o(!)a!WOIvat'iJ dl() iisté 
mÍlry to, ICO vyloižíme o přídělu půdy. Ale hledilska tétOl studlie a 
studie páté jS01l růz'ná, a pro t/Uto různost nám bude dovoleno 
o téže materii' jedJnJalti do j,is,té míry dvakráte . 

• 
§ 7. Poznámka' záboru. 

J. ZálbolfO!vý IZ'ákoo v § 16 praví: · >,Zial!J,ralLý rna'ieteik jest vy
šetřiti a 'uvésti -v palťrnost lmi!ho'Vuí poznámkou,že . majetek jest 
Z\ahrám. I pokudtaJto poznámka nellú v kl1i:hác:h, nemůže se nikdo 
dov'olávati, že beze své viny nevěděli o záboru pnzemkOlvého ma
jetku vyslo'Veném §l.« 

J'Í'ž výše jsme pria/Vjl~ 'že t. zv .. veřejno(!)rávní omezení vlaslÍ
nictví se do knihy pozemkové nezapisují al to ' iZlOema právem, 
poně'Vaďž s fmmáln!í otázk01l, komu Iplříshu'ší ochrana vil1ldika,ČllIí ne
mají nk spoJe,čnélho, 111a př. zákialzl stavby nedotýká se ni:kteri* 
práva vlastnkké'ho v jeho formálním smyslu. Zábor sám, j.ak jsme 
jelj poznali ve SiÍiUdlÍli předcházející, se též ,nedotýká přímo otázky 
vlastrurcké: vtalStník zůstává Í,olrmállně právě ta,kovým VlialSmikem, 
jako byl .prr'ed záborem. Proto bylo by zcela d'Ůslted1w, ktdyby 
zábor se do knih pozem]{lOlvýoh vů!bec nez.apisOlval, ovšem kdyby 
právě zábor neměJI veliký význam též v ,oltázce n<libývání vllalslt:nLctvi 
a jjlruýlCh práv k Izlalbrané nemovitosti'. Právě pro tento význam 
bylo dij:e našeho mínění rucmél1ě nutno ZrubOT v knihách vyzl1aČ>iti. 

Rozebéřeme nejprve zněn:í tolhOlt,Q ustanovení, nežJ s,e pustíme 
dOl dlaJ1ších výkIérd1ů. Jest ne1poVlmtelno, že znění § 16 je ojedinělé, 
nelb10lt dosud vždy stanovil sle positiV'l1ií význam knihoV'ních záp~sú 
(§ 20 kn. ř.), kdežto zde stanoven je negativně: ÍJ když J1ení po
známka zapsá'l1Ia~ je zá'bolf proti vŠ'em losotbám stejně úcinný, jalk'o 
když zalPsána jest. Tím byj1a :z:wclhována zásada, dosud v našem prá
vu panující, že t,otilž t. zv. veřejnoprávní omezenú vlastnictví se do
kniliJ !po,z'emk,o'Výlch nemUlsí zapisov'a\ti, ale v oSltatmďch případech 
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vedena llyla patrnost těchto ruznýclt QIlneZelÚ v ř'ÍJZ:enlÍi správním 
uelb soud:ním a úřady správní neb soodní aSPo.ň mohly dáti vy
světlenÍ. Zde však žádného. správního. ucb soudního řízení není a 
niikdio nemuže dát'i přesné odpovědi, zdla, ten nebo o.nen pozemek, 
o němž v knihách není poznamenáno, že je zahrán, tél<~é skuteó1Č 
oonÍ součástí souboru zabraných nemovi,to,sti. 

II. Jaký je vztah této. poznámky k zásadě veřejné víry knih 
poz'ennJkový<Ch? Není-li pOlZnámka UMo do. knihy p'DlZemkrové dána, 
není to ro.zhodno pro kvalitu zél<biraného. pozemku, ClO'Ž vý slovně 
zákon, podlo~ýká. Potud je poznámka tato zcela nerouwdná a -
dak jsme pOdl čís. I. právě uvedlli - odlPovídá toto ustanovení do 
jisté míry nla:Še:mu právlliÍmu řádu. Krč m á ř ve svém komentáři, 
Zldle často citOVaném, přiJpomrná výSlovně tuto oko.lno.st .al na dů
kaz toho. uv,áldlÍ § 20 lit. a) kn. ř.,pak zákol11J :Zi 18. února 1878 č.30 
ř . . z. (§§ 18, 35 a 20), koneoně § 18 zákona o. cestě niezbytnlé ze 
dne 7. 'ČerVlence 1896 Č. 140 ř. z. Ale mezi! příklady, uv,álděnými 
Kr 'Č m á ř e m, ,aj nalŠím je přece poněkud rozdíl. 

Je-lli někdo nesvéprávný, je ta'Ůo. nesvépf.ávnlols,t snadll!o zjistic. 
telná buď výkazem o. narození dotče'nlé osoby, anebo. dOltazem u 
soudu jej'ího bydHště, mimo tOl je o doQlstateČll'OlU PUlbtlkjltu posta
ráruo ,dIIe !předlpisu § 187 nesp. paten.tu (§§ 172, 251, 273 iOihč. z., § 67 
řádu o zjba;ve.ní svéprávno.sti ds. nař. z 28. č'ervna.. 1916 čís. 207 
Ť. z.). Zde je tedy jiným zpusobem dbáno dostatClčnolU měrou o to.. 
aby nesvéprávnůst kl1~ho.vního vlastníka byla řádně pubHko.ván:aI a 
jen jako další op.alÍřen1 je též !poznámka dle § 20 lilit. a) km ř. K,OI
neoně opomenUlt.í zápisu poznámky nesvéprávnosti mohlo by býti 
po příp,aJdě IF podkladem k syndlikátní žalo.bě (zák. zle. če'rvence 
1871 Č. 112 ř. z. §§ 600-602 c. ř. s.). Máme zde tedy p'římo i ne
př'imo vellmi účelně doplněnou zásadu duvěry v knihy veřejné. 

Při ex pro. p ri! a c i máme šetř,el1lUl největší pulblicibu (§ 14 
zák. 'ZI 18. úlliOlra 1878 č. 30 ř. z.), taKže publicital nového zakládální 
Irnih pozemkových není rozsáhlejšt Pro tuto publ!ilcitu mohla bý ti 
pomámka exprO\Dlrda'cel d~e § 20 exp. ř. žetl. z. omezena pod!o.bně, 
ja:ko poznámka po. ro:zumu § 20 li:!. a) kn. ř. Tak an1i v tomto. případu 
nemOll:tl nasfiaJtiškodlilvý účinek zásahu do. v,eřejnlé v'Ílry knih po
zemkových. K1o/l1e'čně máme ce s It u 111 e i byt no u; je-1Jii tat,o ome
zeného rázu, je p'řece šetřena publicita § 18 cit. :zák., 'zde ,OIVŠe'll1 
pubLici:baI je omeZiena, aIe i hospodářský význam cesty nezby,tné 
je do.sti omezeJn, tak~e 'alI1d této analogie jak.o leg'iJsLa,tilvll'í omluvu 
uvádlěti není vhodno. 

Mimo tYlÍo p!řIÍ!Patď/y Kr 'Č m ář e m <uváděné můžeme připome
ll!Qluti ~ další. Jsou to přednlě a g r á r n r 10 per.aJ c e. Provádí-Li se 
v některé katastráLrtíohci scelůváni, je k tomu za!DotřehÍ' veřejného 
vylhlá'š,ení, vylo~ení plánu operačnfuo I~ všech podlrolbnl{)ls:tí, vý
sil'echu v,šech zúčastněných (§§ 46 a násl. zem. z. ze dne 13. únorn 
1884 IČ. 30 zem. zákona) a teprve palk přikroč,u!je se k záměně 
dosavadnídh D'a.rceL I tato. pub1'i.cilÚru je tak značná, že legtsllativně
lPOiiticky vzato nahrazuje úplně pubUdtu kndh ve,ř,ejných a protů 
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žádné poznámky dlo knih neulí třeba zalPisovat~. Dále jest třeba 
se zmínilti o vod ní c h dr u ž 'S t v ech, zápisy o vodních druž
stvech vedJou se u pal'ůti:cky ch správ okresních (§ 100č. zák. vod., 
§ 99 mor. :z .. vod.), nlaldto ku !provádění úkolu vodltllÍ'ho' dJf'Užstva je 
zapoltiřebí vodoprávnlÍ líotllcese a k tomu účelu je předepsálllo řjzení 
tak rozsáhlé pub:J~Clity,že i zde zápis dlo knihy pozemk,olvé je úplně 
nahmllzen. 

Z uvedených příkladů - které nikterla!k nevy;oerpávaj'í tuto 
ma:te'rii - je 'patrno, že máme sice ·celou řadu ounezení vlastnictví, 
které sedio kni!h pwemkových \1Iezap ilSuií , al11ebo aspoň nemusí se 
zapisovati, a přeoe nenastala žádná ,Poruohadůvěry v k1nihy ve
řejné. Tlol stalo, se ze d'vou ,důvodů: jednak při1J.ClIdy jsou poměrně 
výj:i:tll'ocné, jedlfla:k }e jilIlým způsobem měrou dOlstaltečoolli po'sta
rátlJo o IpwbJlficiJtu. Tyto dtva legislativní důvoldy musíme míti na 
paměti" kdy;ž ,chceme oSlp[.alvedllňovati § 16 zálb. zákona. 

J1ak K ľ Č m á ř 1. c. sám uvá;ďí, nenr v tomto případu ďán ani 
jeden legtslativni ·důvod. Předlruě nemáme dáno vůbec žádné řízení, 
které by sVOllí publlÍc:ilÍlclu' ZaJfUlČOVIa~O dobr<Ju wámost tohQlÍo zába
l'OIVého omezení. Vše opírá se o Ulstanoveni §§ 1 a 2 z. z., ale zde 
není přecrepsáJnlol .žádiné řízení~, žádným výrokem Pozemkového úřa
'ClIu se nezjišťuje soubor zabra!ný'oh nemov.itosti, vš>e vybudováno 
je TIIa vell mi labiln'ím pOjmu sOUlborU' .za/braných nemovhtostí. 
Krč má: ř uvádí velmi přesvMči'Vé příklady nejistoty, zda půda je 
z:rubrána lči 'ne; jde !Uul o ma'lá kn~ho'vnlÍ tělesa, kte,rá jso'lll vedeoo 
u rum} oh soudů, al'e d,olhromady tv,oJří soubolr ve,Jijké'ho majetku 
iJlOlZemkového. Kdo blllde míti v tak()lvém p'řipadu [pochybnost, že 
j'de o ZJa!bra,ný majetek'? Tyto p'řípiaJdy - jež Kr 'č 'in á ř nazývá 
subjekblvUiě pOlchybnými - nebud~1Ui pfí'M řídkým!i a bu'd!ou právě 
příČÚnlOU, že: oltřesena bude důvěra v kruhy veř,ejné se .všemi ne
bl'a:hými 'cJlů,s1edlky. Nejhorší bude OIvšem situace majiteqů s,ta/tků 
kolem 250 . ha, po plř. 150 - pří:pa!d:y tyto jmenuje Krč m á ř ()Ib
jektnvnlě lPIoldhlY'bn\Ý1l11ii - neboť velikiOlst jiICh s'oubo'ru mŮ'že se i hez 
jej'h:~h vědiomí Ia; vůle měIl!ÍJti, jak jsme dovodili ve studni prV'é. 
Kr 'Č m á f, maje na mysli nynější stalv, ll,raví o 'llllOh, že nepadají 
plříllilš na váhu. Tomu jest plně p'řlisvěd~J,ti, ač 'bylo by uváž~ti, že 
to je právě menší velko~tatek, který je v českých rukáoh úpDruě 
SPD'J:eh1ivý1ch, IClI lže tlen je tím tak nelllří'zntivě dotoen. Ale pflO bu·
dloucnlO p'rávě tyto ojed,uněné příipa'CI'y mají se státi IP'rla/v'idJlem, nebOlt 
nla míJsto fl/YriějšíClh latifundií maií ,nla/stoup·iJti buď rOlLtlIkké ned,í!y, 
an'ebo zby~!klQlvé stélJťky al kooečně 1llropuštěné sta)vky dLe § 11 2oálb. 
Z., tyto Iposledln~ d!va tyJPY' vlastnictví, půdy budk:>u sle pohybovMi 
koJ:em 150 ha po př. 250 ha. T'ak postupem čalSlu budJou tylto 'Objek
tivně pochyJbné přiPady čím dále tím více padati na válhu. Již tato 
ok'CJlIIniOlst je diťkazem, že v l~giJCkém oUspolřá:dánípřed1pi:Sů právních 
Ol polZemko'Vé refO!1''illě se stanla! chylba. 

Kr '0 m á ř resumuje svůj výkilad! § 16 z. z. v te·tlJ flOZurn, že 
»jd'e tu mnOlhem spíše o nepříleŽlttostidioměné než skutečné. Jilsto 
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jest jedno, tOltiž, že obchod nemovitostmi se působením § 16 zpo
. malí. ()třesení důvěry v knmy veřejné není však třeba se QlbávaJtř. 
Jde jen o tOl, Žit! knilhia bu'de !P;O vyhlášení zákona 101 záb()lru méně 

. výhl1adným pmmenem p{)llIčení o právní-ch poměrech nemovitého 
matletklU'. Pravím méně výradným, nebot pqdle ,tloiho, co bylo PIO
vělděI!JOI, neibyla knrha výhrad!ným pramenem takovéh{) poucem 
nli:kdy« O· c. str. 58). Od té doby, co IlJap.sal Krč m á ř tato slolva, 
uipllyn:ullaJ dvě léta a vydány: byly další zákoniY', ~ záklOn záborový 
byl změněn. Je teďy 'časovýO'dstup od zákona větší a situace, v 
níž se rualézáme Ije jliná, prloto nemůže nám - plři vší úctě, kterou 
ke Krč má ř o v u dílu chováme - nikdo bráti v'e zlé, béřeme.!li 
1lalvo s!,olVa v pochybJJJOIst. Předně není v řízenr správnlÍm p:řa zá
b{)ru ,dbáno dOSltatečné publlcitY', aby tím puJbIicitía: knlÍihy pozemkové 
byla d'ov~ňována. Když K Ir Č má ř psa,htyto řádky, nebyheformovin 
§ 7 z. I~., a'1,e nyní § 7 z. z. se s § 16 z. z. vůbec ll1iesnášejí a vý
sledek obolU ustanovení je, že podl:a~nují úplně důvěru v kniliy po
zemkové. ~twalCe je tím p'rekernější, že nějaké usucapůo liJbertaHs 
oproti záboru není molžné. Nabyva!tel je pOlUkázán jen nla lPTa'videlné 
Z'J)ůslolby vyIC!Jržeoí, které ve vš'ech připaldlech nebudlou vyhovovatt, 
nJelbot dlužl1io mílN na paměti, že třiceti-, p'o viř. čtYlřice'tiletá lhlŮta 
je .poněkud dlouhá, než :aby molhla nahraJďtti nedostatek způsobe,ný 
§§ 7 a 16 Z· z. J~st{)ltia! by byla dána tehdy, kdyby v každém pří
pa'dlu vklady do kni!h poz'emkových byly pwvá:deny se souh.laslcm 
PozemrkOlVého úř,adlu, laUe to pm množství p,řípadů nebude prove
d~telné, nebot PozemkOlvý úřad má právě jiné úko1ly než ty,to. 
Z těchto dtlvodů :považujeme § 16 z. z. :zal nedo'stačuiíd. Pro př1e
chQldinloU dobu, nemělia-li se pozemk,ová refmma vůbec ohr{)~iti, byiQ 
takovéto opatřeni nutnO', ,a~e opatření bylo nUÍ'no jen v dobáoh 
rev,oluČnlích, kdy svrávní aparát, který měl prováděti pOlZiemkovou 
ref,olrml1, diOSUd! usrtlalV'en nebyl. Nyní vša:k, kdy ústro~lí ta:kové máme 
dá11!o, a kdy můlžeme ji~ p'ře'hIMnouti rozsah pozemkové reformy, 
kdly: vracíme se z revlolllu!čniho naf{išení al l10lzčiJení ke kHdlnlé práci 
no'rmálně fungujícÍ. stáJtnIÍ správy, ustanovení takOlvé dOlstarčující'l1l 
tre,nt NYl1JÍ je na Legi:sJialtilvních orgánech, aby provedlli nápravu a 
nestaulroVlaili důvěru v knihy veřejné. Reforma musÍ se státi dlle 
zásady, že jen ty pozemky jsou: zabrán;y státem, 'Ol nichž je v 
knlihá,ch poz'emkOlvých pOlZnamenooo, že jsou zaJbr,ány. TotoZidá 
se nám úče'lnějšÍ ne'Ž nějaké edůiktálni řízení sp.rávní, které by mo
Mo lJJanraditi ,láP:iS dOl knih plo~emkovÝ'ch, a,lle kte'ré by bylo mnohem 
nák~aldnější. Sem tam některé parcely uniknou, které by dle ny"
nějších předlPdsů záboru pod'léhaly, ale to: budou jen nevatrné p,éllr-
ce~Y, které na vánu nepadla~í. . 

III. }ledlnlá-li nlěkdo s knihovním vlastníkem v důvěře v knihy 
veřejné v d'omně'IlJí, že nejde o pOlzemky zabr:al11é, ač jsoU! SOUiČ<Í'Sltlkou 
SOIu/bOru zabraných nemovitostí, nenabývá právill~ které byl'o 100bsa
hem dotčeného 'p'rávního jed:nání, 011101 pdVll'Í jedJnállíl je nličí. (§§ 7 a 
16 z. z.) O důsfedcÍCh toho jsme JXlIied11ali v <před!chá'zeiící s,tudliii 
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(§ 118). Bodlotkniouti jest, ~ aInd d\aJlšt os·oha na pOOlkilia,dě tOlhollo 
záp~su žá<cEného práva nenabýv'Í-, je tedy § 63 a 64 kn. ř. úpl11lě vy-
100uIČena tím jsme se vráťHli ke stavu, který byl u nás před rokem 
1871, jen s rtm zhoršením, že Itehdy lPoměrně klráJtké lhůty v-y1d1r
žecí nedostatek tentO' odčiňova'ly, kd~žto nYI1i~ (J:l,olUhé vydlfŽe.ci 
l/hůty - a k tomu v ome.zlenějším rozSlaíhu než bylo knihovní' vy
držení - činí siituaJoi' úp~n~ newdJržitelnoo. Případi - Jak se domn~
váme - je t,oru měrO'u jasný, že ďalšího vysvMllování nepotřebuje a 
úplně potvr~uje legůslatlivně-p'OIlilti'Ckou úvalhu, kterou jsme Sl (\'01-

vlOmí přecLesVa\ti. 

§ 8. Význam, zápisu poznámky záboru. 

BosJtJilv:nJí význam P'CYZnámky záboru nemáme v zá:kKlII1'u vytčen, 
a!lle domníváme se, že jes,t ustanorvení § 16 z. z. dOip'lniti ustanovením 
§ 20 kn. z. a sTce .J'm. a), že pO'známky toho druhu !z\půsOlb ují , ~ 
nijkdQ se nemůže omlouvalN, že mu POil11ěr takO'vý znám není. T dtJo 
může míti ZnlaJČný vý znam pro ev. náhradni náwlky, ale prQ na
bývání knJilborvních práv ani v tO'mto přípaďu takový vÝ1znam po
známky zálbOlru ruelPři\pisujeme. Nebo! z prvé i d'l'IUhé 'naš.í Sltudie ie 
patmo, že záibor (str. 81) je dán, jaikmHe je dán soubO!r velkého ma . 
·}etku pozemkOlvehio, ja'kmfle však soubo'r nějakým způStOlbem se 
zmenlŠí pod :zákonnou výměru, p'řestává zábor již routo skuteč
nos-tli a není k tomu zapotřebí žádného pwhláJšenÍ PO'zenťkJovéhQ 
úřadu, tedy ani ,pr'olblášellÍ výmaru poznámlky záboru. Jeditná 
okO'lnost jest při tom výZlnamn;á, ~ottž, upra'Ven1 d'Ů~alZll'éiho břeme
Ire. Je-U zapsána poznámkazábOlI'u a tvndlí-li ně'kd1o vzďor tomu, 
že pozemky jsou vo],né, musÍ tOl PlI'loiká:zati, :ne'ní tedy jeho tvrzení 
negativn:í litiskootetsací, a,le tvrzenlÍm utl1čitélhJo falkta~ k~eré musí 
prokázati. 

Při refolJ."mě ,pUmlouvaili bY'chlOln se lZa to, lahY' i positivně byla 
poznámka záboru upravena v ten wzum, že p.olZemky zůstávaji 
zabranými, p'okud Ipoznámka záboru z knih vyma'záua! ne!bud'e. Je 
to z důvodu naJPmsté knůh!O'vn,í ji!stoty velmil 'Úlče,lno 'a , spr,ávn~ 
úřad tím trpěti nebude. Ovšem IDUlSHIOI by se UIP,ravtti řlí'zení, že by 
vlastník., 'kd,yž odpadne soubor, molh~ se domáha~i zrušení POIZllámky 
záJbOlI'u. . 

§ 9. Poznámka uvaleni úředni správy. 

ROiznámka úředn'Í správy Zlavedena byla § 19 h. z. Ustanoven~ 
totO' 'Zlili: »Dv:rulení úřední správy IP'olZllIametraaí soudy k návrhu 

. Pozemkového úřadu v knihách veřej,ných.« 

Z předcházeHcí stuld~e víme, že ·oočanslw-právní pwblém při 
úiíedtní správě zhušťuje se v otázku: kdO' i'est odpověden z právních 
jednání l1ředníhO' správce? A~e odIPověd'nos!Í\ týká se oblilgačních 
právníoh jednání úředníhO' správce, nebo! jliná právní je,dnání ne
~ouvisí jÍlž s ,pojmem řádm)'ho rhiospO'dařenlí' ; rZ ' toho je patrno, že 
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úřední správa nedotýká se knihovní-ch práva Pf.O\to omezení, která 
Útřed!n~ sp'ráva, uklMá v>lastníkovi, netýkJaůí se nikterak práv 
knihovních, zde disposice vlastníkova již plQlUlhým záborem d/o té 
míry byla omezena, že úřední správou žádné d!ag~ omez'et1Í nc
n~stá'Vá. 

V tomto směru poznámka úře'ďní správy nemá žádného vý
t:l1lalmu ani evid'enční:ho, neboť pi(){Zjl1iámkaJ tato ll'~jakým zPůsolbem 
se knClhovnílho stavu nedotýká. Nemůžeme však US'llIZ<OlVruti na 
vě'tší význam její, že totiž záJpiS, této poznámky by Ib~l P1oidmínkoo 
[) lllalŮnos,ti úřední sp'rávy 'Pwtt .osobám třetím. Nellzena tento vý
znam IUJsuwvati z tdho důvodu, pQn;ěvadž úřední s:p[áv:al ilJJedlo,tý
ká se llIiljaik knm{)IVtrÍch práv. 

V j'edlllom směru snaJd mo!hlo by s'e zd!<itil, že přece iploznámka 
uva1lení úřední správy má význam al to př~ p,I:a'cenlí hwo11ekárních 
polhleoov1ek (§ 16 h. z.). DOiJ.'TI:IllÍvám se však, ž,e , úřední s'právoe má 
IPlráv,QI IélI 'Povinu'OIst p'latitli d,ospěIé dluhy hY'POIÍekámiJ, alte že hy
potekou samo,tnou nemůže dispoll\ovati, najmě, že není oprávněn 
dáti vymazam hypotek.u, byla-Ii hypotekární 'PohLedávka: jtž zlalPla- . 
cen/al· TIO z t,ohOi ďůvodu, pooě'vadlž hypoteka: dnes není již vý[učně 
accessOU'uium hypotekálrnlí POIhledá:vky, aLe má exis,tenci do ,Z!llJačné 
míry 'Samo,statn!ou (§ 469 ohč. z.). úřední správce má "Ue § 16 h. 
z. p'laltliiti výdaje spojené se správolU majetku, a:le nemůže d!isPI)
l1iOMalti tímto mad<etkem. Tedy ani v torno směru nemá 1P,()IZnámka 
uva,Lení úředm!Í1 správy žá'dnélho vý~namu. 

Koneičně jes.t sle ještě o' jedné otázce zmí'ni~l, zdla tolt1ilž úřední 
správ'oe není op;rávněn přijmoutriJ mel'ioralční z;ávalzek po rozumu 

~ziá:k. z 6. oe:rvence 1896č. 144 ř. z. Ale ;z § 2 ČílS. 7 h. z. ie patrno. 
že nové meHmalČlllí práce není v~astník polZernlru povinen podl
stoupibt a\ pm dřívější vázne již meHoflalČnL poIhledávl\Ja (§ 4 zák. 
o meN,orační zápů,j.čce). Jill1ialk ovšem v př!lplaldu § 3 čl. I. zák. ze 
dlne 19. pt'los'inoe 1919 Č. 211: ex. 1920 (nm'.e['aI k zákonu ze dne 4. 
ledna i909 Č. 4 ,ř. z. () zvelebeni zeme'dě1s,tví staVibami v-odl1ími) 
.a v § 61 moll'. a slez. vodln~ho zákona, § 62 ,českého lal § 121 ulher
ského vOldil1!íhOl 'zák'on:a'. V p<říp.ade,ehi těchtO' nejde vIŠ'alk () fi,ějaké 
opatřen~ úlřednílho správce, leč o fozhodool/:f jiného spráivního úřrudu, 
~e určilt1ý \plOizemek má se zÚČlalStnitil me.lftoračn~h 'Pfad a náklaldů. 
Nemá tedy: anE v tomtol vH'P'a:du poznámka uvail,eni úř'eldlní správy 
žádnélho význlam\ll. 

Nen~r-li tU'd~ž poznámka úřední správy zapsá,nla do knihy po
zem}Qové', nlemá to na úřední Slprávu žádného vliivu a a\ll'i žád~}ého 
vlJWvu míti llemůlže, poně,wdlž úřeďnf správa IJěij 'a'lrou změnu v knil
hOlvním stavu nepřiv,od:í, a11li~ disposici kn'ifhovn:ě oprávněných 
měnJí. 

Z řečeného se PQldGtiVá, 'že zápis po.z.námky uva:Ienlí, úřední sP[á
vy nemá an~ vÝ'zruallTIlu poznámek § 20 lit. a)kU1. ř., p,oTI,ěvadž se 
ttýká skutocUI()Is:tí, ktClré pro lmihO'vní právo u'ajŠle jsou nel"otzlhodny. 
J,e'S~ tedY' nla soodlě otázka~ zda p'olznámka tato !1Iem zbytečná? 
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ú'plně e;b}'lveČlná nell1á, poněvadž nám dává ZlprávlUl o komulatilVní 
inroercesi státní při hypotekárních p·ohle'dlá.vkádh a O' legitima:ci 
úřectnmlO správce vedle vLastniJkap·řij'ímati platy tlIa práva, která 
jsou sDO'iená s ddbO'u .pO'zemků, niC!! něž b'Yila úřediní správa uvalena 
(§ 2 z. ~.). Ale tato aktivní iJ paSltvní ·~e.giltimace týká se PO'hledlávek 
a jen nepřímo týká se věcneho práva knihovn~hO'. PrO' tento nepří
mý význam je pOznállnkat taro· OIprávněl1/a). Ovšem vedle ustaooveni 
§ 16 z. z. jeví se tatO' p.eče poněkud úZí!mstliv()}u. 

§ 10. Poznámka zamýšleného převzeti. 

I. Tato! PO'známka je nejdůležttějš'Í ze všech poznámek, kterl6 
byly zákO'ny o POlZemkové refwmě u' násmv.ě zavedeny. Velmi. 
ne,oldvřs.\e .tJJéll dO'savadnlÍlch předlpisech právních zasahuje dO' našeho 
knůhO'vního práva a mění podSltatně ustaoove:nJí >O nabývá,ní knihov
nkh práv. S tO'lltO' pO'známk'ou seznámiU j1sme Sle již dO' jisté míry 
v přecházej'íci stUldlii a nyní máme se s toutO' zajímavO'u POlZUlámkO'u 
seznámiti v plném rO'zsaihu, abychom si mohli řádlnlě uvědomit~· její 
význam pro naše knihiovní, právo. 

Zákonná ustanO'vení, hled'ÍOCÍ k 'této pO'lZJ1Jámce, jslOU tatOl: §§ 3, 
7, 8, 9, 21, 23, 26, 31 n. z. 

II. Dle těchto UlstanQv,ení zaJl)isule se 'PO'známJkal zamý'šlenlého 
p'řevzetí z mO'ci úřední, jakmille Pozem!{JQIvý úř.ald sdělí soudu, které 
pozemky mtní p,ř'evzíti (§ 3), poznámka musí udiávati přesně, na 
které nemoviltoSlth se vztahu1e (§ 8) a má význam pO'známky vy
vlastněnÍ a tZ/amýšleného odepsáni nemovitostí (, 9), není-li d~sud 
dJo knih vložerua poznámka Zlábo:ru, může býti dána h!OISipod1ařící 
osobě výpoivěď j'en po zápisu pO'známky zamýšlenéhO' převz·etí 
(§ 23),24) jen po zápisu této lpoznámky je mnžno dáJtv výpověď ná
jemoi! nehOi optrávněnému ze slu~ebnO'sti bytu (§ 21),2~) jen po zá,pi!su 
POIZllIámky zamýšleného převzetíl možno vlOlžli,ti: v.lastnické právo. 
pro stál/: (§ 26), pO' uplynutí třiceti dnů od zápisu tétOl po:Známky 
jsou vy!puče.ny ža'l'oiby vlastnické proti státu aJ pmfli os{)\bám. jimž 
se dlO'stalo nemoviOOsltí těch přídělem (§_ 3I). 

Dle toho, je vÝznam pO'lZnámky zamýš1leného převzetí. . ně'ko.llj,... 
kerý a uvedeme jej pO'někud systemalticky: 

1. Poznámka zamýšleného převze'tí je pO'dmínlk'ou ooi,g'i:nJárni'ho 
nabytí vlasltnktvf státoem (§ 26 n. z.) anebo třetí OSO'bO'UI dloe § 28 
111. z. Trm stává se IPnznámka tato součástí, vkladu aj znalonlě pře
kra'čuje meze významu p·O'lZnámek nám d,O'salVáde zmímých. Tak, 
jako orngimtární na:b}'ltí vlalstnd:cíví vkla.dem je v našem právním 
řádu zcela ojedinělé, tak .;, tenll:o výztliam poznámky, je zcela vý
jimeiČn)ý. Poznámka taJvO' ; je iedna:k více než zázna:m, pooěva:dž je 
SOlU/částí defindtivního vkla·du a nepři'P.I18.\Vuie jej ' snad! pouze, nta 

'4) me oSil1ovy noV'elly dOlstlačl :k tomu 'PůUlhlá: žádost o Z'átPls tI~to 
,poznámky. 

25) Dlle olSnovy nov,E111y rdbstačf ik: tomu .poUihlá žáJdost o zápiS této 
poznámky. 
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dlfuhé strmě je méně než záznam, neboť nezaJdhovává P\OIřaidlí 
vkladu dlLe § 26 n. Z.26) 

2. Je 'Podmfutk:,()u vÝlpovědJí: nOlSpodiwříd osobě, n1áiemob a oprá:v
němému ke služebno'Sti · bytu. Tubo fUlnkci P'OZnámky zamýšleného 
převze'tí ,dluŽll{) přesnJě foO~lvš'Ova;tiJ 00 lmihovrní po~nálmky výpo-. 
vodi hypot. polhJI'edávky (§ 59 kn. ř.). Tato PClIZnlámka nerní P'Odimín
kloIU V'ÝIpovědi mnpOlte'kárn~ pOlhIedávky, jaklo ona je podmínkoo vý
l}QvědJi uv'edených právruÍICh poměrů. Na! druhé straně IlJeodnúmá 
však poz,námka Za'll. přev~eJilii veřejnou vírU' knihám !pozemkovým, 
alflli nestanOVÍ poř<l'd!í (§ 60 kll'. ř.). I zde máme co: lČi11iti s výjimeč
ným ustanovením, neboť .výpověď - která je IPodmíněil1a poznlám
klon zamýšleného pře,v~etí - netýká se nutrn.ě práJv v kil1i:hách 
zalpsaný·ch, rueboť ani nájemce ani pachtýř v knili:áJch l})O!ZemklolvýlOh 
Za/psáni býtW nemusí. PoonámklaJ neodnímá veřejnou viru knvhám 
pozemkovým, poněvadž tato je ji.Ž měrou 00 nejširŠÍ oldlňata ge-
1I1ICrálním us'tan'OvenlÍm § 16 z. z. Lhůta nějaká pro' výpověď stano.
vena není. Fodotknouti jes~, že v jednortl1 směru: (vÝPffiTě'ď hospo:
dlalřící ,osobě § 23 n. z.) klol!llklU,řuje balt!O POImámka s pOz.IlámkOIU zá
boru (viz výše str. 151). 

3. O funkci poznámky zamýšl'eného převzetí jakO' \poznámky 
vyvla.stnění a zamýšleného {)iddě'lení po,zemkJů mluvilli jJsme jrž 
vý,Šie ve stUidiJid1ruhé (str. 142) a proto můžeme' na tento! vÝ,Mad 
poukázati.. Ni!! tomto místě jest však třeba zmLnilti se () plři'Pa,du 
{)ír~giná,rn:í'ho .zlPůsl()bu naJby1m vlastnfuctví, tedry nlajmě vyd'rž'eruím. Ze 
vydržením mo!ŽnQ vy~iOIučiti pozemek ze souboru zalbr1all1lÝ,ch nemQ
vi'tostí, dovodili jsme jilŽ ve stul(]iích plředcházeiícíoh. PfloťiJ tomu 
ne mí stát chráněn, aiJ.e prárvě p()~námkoru zamý,šJienlél1Q JlIřevultí' je 
dána státu ()Ichrna:na, že nlilkldo nemůže pr\}ti státu namHa~~, že ooen . 
po,zemek zá:boruneJ)'O'd1éhá. Tím jednak se poď!Poruje us.tanovení 
§ 31 n. z. (nebQf se -tout,o poznámkou lhů'tru vyd'ržecí! p!řetrhuje) a 
obě rustanove!ll.lí, totiJž § 9 n. z. a § 31 n. z. se v tomto směnu V'Zlá
jemně dlOIPlň'ují a to vel!m1Í účelně. Ta je tedy význampo:známky 
Z1aJmýšlenéhQ převze't:í jako poznámky vyvhvsúnJění. 

Má-li IPlLStQlb'ilti poznámka zamýšlleného př'evzetí ja(ko p.oznámk.a 
zamýšlleného ode.ps án!í pooemků, pak výzll1am iejí jest ocernW! p0-

dobně. Předně jest 1:řelm uvážiti, že závazky v,á1~nlolulCÍ mal celku 
J~ntih,ov,nlÍho tělesa 'al zapsané !pO Zá,P!ÍISU J)Owámky ,ťéto, ať vznikly 
:iakýmk<>!1iv způS{)Jbem, nedoltýkajl se pozemků ocLdělcmalr1ých, což jřž 
výše bylo PQldlotčeno. Dále, co se týče origilnrrrnlliho naJbývániÍ! práv 
n1a věc cizí, při'PomenooÍ'ř jeslÍ to, 00 'byJio řečeno v odstavci před
dhá:Zej~'CÍm. 

4. Konečně má mto pO!z!l1timka výz.n!am evidenční ja'ko poznám
ky: § 20 lilÍ. lal) kn. ř. i se sanke! tam vytčenou. 

III. ·Tím ,mskaló. jsme přehled ()I významu tét!O zajÍllTlavé \poznám
ky. Podtcltkrllouti jest. že !pOznámkal ťato upravuje j}()Istaveni státu 

26) Ttenbo v:ýIznam 'j)O'Známce zamýš~enélho ,)}řevzetf nemUISIl Sle I!'fi. 
znati z itnho dlůvoolll, poněvadž; :jaJkélkOll~v naJby;ti práv kni11O'vnloh tfetfc4t 
osob belz sMtnfllo lSvollenÍ 1e vYllloiučeno . 
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k osta:tním osobám, ra/je neupravuje íP1fáVI1lÍI poměry kmdlhOlvního 
vl:a~t.nJúka k třetím osobám. TooItlol 'POIZiIl'ámkiou proti! stMu ustalUJje 
se IP,rávo VlLa'stnické na d101Savaldním "kni!hovnám vlaSltnJíku, 'aUe stav 
hY'Po,tekámí'c:h věřitelů se rtlOuto p'oznámlwu nefixuje, neboť i po 
provedené 'Poznámce možil1o cedlow,ati hYIPortekární p~hle'djá'Vku. 
H 'l a v IlJ í v Ý z n 'a m p O' z 11: á m k y z 'al m Ý šle n é h Ol P ř e
V' zet í s (p očí v á v tom, ž eur 'č IU j e p 'ře s TI ě p r á v 11 'Í p () m ě .r 
mez j stá tem a k niJh ()I v llJÍ m v I a s tUlí k e m. 27

) 

IV. NeLze ovšem zapol1l1Íil1at'~, že poznámka je ně,co p!wfV~sor
níJho, hhwně P{)IZllámka 'boho druhu j'alko tato, která; má: určité: sku
te6UOSlti fj,x,ovati, aby na konelC mohla se provésti de,~iJnit~Vll'í úprava 
právnik'h /pIQlměrů. ProltOl je j1rstým nedostatkem, že po'Známka! tato 
nenIÍ uaBo,vě omezena, jako pooobné poznámky knihovní. Z tQlll'vto 
neomezenélho trvánlí, této PtolZn'<Í.l11Iky po'dá v,aH se různé IlJepiř.ístoj
Dosti, o nichž si dovolíme v daJších řá,clJCich stručně se zmÍlnHi. 

Výše (str. 145) jsme pravm,ŽIe vydržell1lÍ! poznámkou zam&šle
nMOI Iplrevzevf se přertrhuje 'aI '~e n01vá lhůta počíná běžeti teprrve od 
vlclad'u vlastnického práva IPW stát 'aneblOl nabyvatei\.e pŮ'dy. Dále 
jsme však IPřipustiDú mOlžDlOst vyd!r'Ž!eni j pmti poznámce za
mýšleného IP 'řev~etí. Proti výsl'Ovuému znlění § 31 JJ;. z.jest pro
puSltiti vylďrženlÍaJ to 'Zl uohot,o důvodu: Vy.držeruí je i prot] státu 
pr'otp:u:ště:JliO, když i'die () 'právní ordhranu stal1lovenOlu oblČat1lSkým 
zákon~kem neho 'PlřerdpLsy ko.nnexnfmi (§ 1457 oM. z.); výše jsme 
uvedli,že p'oznámka! tato, tvof~ SOIUlČá'st vkladu v~a'SltlnJi.ckéhIOl (práva, 
'jde te,dy o majetkOlvě-práv:ni poměr, podl éh ajlÍICií vydrženi, jd'e o 
vlastnIDc1m/U žaqobu a twtlo může Sli ka:M& p'O!k:ojn'Ou ddbou vydrže ti; 
p1řebrhrUJje-li se po'ZnámkOlU zamý.šlellooo PJř'evzetí vydlržeror lihůta, 
je za to. míti, ~e počíná znovu běže'ÍIÍ o'dl ,poznámky z.almýŠ1ieného 
pfevze[í, neboť není důvodu, alb!ychom v tomto 'p'ř.lpadě vydržení 
odmítli. Provede-li se vklad p.ráva v~astn[ckéiho d'le § 26a § 28 
n. z., i'est situaci tU!to p.QlSuwvati ·dk § 1500 {)M. z" lal vydlržecí lhúta 
P:OiČL'tlá se od PWlvedenié!hro vk1adu, ane jen tehdy, 'byl-1~ n1abyvatel 
bona Me, nebyl-li bOlna Ude, !P'Qlčíná vydržooí lhůta od 'W1Ovedené 
poznámk;y ZlalI11ýŠlleného převzetí. Porzm;ámka zamýš1lenéhOl převzetí 
přetI1hlUlje v,šak :zlal V'šech o!ro1ln!OIst,í vYldržeci IlhůltJu, bez dhledu na 
vědlomosti :nabyvatelle. Bylo-U vydrže,n1Í jtž !provedeno !před zárpi
sem 'poznámky zamýšleného převzeH; je vYídJr'ženJíprQ/til státlU! po. 
uplYDwtí třiceftdenní lhůty § 31 n. z. bezúČiiUi11é a l!h!ůta pOlčfuili. bě
zeti lZIl1iOvu; pO'l1'ěva'diž poznámka zamýšleného převzetí fjJxuj'e o.táz
ku vllla\Sitn:ickou. (D1le OSt1JQvy novely k náhr. zák. platí tor o. všech 
knliOOvních .právech.) 

NaturáJl,'n1 vlaJstn:fk mů1že míit1i pO př. Pll"Oti knihovnlÍlrnu vlastn5ku 
nárr"OIk na posoo'Urpel1li náhradového ,tlIároku (§ 59 :tl. z.). 

Stálr" Iresp. nlalbyvatel dl'e § J8 n. z. můžeodejmoUlti doo'afvaldnimu 
ďržiteli jeho drž'OO tim,že objekt převezme i skrult6ónJě, čhnž béfe 

21) Podlle osnovy nove~iy k náb.r. 1JáIkonu f.ixu}esepoměr k dem 
knihovně op,r.áJvněným i 31. 
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mU! podklad jakémukO'I~v vYldrženlí. Z tdho důvod!u, že stát lP'řejímá 
neJen k,niliovně,a'le zpravidla též skutečně, bude případ toh,oto 
opětovnéhO vydržení olnH~IZIOivati se jen n<l\ menš'Íl oolky, omylem 
nepřevzaté skwtečně. .. 

Shmeme-l~ ' řooenlé, přilcthálZÍme k tomu úsuclllm, že p1101 ČiéllsOIVě 
l1eQlbme'zlen:ou pLatnost lP,oznámky zamýšleného p:ře.vzetí se I{)'ť,á,zka 
vydTž,ení při knihovn~m p'řejímáni z'byt'ečně kQllnpl'iJkova}la a tím 
d\agí mome!1Jt nejistoty vnlesen bylI do !Il!ašeoo, klliJruorv,nlÍ'll'o pr.áva. 
Si'r'Oké vrstvy ·oIbyvaterstva, které mají s ,pozemkovými kni!hamii co 
čtniti, potřebují p,ředJp~sů ia~ných, neboť jlilllak vzbuzuje se v !1Jich 
nedůvěra k celému ústavu knih ,pozemkolvých, oož ov~em při po-
zemkové reformě 00 nejméně můžeme potřebo~a:tj. 1 

IV. P01ZJ1ámka' zamýšleného převzetí má ten dél!lIš~ význam, že 
jen knihovní vLaiStník může se domáhaJtfi Pf()ll}uštěl]~ p,olzemků ze 
zábolru po roz:umu § U z. i., i kd'Ylž dI~e vše'olbecl]ý"h . předlpisů 
právtl1:Í'c'h je IPQuhým taJbulámím držitelem (viJz, str. 167), pooěvadž 
provedenou poznámkl{)u zamýš,lenéhl{) pře,vzetí je.nJ I{)·s()lba, klterá je 
jako vlastník v knJh~ch pozemkových zaplsárua~ i'e legttilnolvána, 
la)by pftOváděla vůči s~átu úkony, vJ!él!stníku zaJbiraJ1lÝldh iJ.1Iemovitostí 
přisJu~ející. 

V. Kdy jes·t po'Znárrnku IZlamýšlelllého p'řevzetí z lmilh .po~e'I11k{)
výlc'h vymaJzati? Na tuto ,o~ázkIUJ máme jedfiuou p,římou ()IdlpO'Věď: 
,propustí-Li Poz·emkový úřad pozemky ze zálboru po rozumu § II 
z. 'Z. (§ 7 n. z.). P()dOlbině tomu má býti, ieSitliže Poz.elmlwvý úřad 
d!a!1 POl zápisu této poznámky svoLení k právním jedJnánlÍm uvedlen'Ým 
v § 7 'z·. z., na tuto 'okol\I1JOst jsme dŮ'raznlě lllpomen'ti'IÍI ve stuJdl~i druhé 
(str. 150) a pmto nemusíme důkiaz znovu pmváděti. Napwti tomu 
nevymazuje se pO(lnámkra při kmhoVit1ím p,řevzetí státem nebo [llří
dělu půdy dl.e přídělového ZáNon:a~ ,poněvadž v tomto p,ří,padu tvoří 

poznámka sOUlČást vkla·diU. 

VyméiJ~e-li se :POIzinám!mll zamýšlenléhOl převzetí. je ·tomUJ tak, 
jakJo by vŮ'bec nebyla bývaléiJ zap'sána,. Je to zcela dŮSiledlné, nebot 
pomámka Zlamý'šleného převzetí upravuje IPoSltav'ení státu. Rr·o
pouští-;Li stá!t pozemky ze záboru a pHd,ělu, pak .rUiŠ,í tím záborem 
d'alllÝ IPr<Í'vn:í poměr a tím odnrmá i .p .o~námce zamýš'leného pře
vzetí všechen právnlÍ význam a pmoo výmalz, této pozT\l<Íimky má 
ten smysl, j.aiko by poznámka tato nebyla býva1a vůbec dO' lrnlli 
tZlalpsána. 

VI. Konečně ,zmíniti jest se 00 skuteČ!l1ém p'řevzetíl z'albrané půdy. 
Tato. dlě'je se zpraVii1d'la po Vý lp,orvědi a k té je zapotřebí poznámky 
Zlatmýš<leného p,ř'evzetí nebo záboru. J,iruak všaik: sklUlÍelčnJé pfevzletí 
se v knihách p,o,zeml{lOvýc:h nepomamenává, ač dlen skutečného 
převzetr pro 'rG!zvrh náhrady ie základní důJ.e~itostj (§ 47. n. z.). 
Je pr1ortoO velmi IP .odi,vno~ že skutečn'é převlwtíl v knliJháchpozem
lrovýc'lr se nepoznamenává. BYllo by býva'lo vůbec účelnější, po
~kiud1 aspoň upraJV'ÍIti . v.záj.ernný vizlt:ah knihovního a\ skutečného 
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př,evzet1 a s'tanovLti pro jednot1ůvé úkJOJl1IY IlhŮlty, jaklO~ i p'oZlllámky 
sem SlPa'diajficí čas,ově omeziti. 

Chceme-Ii shrmuti ř'e'čel1ié, musíme říci, že IPlo'zuámkial zamýšle
ného J)lř,evze~~ v-elmi šfalstným způsobem upraV'u1e kruiholvní pře
iímá:ruv a j'est j'eln l~t'Ovati, ~e dalšímt p1ředpdlsly nebylta účemě ďOlpLnena, 
tak: !Zůstává dobře míněný předpils kusým a v dietlaliLeoh někJdy 
neja,s'llý. NatJmě po'važujeme č<usově neomeze,n'ou p]atnost této 
POIznámky jak pro knihovtllí, tak i pro skutečnlé převlZeti z,al po
c'hy>bené. Je-NI neoo'statek tento při kni.hovním převz,eti více for
má'lně-právního rázu, je nedostatek ZIl1lfněný při skiUlteoolém pře
vzeti ráz,u '.mat!e!rj-áLně-Ih'OSiPodářskéhOl, ,n\e:boť není ř:rudlruě přeclem 
8JtarJJoven'O, kdy vÝp'ov,ěď musÍ 'býti dána al tím jsolu: tedly vzájemné 
plo'VinruolsH státu a hos.pO'dl'llřící ' osoby jeru nedlokona,liÝm ~působel11 
určeny, alle všeohny zákony p'ozemkové reformy jsou o,vlJáldán.y 
my,š'léin:k'olu, pra,vomo'c Pozemkovéhol úřadu jen neurči'tě s,tlanrO'viiti, 
COIŽ může se státi právě pro Pozemkový úřald privilegiem velmi 
odUosním. 

§ ll. Poznámka' zákazu zcizení (§ 9 úvěr. zák,olna). 

I. Poznámklal tato s'ouviJSí úzce s příděl'em půdlY, tak jako 
pO'ZI1'ámka wli11lického nedíllu. Pončvadlž j'Sme <lIOISL1'd lOl přídělu půdy 
nemluviľi, jest na, nás seznámiti čtenáře str'učně s plrálvními IP 'řed
,pi,s.y, pokUld jsolu ku IPPchopenď této poznámky nutně, jJonJěvadž 

ex professo budeme o nkh jedn.ati až ve sl~UldiÍ'i páté. 
Dle zá:k,ona ze dne 11. břema 1920 Č. 166 sb. o úvěľOlvé pomoci 

n.a:byvlaltelúm PÚ'd~ (záJk,ol11 a úv ě.rov éruo) , má s'e vlla!Sltníkům přidělené 
p'Íldy podle zákQlna ze dne 30. -Ie'dna 1920 'č. 81 sb. (zákona p,řidělo
vého), nlebo půdy této na wveň postavellté (§ 30 cit. :z,ák. p'ří1ct'ěIo
véhlo) dostatlÍ úv'ěru za' p'O'dmílne'k zvláště vý'h,odnýd1 (§§ 1-7 zák. 
úvěr.), hlavně t'O má být~ -drr'ouhocbob}' úvěr SiPbaltný a:nluatami, cel
kem ďle typu jaký u nás. vytvoHly hYPlOte1čn.Í bankY'. A )1!Y'll.í1 Ulsta-
J1Iovuje § 8 úv. zák.: • 

»Polkud úvě'l' takto pOlskytn'UJtý není plně SlP]'a\Oell1', nejméně vša:k 
do desíti, let ode d11le jeho poskytnutí, můžeTIlemolvdto'st, Hltn zatí
žená, býti ~cizenla me,zi žiVÝmi jen se sOlUhllalSem Pozemwového 
úřadu. Jestil!i'žle Po,~emkový úřad nesouhlas,í', muže zc~zlolvatlJo'u ne
movi/(iolst 'převzíti do. vl,astl1ictví s1át Za' cenu s.! uš lllOU , kterou (ne
dQljdle-li k dloho1dě) určí s'olLld. - Souhla<Slu Pozemkového úřadu není 
Ue1bla), jde-Ii 'O převod mezi manželi nebo s r,orddčů na děti. 
Wasbnlkké právo ná:s'tJu\p'ců je stejně omezeuQI jako právo jejich 
plř,edchúdců.« 

Máme v tomto, pŤípadě co činitÍ' s pravým zéÍlklazem zcizení. 
Tato záh10nem stanov'emlá zcďlZ le ln!Í jsou v 11Iejn'olvější, dlolblČ u nás velmi 
oiblíbena a souvis,í Sle státně-pomocnou -a!kcí dOlby pOlváJ!lelčné. Tak 
na př. máme zákaz .zcizení púd:y naibytJ dle zálmnů 10 dIl'Oulhodrolbých 
paahrtýřích (čl. I. Č. 4 zák. z 1,5. dubna; 1920 ,č. 311 sb.), anebo dle 
zálwna o st:aKreb'llím ruchu (zák. z II března 1921 'č. 100 sb., § 8) 

13 



210 Studieltřetl § 11. 

zá!I\ja'Z zcizenW InollnlickýC!h neďílrLl (§ 37 zák. příděl~)Vélhro). Velk'Cl\rysý 
zá'kalZ zcizení máme nyní v § 7 z. z. nového znělnií, jen\žc v tomto 
p'řípa:du tvoří tento zák'az .zciz-enÍ jedll1lu ' ze zárbowvýClh pOlvi[]ll1ostí, 
'/Jakže nebylo možl1lo tenlt!o z,ákaz zcize'ní Zlcela odldMeně a tím i jasně 
konstmoVialti. 

Zákaz ziCÍzení má ten význam, že vě,c, která je tímto záklazem 
do)tčen;a~ netvoří IPráv11lÍ skwt,ečnost skutklolvé podstaty právního 
jednánÍ', jímž se vlastnilct'ví převádí, tedy II mOlviltolStÍ' nelní sou
částkoU! skutkové podlS,twty tradi,ce, u nemovi't,o'stÍ nenlÍ SlOIl.I'částkou 
skultlwvépodlStaty in,tabulace. Tím však chYlbij p,odst,,,tná s,()Iulčást 
uvedený'ch skutkových pOidsta,tw prloluo' nemIÍ' ani tmdlice a11fu .intabu
lace mOlžná. POIl1Iěv'a:ďž pak ,nlCdostatek t.ento i'evÍ se u: věci, ř'íká
vá se, že z:álkaz z,cilZ;e'I1)Í'lp'í na) věci samé.28

) Tím 'l'išlÍ Sle zákaz 
whenF od ne sv éprárv,nlosrt!t v'lastnílmvy, od nedo'statklu zástuPlčí le
g.itimace zák'o'll'nélho záSltupce této ne'Svéprávné osoby :al od pou:hé:ho 
OIbHgačl1JÍho záva:zk:u vlalstl11lílQoIVa věc ruezdzovati. Z řečeného pLyne; 
ž'e ani tradice ani ÍJ11ItlajbUllaloe s,e nemŮ'Že usklult'eč11liti a že ZC~z.QIva,te1 
zůstává vlalSttrikem i naJcLál~. 

Zcizením :ruěkdy r 'Oizumí se, jak p,řevoid vllaS'truickélho prálva práv
ním je'dnláním, tak lii Zla/tÍ'ženlí věcnými právy os'ob tře'tích,29) ale 
naše 'zlá:kiolnIOldM'StV'Í, nYlIJI~ kons,tantně Č[Iľ1Í mzdíl me",L zci:oe'l1.\im a 
Zla,va:z:ením (§ 7 z. z., § 8 zák. z ll. března 1921 'č. 100 týká se 
je:n př'ev'oJdu vllastn/ÍI(~tví, 'čl. I. Č. 4 zák. z 15. d'ubl1ia 1920 Č. 311 hll,e'cliÍ 
jen ku v],~stni.ctví) a !proto je za to mÍ~i:, ~e .podobně jarko v § 37 
přídiě,[o,vé'ho z.áJQOiUa i V' § 8 úv. zák. rolzmuěti jest s,[I()iVem »zci
zenÍ« převod vlas~iI1,iotví pirávn~í!\TI jednántÍm, t. j. huď trad~cí alnebo 
intabularcí xesp. slo,~ením l~sti'l1ly u souditi (§ 434 orbč. z.). V tě.chto 
v:šech přípa'dech j,de však jen o ne,d.ostatek swutkiOvé nái1!e~iltosltli, 
jíž je Zlapotřebí k uvedeným právním j1eld'náním; jliné Zi,PŮS,OIby' na
býváru vlmstnictví tÍmtlo !Zákazem do'tčen1y nejs'otl, ooz Jsme JlZ ve 
studii lPIrvé a druhé dokazovaJli a kčemulž nry!nlÍ máme 110lvý důkaz 
ve r i,filk:arOOí. 

II. StanovÍ'1i jsme t1a1'Kto všeobecně rozsah zárka\Zlu zc.ilzení a 
nyní přistoupíme k jedlnOlÍlltvostem. 

Zákaz zcizení je črusl{)vě 'omezen a to d'o/bOlu desleti lleí, po př. 
trváním úvěru pOlskytnutého dle úvěrového zákolnlal náUllnaldrnÍmL ban
kalmi a peněžními úsualvy dle § 4 úv. Izák. Úvělr 'tlento j'e úv,ěr ny
IPlotekál'11lÍ, co'ž plyne z toho" že § 8 úv. úk. mijuví {)I nemolV'Íltosti 
t~mto úvěrem zatížené. Zálkaz zdze'j1JÍ p'omijí, jakmile tato pohLe
dlávka by,la sP'lacenoa' kterýmkomv ze slOllučnÍch jedrnárni. Ale zapia'
cením pOlhledá:vky nepomíjí hypotéka, Ploll1ěvwdž tato může dle 
nlyn:ějšlÍho naJš'elho ,práva existovati ,j, bez p'oil1leďávky (§ 469 db. z.), z 
tOil1iCli dl\IVOIdllj můžeme 'ří'Ci, 'že k tomu, <'Jhy zák,az zdz,cruí p,olminul, 
není zalp'otře1bí výmazu hY/POIt,eky. kJterá ;pro tento úvěr byna) z/řízena. 
P.ohlledávka za11liká nejen sollulčními jedll1'ání:mi jmernovrun}'mi ve m. 

28) Ra 11 d a, VHasltnďlctvÍ 'slt'r. 72. 
29) K r a i 11 Z, I. 'str . 342. 

.; 
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díle 3 hl,ava lolbčanského ,zákoll'íka, a~e i uDlvací (§ 1376 obč. z.), kte
ro.u obča!J1ský zákoník lčrtá ke změnám pohl,edávky, ,ovšem občanský 
ZláŇoník vymezuje Hovad pří!hš široce, ale ol11ezíme-l~ novatil strtk'tiniě 
~1ll! ten způsob ZáJ1U1ku pl()lhled:ávky, že na místo ní naSlt'oupÍ nová, 
mámé v tom pří,pél'dič s'ol1učnÍ je,dnání. Kdlyby ÚVěrOIVÝ záJQon blyl 
věnoval poněkud vÍ'Ce polz'or,nosti IP'omě,ru úvěru k hYDo1ece; bYlllo 
by bývalo z j'elho Ulstanovení toto zce'la pélJtmO'. Nehoť hypotekární 
pohledávka za,nljká novací '<ll, hYlpot'ek.a jak.o blalnkeltní je l'es'ervo
vána pro uěktercu p,olhi1edávku, 'což nlellmvsi hýti vždy pohledávka 
obnovená. Tím Thovací dlosáhne se žá:dta:né V'ounosti pozemku,"U) 
třebas pohledávka hOlsPoldářs'ky spliatena ne'I1lÍ, právně je však 
zapl:a1eoen<a. 

Omezení trvá nejméně po: deset tet od té dotby, kdy byl ÚVěT 
POSkytnJLlt. Tato doba dll'e nlalŠeho mínění po'Čťná t'ímokamž,tkcí11, 
kdty b<y~al hypoteka vložena (jl() lmth ;p'ozcmk'ovýdl, p'oln1ěvadž Po
zemlwvé \jst;y úvěrové VI'OI]]OU se dle amaJ.og,ie hy:potečnkh zástav
ních listů cmti.tovalti jeul na zátkLadě hYiP,o<teky. úV'ěmvá IPohled!ávka 
tClitO vYlplácí se v Pozemkový ah 11ilsteah úvěwvých. (§ 21 na,ř. ~ 
dne 26. I istopa,dJu 1920 Č. 630 Sb. z. a <11.) 

Zákaz ZC~ZeTIlF má p,atk CoO do osob tento ro~sah,: 
a) je cUo1V'oleno zciiZJ.rt1 dOltčellloU! ncmoV'i~,ost, dá-Iii k tomu P.o

zemli.'olVÝ úřad své svoaení, svoilení to - joe-li zapsána p,olzfLámka 
zálc'azu zoizení dle § 9 úv. zátko - musí s'e dáti v'e formě k tnltal-
bulaoi scholpné; . 

b) TIlemQiv'itost mQižnOI z,cizW bezl s,oruhi[:alSu Po,z·emkolVého úřa'dlL! 
mezi manieli nebo s ro,dtčů na dlět:i~ při čem'Ž detmí lest fQ!zurněti 
descendleIT1lty pa rozumu § 42 obč. z.; ač adJo,pbov.a1né dlěti nejsou 
zvláště uvedeny, jSi()U přece dk UlstlalnaVenlÍ § 183 o!bč. zák. též v 
tomto p'ri'vilegiu ob s <l!Ž en,y , podlobně j nem<l!uželské cl'ěti; zdůraznifci 
jest, že převod s dlě'tlí Ital r'Oduče je dle tOlhQito' ustan:olVculÍ VyiFOIučen 
(sf/olv. čf. I. č. 4 zák. z 15. dlUhna 1920 ·č. 311 sb.); 

c) ten, kdo nabyl nemovitosti z<pů'sOIhem ald a), ob), je 'Otmezen 
stejně zákJalz1em zcizenlÍ iauw jeho předchfId,ce, ovšem zde jde o 
cleri v:at.ivní z,půSQlb nabýváil1í vllastn'ktví, kdo na1buclle vla,stnictví 
olrílginárním způs>OllJem, tímto omezením vázán !1IC1llí; 

d) zákaz ZClÍzelnlÍ má v~rZlllam práva přeclkupn,ítho pro s,tát, 
neboť p.o'zemk,o'vý úřad mlIže kou'pj\ti nemovilto,st, .k jejímuž zcizení, 
byv o to pO'žád:án, SlO'U~kllSU ned,a'i, v~TjlimeČl!l'é ustamlo'vení je, že 
neřídí se kupní cena nabídk,o'l.l třetí .o·sOlhy, ·aloe li.'upní cena má 
býtJi »slou'Šná« . 

III. Zál{1az zcizClTIlí má zpra'vildla pr'olti třetúm 'OIsolbám jen tehdy 
pl'atnost, byl-li pOlznamel!1lál!1 v knfihách pOl~emk'o'Výc11. Zá~nam ten
to ,r~erj v'šalk p,o'dimínkou zálkazu zcizení a proto IZlákaz zdzeruí má 
pr,Qiti třetím OIsclbám platnost i bez poznámky tébo', i'esmiž'e ony 

30) Nová pohllooa'Vka ov·šem nemůže plak poskY'tnuta býti ciIl'e úvěro
vé'ho zálkQna, nebot pak se ~átdlané volnos,ti netdos'áhne. 
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osolbly Ol tOlmto zá:kja'Zou věděly. Je zde ip'o'dobná ,neSr()IVill~"olst jaik,o 
při ,pomámce roJnřckétho nedí,tu (V]Z níže stwdtl V.). 

Zá'kaz zcizooí se v t'omto případě 'Powamenává, podob'lllě jako 
v jiný,ch Ip'ř'í.padech zálwnn.ých zákazů dle rvoNého p'l"áva česko
slovenského; dJ.eohómskéhiO' zák!. zákwz zcilz'elní se dlo kn:ih poze111-
lwvých vkláJd,a[ a tlO naJ lds,t C.al ) Pod!le úvěrového izálmm zákaz 
zlCřzenl se p'olttiZe p'o'Znlamenlává na l1á:wlh věřitele nebo PQ<~emko
vé'hOl úřaďu, a tOl dle ll1'ašeno míll1lění lUl list A. K ná:vrhu POl~emko
vého úřadu nelnÍ 'co lP'old o tknO'u ti, poněvaldž Hstina jeho je veř'ej
nou 'lllisťill1ou, iaJle věřitelli musí os v ěd>čil!'i, pokud to slolu,du není zná
mOl, že hypoteka vIOIŽIená ma nemo·vit'o'st by:la z.řÍzena prOl úvěro
ViOlU !p'olhil'ediávku v'e smy:s'lu úvěmvé!hoz,á'lwna, zpravidla bu:dou 
s,oudu tyto 'oko,!nosti známy ji1ž z,e vki'aldlul dol:lčené hypo,teky a 
sbíTky Ilis,ttn, ba\kže dosta'č!í pouhá žádbst věhtele. Jak POlzemk,ový 
Ú'řaldl. 'tak í V'ěřHel' mUlsÍ v·šak ve svém ploldánlÍ o-zl1a6hti příls.\ušnO'u 
hY'Poteku, kiterá je podkladem této pOlzl1ámky. 

• § 12. Poznamka rolnického nedflu. 
I 

'Aoznámka I'oLnliic:kélho nedlHu uvedena je v § 31 lP!řídMov6ho 
Zá'kiO:nJa: ze dlne 30. ledl1Ja\ 1920 Č. 81 sb.: 

»ž'e lUJseldlJ.OIst je r!Qi\nick,ým nedí,l'em, budiž vyznačeno v kni
hách veře1j iuýcJh v nad/pisu pOldls,taty sta~iko,vé . Stane-li se ta,k, ne
může se nikdo 'drovOIlávati tQlh!OI, že beze své vjmy nevěděl o ome
zeních, kterým je p'O:dlrobenoplrávo nedmú.« 

Ome!z'elt1~, kterým je podlroben mLn1i!cký ne díl , či!li - jak Sie zákon 
yyjadlíui'e ~ právlo ule:dlHů jsoo v IP'ř,ehJedlu tato:"2) 

t Zci/ZJitt 11Ie 'dlHy mOlŽlno jen se S!V'O']eIl1IÍm RotzemkOlvélho 
úřadu, at jdž se tak děje v oelku, neho' čásltečně' (§ 37 TI. z.); 

2. kdo nabude nedílu se schvá'le"ním P'OZlemk,ového úřadu je 
s,te~ně omezen jak,o i'eho~ přecLdhŮ'dce; 

3. z 'al. vaze ní TI e Id í Il ů je molŽitlo jen se schváloo'ím Pozemko
vého úřlélJdu, alle i s!eschv.áIlením Pozemkového úřadiw je mOlžno 
zř1dJiJti jen tyto zá'V.rudy (§§ 32, 35 přídlě'llOVé!hO zálwna): 

a) {lI\)y'Čiéjllié ~llulželbnostd p'o~zlemkové (§§ 475-477 'OlYč. z.), j'e.ž 
musí býťI zř.ízeny . ve pWSlPlĚlch každého slo:userlimíiho pOlZlemku a ne 
pOluze ve pľIOIspěch urlČlité ols,ryby (§ 479 obč. z.); 

b) sl!užebnolst bY1tu (§ 521olhč. z.); 
c) realná břemel1lal vÝlměinJm a vMné renty; 
dl) hY1pOlteky pro zápůjčky slp'llaltiJteLné ·dle umoř,o,vadho plán/Ll 

<li dJ\'e modaUt schválených POIz,emkovým úřa!d'em; 

4. ex e k u cena ,mlnický nledVl je p!řípu'S,tlna zpravidla jen nu
oenou správou (§ 36 \přiděl. zák., § 12 úvěr. zák.); 

31) KI la n g, flemerlkunglen 2I!.l d:e,n slalClhen,f'Clchtl.í cJJen flJelSt immungen 
dler Zivilnovell!en str. 57 a 58, R <l!n.dl la. Va'stOli,otví s:nr. 7i. 

32) nevlfiulbně o nidh poj'edlláme ve ISltluidii páté. 
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5. wll11ické nedli1y jS10u lM omeze'ně p r 10llU ch t o vat e 1 n é 
(§ 38 přícL. zák.); 

6. dl ě d i c k á p ·o s 1 o u P J1I o s t upr:a'vuja se z.vláMním způsobem 
(§ 39 a násl. příd. zák.); 

7. roln<ický ne·dH mů'že bS'·Vi! PozemkOlVým úřadem v y k o Ul pen 
(§ 51 příd. zák.). 

Z<ÍiPi~s pOlzll áJmky no:Ll]ilck6ho ne,djlllu není- podmílllkou pro tato 
právll1Í 'O'lue''vení, aile ie-li zarpsána, nemůže s·e nikdo omlouvati, že 
o tlěclhltO' lomezelnich nevěděl. Jeto sice velmt neja\Imé ustanoveni 
právní 'a: ll'esr'ovnává se nijak s j,ill1ýmL p'ředpi\SY' nalŠ elho právního 
řá:d'u, rula..v do,gmatickém výklaó<ú musíme se právě spokojiti jen 
s výkladem posHivní1ch p,řed/pilsů práIVních. 
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S t u d i e čtv r t á. 

Zaměstnanci qa zabraném . majetku. 
I. Stanoveni problemu. 

§ 1. Pojem zaměstnance. 

1. Pozemková reforma dotýká se velmi citelně sociální vrstvy 
ne právě nepočetné - zaměstnanců na zabraných velkostatcích. 
Zájmy jich nejsou souběžny, aniž jich sociální postavení je stejné, 
na jedné straně ředitel s velikými příimy a mnohými výhodami 
svého celkem neodvislého postavení, na druhé strane dělnictvo, 
které patří svým cítěním i svými příjmy do zcela jiné vrstvy. Toto 
očekává, že pozemkovou reformou stane se pánem na pi'Idě velko
statkářské, onen s pocity méně nadšenými pohlíží na pozemkovou 
reformu, která učiní jej snad zbytečným, a vidí, že v jeho práci a 
snažení budoucí pánové půdy sotva budou pokračovati. Ale od ře
ditele velkostatku až k posledním volákům a honáki'Im je celá řada 
stupnic a každý stupeň má své osobité zájmy, od jiných odlišné. 
Je proto přirozeno, že pozemková reforma zvíří otázky sociální 
i tam, kde asi autoři těchto otázek nejméně čekali komplikací. Ale 
z tohoto můžeme si vzíti poučení, jak opatrni' musíme býti k heslu 
zaměstnanci proti zaměstnavatelům a jak kriticky musíme jíti až 
na sám kloub věci. 

Toto je asi ono sociální prostředí, z něhož vyrůstá problém, 
co se má státi se zaměstnanci zabraného velikého majetku pozem
kového. Sociální pracovník bnde řešiti problém dle svých postulátl!, 
agrární politik dle postuláti'I hospodářských, my je však do polc 
těchto postulátů nemůžeme sledovati, třebas cesta byla sebe láka
vější, a musíme omeziti svoji oďPOVěCl na to, abychom stanovili, 
jaké povinnosti určuje náš právní řád, aby zabezpečil postavení 
zaměstnanců na zabraných nemovitostech. 

II. Na vellwsta\cích, jak jsme právě lJodotkli, setkáváme se 
s ceJ.ou řadou lidí, kteří jsou tam zaměstnáni. Zaměstnáním rozuměti 
jest výdělečnou činnost' jakoukoliv, která má poskytnouti prostředky 
ku živobytí. i

) Spadá pod tento široký pojem jak práce člověka, 

1) Srov. St d'll bac h, Erwerb uud Berurf (1896) str. 13 a násl. 
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jenž sám zpracovává PLldu, aby se mohl obživřti, tak i prace pod
Hikatele, jenž pomocí cizích sil získává nové statkyl, tak i práce 
osoby v cizích službách. Tato práce v cizích službách upra-

-vena je u nús nejvšeobecněji ,občanským zákoníkem, smlouvou 
pracovllí (§§ J 153- 1164 obč. zák.), a řadou zákonů speciálních. 
V poměru pracuiící osoby k té, jíž práci poskytuje, nazývá se 
prvá osoba zaměstnanoem a druhá zaměstnavatelem. Ale i v tomto 
pojmu skrývá se ještě něco, co s normální nomenklaturou se ne
srovnává a budeme musiti tudíž pojem tento ještě súžiti. V našem 
pojmu zaměstnance je totiž zahrnuta osoba, která jen příležito stně 
pracuje v tomto směru, zde nemluvíme v obyčejné mluvě o zaměst
nanci a proto bude vhodno i tyto případy z našeho pojmu vyloučiti. 
V obecné mluvě totiž považuje se za zaměstnance jen ona osoba, 
která z oné činnosti má míti víceméně trvalý a stejnoměrný pramen 
své vý.živy. Tedy moment trvalosti a stejnoměrnosti je vsunouti do 
pojmu zaměstnance. Není zaměstnancem ten, kdo jen mimořádně 
k omezeným úkolům je v cizích službách zaměstnán.2) 

Zaměstnanec uzavírá se svým zaměstnavatelem smlouvu slu
žební '(Dienstvertrag) (§ 1151 obč. z.) a hlavním znakem této 
smlouvy jest povinnost zaměstnancova v určité prostoře časové, 
Ueha sebe kratší, určitým způsobem se chovati, čímž vylučuje v 
příslušných mezích jakékoliv jiné počínání, pokud jemu ve slíbeném 
konání práce by překáželo, zkrátka v oné určité prostoře přestává 
býti svým pánem, musí v prostoře té síly své slíbeným způsobem 
vynakládati.3

) Není dobře v charakteristioe této smlouvy příliš zdů
razňovati odvislost zaměstnancovu, poněvadž u vedoucích zaměst
nanců je tato odvislost minimální, ba mnohdy i zaměstnavatel více 
závisí na svém zaměstnanci, vedoucím závod, než zaměstnanec na 
zaměstnavateli. 

Zaměstnavatel je tedy službo dárcem a zaměstnanec je ten, 
kdo službu přijímá. Tím získali jsme p'ro své další výklady základnu 
i východisko. 

§ 2. Zákonné předpisy hledící k zaměstnancům na zabraném majetku. 

I. V paragrafu prvém jsme pravili, že základem JSOU usta
novení o smlouvě námezdnÍ. Ustanov,ení tato jsou obsažena v § 150, 
třetí dílčí novely k občanskému zák. (cís. nař. z 19. března 1916, 
Č. 69 ř. z., k tomu zákon ze dne 21. prosince 1921, č. 497 sb. z. 
a n.), dále v zákonu o služební smlouvě osob ustanovených v ze
mědělských a lesních závodech ke službám lV'YššÍho rázu ze dne 
13. ledna 19J4, Č. 9 ř. z. Tím však není počet zákonných předpisů 
vyčerpán, neboť nesmíme zapomínati, že do souboru zabraných 
nemovitostí náležejí i průmyslové podniky, které se zemědělským 

') Srov. Len h o ff, D3JS iRecht des, dauernd Angeste\1ten str. 6. 
Krč m á ř, O smlouvě námezdní str. 85 a náseI. 

3) Krč ITl á č, O smlouvě námezdní str. 94. 



216 Studie čtvrtá §§ 2, 3. 

závodem nemají zhola nic společného. Podniky tyto spadaií pod 
ustanovení obchodního zákona a řádu živnostenského, platí tudíž 
b zaměstnancích těch příslušná ustanovení živnostenského řádu 
(§§ 72-105), dále zákon ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z. o ob-o 
chodních pomocnících. ' 

II. K těmto víceméně všeobecným ustanovením zákonným 
dľUži se speciální předpisy pozemkové refQrmy: . 

1. Již v záborovém zákonu bylo vZPQmenuto zaměstnanců na 
zabraném majetku; v paragrafu šestém bylo řečeno: » ..• o p ov i 11-
n o s tec h a O' c hra n ě o s ob n a z a b ran ě m ma jet k II Z a
mě s t n a n Ý ch bud o udá n a z v I á š t ní u s ta 11 o vell í.«4) Toto 
ustanovení nemá normativně žádné přímé ceny, poněvadž neusta
no.vuje žádných povinností, ale stanoví program, jak se má další 
legislativní práce díti. Je proto ustanovení toto pouhou resolucí, 
a' není Žádným rámcovým ustanovením, z něhož by další ustano
vení odvo.zovala svoji právní relevanci. 

2. Specialními předpisy O' zaměstnancích na zabraném majetku 
jsou §§ 3, 7, 14, 16, 17, 21, 22, 23 zákona ze dne 12. února 1920 Č. 118 
sb. o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém (h. z.). 

3. Ožehavou otázku, jak zabezpečiti sQciální postavení zaměst
nanců na velkostatcích zrušených, upravují zmíněný již § 3 h. z. 
a §§ 47, 49, 50, 59, 60, 72-75 zákona ze dne 8. dubna 1920 Č. 329 sb. 
o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (n. z.), k tomu 
pak druží se vládní nařízení ze dne 29. prosince 1921 Č. 496 sb., jímž 
se upravuje příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku po
zemkového podle § 73 posl. odst. zákona náhradového, dále nařízení 
vlády ze dne 12. října 1920 Č. 575 sb. a. prQvedení soupisu zaměst
nanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z dů
vodit služební činnosti na velkém majetku pensí neb darů z mUosti; 
pak spadá sem zákon ze dne 18. března 1921 Č. 130 sb. z. a n. 

III. Naším úkolem je tyto. nové předpisy uvésti ve, spoHtost s dří
vějšími předpisy o sml,ouve služební. Již výše jsme podotkli, že 
v kategorii 'zaměstnanců nemáme co činiti s hQmogenním celkem, 
ale se sociálními rozdíly velmi' značnými. Tyto sociální rozdíl1' 
došly výrazu i v zákonodárství, které rozeznává vyšší a nižší druh 
služeb, při čemž vYŠŠÍ druh služeb je upraven zvláštními zákony. 
Tento roidíl podržely i zákony o pozemkové reformě a proto mu
síme ho i my respektovati. Dále musíme rozeznávati dle faktických 
poměrů trvalé a přechodné' (sezonnl) zaměstnance; i tento rozdíl 
činí zákony naše. 

Z předcházejícího víme, že musíme rozeznávati zábor a p'řevzetí 
souboru zabraných nemovitostí státem, což tvoří zakončení zábo
rového právního poměru, proto budeme i v těchto výkladech roze
znávati právní pO,stavení zřízenců na souboru zabraném a právní 
postavení jich na souboru převzatém. úkol náš není lehký, ač roz-

') Mimochodem připomínáme, že zde redaktoři nazna:čili právnf , po
měr, aniž vycházeli z tradičního pojmu subjektivního práva, důkaz toho, 
že tento pojem ba i název je pro legislaHvu zcela zbytečný. 
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třídění generální se nám podařilo stanoviti, neboť velmt je stížen 
nejasným pojmem souboru zabraných nemovitostí. Dn souboru ná
leží, jak výše jsme již stanovili, jeden nebo více závodů zeměděl
ských neb lesních a jich pertinence, tedy i t. zv. hospodářský a lesní 
průmysl. Dále však tam náleží vše, co s těmito závody je pouze 
t. zv. právní jednotou spojeno, t. j. pnzemky, které neslouží ani pod
niku zemědělskému ani lesnímu, jako, tovární objekty, obytné domy 
atp. Tím počet zúčastněných zaměstnanc!'t vuůstá do . povážlivé 
šíře a mimo to zahrnuje v sobě třídy zaměstnanecké, které s po
zemkovou reformou nejsou v nijaké spojitosti. To jsou stinné dú
sledky toho, že záborovému zákonu se nepodařilo stanoviti způ
sobem přesným pojem souboru zabraných nemovitostí, který by byl 
konformní postulátům legislativním, ovládajícím myšlenku pozem
kové reformy. Naše výkládY operující s hoto,vými předpisy zákon
nými, mohou tuto diskrepanci pouze konstatov~th ale nemohou se 
říditi těmito. postuláty. Proto shledáme se v dalších výkladech 
i s kategoriemi zaměstnanců, které s pozemlkovou reformou nemají 
žádné spojitosti. V této okolnosti spočívá zmíněná již obtíž našich 
výkladů. 

V dalším učiníme dva rozdíly hlavní a tn: 
1. Služební smlouva a ~ábor, 
2. služební smlouva a převzetí zabraného so.uboru. 

II. Služebni smlouva a zábor. 

§ 3. Právní poměr zaměstnavatele a zaměstnance. 

I. Ve studii druhé seznali jsme, že právní ~ostavení vlastníka 
po pf. osoby hospodařící nedoznává valných změn a že právní po
sice těchto osob je v poměru k druhým osobám - vyjma zabírající 
stát - v zásadě nezměněná: Vlastník zůstává vlastníkem, pachtýř 
pachtýřem. V zásadě i zaměstnavatel, jenž hospodaří na zabraných 
nemovitostech, zůstává ve stejném právním poměru ku svému 
zaměstnanci. ' 

II. Nyní je však na nás stanoviti o k r u h z a mě s t n a n c ů, 
k t e r Ý ch s e z á k o' n týk á. Z předcházejícího je již do jisté 
míry patrno, že do kategorie zaměstnanců na zabraném majetku 
náleží jak zaměstnanci vyššího, tak i nižšího druhu, zaměstnanci 
stále nebo přechodně ustano.venÍ. Plyne to z ustanovení § 21 h. Z.,5) 
kde v prvé řadě ku dělnictvu se přihlíží, a na druhé straně z § 23 
h. Z., kde mluví se o. zaměstnancil odpovědném za řádné hospoda
ření, a z § 72 n. z., který míří též na zaměstnance, konající služby 
vyššího rázu. Nějakou sociální vrstvu neznamená tedy pojem za-

5) Srov. důvoóov'ou zprávu (t.isk č. 2373): »Netřeba připomfna1ti, že 
zaměstnanci sluší rozuměti všude l jak úředníky, tak i děln.íky. « Viz Kr e j č í, 
komentář str. 81. 
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městnance na zabraném majetku. Budeme musiti hledati omezení 
v jiném dělítku. 

Nejprve obrací se naše pozornost na osobu zaměstnavatelovu. 
Zdá se, že tato cesta není špatná a že povede k cíli. Tak jakol soubor 
zabraných nemovitosti určen je momentem osobním, tak i vyme
zení zaměstnanců dáno bude osobou zaměstnavatelovou. Zdálo by 
se, že prostě můžeme převésti jednotící moment souboru na náš 
případ a říci, že zaměstnanci ua zabraném majetku jsou ony osoby, 
které jsou ve službách vlastníka zabraných nemovitostí. Takto for
mulova'1é dělítko svádělo by nás na nepravou cestu, jak z příkladu 
nejlépe je patrno: A vlastní 600 ha půdy, je tedy vlastníkem souboru 
zabraných nemovitostí, na tomto souboru nehospodařl sám, nýbrž 
jeho pachtýř B, A má vedle pozemků i dílnu, ve které zaměstnává 
50 dělníků a několik úředníků, dílna je umístěna v najatém domě. 
Tu vidíme, že zaměstnanci A-ho jsou zaměstnán~ v dílně a že nejsou 
v žádném vztahu }" souboru zabraných nemovitostí. Dle výše for
mulovaného dělítka patřili by však v okruh námi hledaných za
městnanců, naproti tomu zaměstnanci pachtýře B by do, této kate-
60rie n epatřili. Ale z § 21 h. z. je patrno, že v prvé . řadě přihlíží se 
k zemědčlským a lesním zaměstnancům, dále § 23 h. z. mluví 00 za
mčstnancích, kteří jsou odpovědní za řádné hospodaření, § 22 h. z. 
omezuje právo v}'pověc1i zaměstnavatelovy, plní-li zaměstnanec 
IIstanovenÍ zákona o hospodaření na zabraném majetku, z § 75 
Č . 2-4 n. z. jde najevo, že zaměstnanci na zabraných nemovito
stech míní se zaměstnanci zemědělští a lesní, podobně z § 50 n. z. 
nutno usuzovati, že zaměstnanci musí býti v nějakém hospodářském 
vztahu k zabraným nemovitostem. 

Z toho se nám podává závěr, že nemůže býti zaměstnavatelem 
vla~tník, ale osoba hospodařící na zabraných nemovit'ostech, čímž 
může býti vlastník, ale i osoba od něho rozdílná. Při t'om musíme 
si Dřipamatovati pojem hospodařící osoby, který jsme rozvinuli výše 
ve studii druhé (str. 85), a musíme býti si toho vědomi, že hospo
d a řící osobou je ona osoba, která má povinnost hospodařiti řádně; 
osoby, které sice ve skutečnosti hospodaří, ale které k tomu nejsou 
povinny, zůstávají mimo úvahu. • 

Tedy z a m ě s t n a vat e lem je o s o b a, k t e rám á p 0-

vinno s t hospodařiti řádně na zabraném majetku 
a zaměstnanci na zabraném majetku jsou ty 
o s o b y, k t e r é s o n o tl o S o b o u u z a vře I y s m I o u v u 
s I II Ž e b n í. Tuto větu nutno však omeziti. Ne každý zaměstnanec 
o:-;oby hospodařící spadá již v tento okruh, ale jen ten zaměstnanec, 
k t e r Ý j' e z a mJ ě s t n á n n a z a b ran é m ma jet k u, t. j. j ě
hož úkolem je pomáhati řádnému hospodaření 
o s o b y, k t e rám á p o v i n n o st řád něh o s pod a ř i t i. Tímto 
hospodářským vztahem zaměstnance a zabrané nemovitosti máme 
určen okruh zaměstnanců na zabraném majetku. Tím však nemáme 
problém vyřešen. Soubor zabraných nemovitostí je sice v jádře 



Zaměstnavatel a zaměstnanec. 219 

svém zemědělský nebo lesní podnik, ale mimo to může obsahovati 
i podniky průmyslové, které buď slouží hospodaření na zabraném 
podniku, anebo jsou s tímto podnikem spojeny právní jednotou, t. .L 
jsou částí dotčeného knihovního tělesa. V obou přrpadech zaměst
nanci v těcht,o PrLtmyslových objektech nejsou zúčastněni ani země
dělského ani lesního hospodaření a proto z citovaných ustanoveni 
mohli bychom souditi, že tito zaměstnanci do hledaného kruhu za
městnanců nenáleží. Ale proti tomu máme velmi působivý důkaz, že 

. totiž jak zákon o hospodaření, tak zákon náhradový nepřihlíží 
k tomu, že do souboru zabraných nemlovitostí mohou náležeti též 
průmyslové závody. Jde tu o nejasnost, která nebyla redaktory od
straněna a tato nejasnost je pramenem dalších a dalších zmatkú. 
Nemůžeme tedy pojem zaměstnanců omezovati na z a m ě s t n a n
c e, kteří se věnují polnímu nebo lesnímu hospodaření, ale j a k é
m u k o I i v h o s pod a ř e n í n a z a b ran Ý c hne m 0' v i t o
st ech. 

Rozhodným je znak, aby hospodaření se dálo na zabrané nemo
vitosti, t. j. nemovitost zabraná musí býti kapitálem nebo částí 
kapitálu, z něho,ž zaměstnanec iískává ať přímo, ať nepřímo nové 
statky, dále je nutno, aby práce děla se na zabraném pozemku 
(tak při průmyslových podnicích), anebo aby byla aspoň možná jCl1, 

je-Ii dán zabraný pozemek (řiditelé velkostatkl1, třebas iich úřa
dovny jsou v najatých místnostech). Z toho je patrno, že hranice 
dají se stan0'viti jen přibližně, c0'ž ovšem pro praxi bude míti mnohé 
neblahé následky. 

Takto vedeným dělítkem zahrnuty budou do zaměstnanců na 
zabraných nemovitostech i osoby, které s pozemkovou reformou 
nijak hospodářsky nesouviSÍ, na př. zřízenci a úředníci cukrovaru, 
nebo domovník v obytném domě, bá dokonce sem patří i k'ostelník 
ustanovený v kapli, která tvoří součást zabraného souboru! Tyto 
důsledky nejsou pro pozemkovou reformu žádoucí, ba nejsou se 
stanoviska sociálního vhodny. Nad to vnáší se do, provozu zabraného 
průmyslového závodu prvek, který se s průmyslov'ým podnikáním 
nesnáší, a tak pozemkové reformě se neprospívá, ale hospodaření 
průmyslovému kladou se zbytečné překážky. 

III. Smluvní volnost osoby hospodařící na zabraných nemovi
tostech není záborem zásadně dotčena, jen, pokud by sluŽ;ebnÍ poměr 
se nesnášel se záborovými povinnostmi, je smluvní volnost omezena. 
Jinak milže hospodařící osoba přijímati a P1"O'Pouštěti své zaměst
nance v rámlci všeobecných ustanovení právních. Omezení smluvní · 
volnosti, které JSOLl osobě hospodařící uJ.oženy těmito zákony, tý
kají se: 

a) zabezpeče1lÍ sociálního postavení zaměstnancú; 
b) ochrany zaměstnanců, octnou-li se v k'onfliktu s nařízel11ml 

svého službodárce nebo jeho zmocněnce a s p'ředpisy o pozemkové 
reformě. 
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Ad a. Všeobecné ustanovení obsahuje § 21 h. z.: »P o zem k 0-

vý úřad aohlíží, by řádně uprav e ny byly mzdo,vé a 
p r a c o v n í p o měr y zem ě děl s ký cha I e s II í ch z a m ě s t
n a n c ů z a b r a II é h o m a jet k u a z a j i š t ě 11 Y jej i c h p 0-

ž i tk y při 11 e moc i, i 11 val ř d i ťě a stá ř í j a k pod I e 
z v I á š t n í c h z á k o 11 Ů k tom u vyd a 11 Ý c h, t a k i pod I e 
z v I á š t 11 í c h ú m I u v mez i z a mě s t n a n c (a z a m ě s t 11 a
vat e I i. Tím t o d o hle dem n e n í d o t č e 11 a pří s 1 u š- . 
II o s t j i n Ý ch ú řad ů k u r o v n á ním z d o v ý cha p r a co v
ních sporů mezi zaměstnauci a zaměstnavateli. 
S t e j n ě P o zem k o v ý ú ř a cl d o h ľ í ž t, aby pro, v e den o 
bylo z lep š e n í p o žit k ů pen s i s t ů z a b ran é h o m a
jet k u, ú měr n éj e h o v Ý n o s n o s t i. Jel i z a b ran Ý m a
jet e k v ú ř e dní spr á v ě, p I a t í o ú p r a v ě p o měr ů z a
m ě st n a n c ů v a p o žit k ů pen s i s t ů v § 17, odst. 2.« 

Toto ustanovení je základním ustanovením v tomto směru a 
proto jsme si dovolili uvésti jej v plném zně'ní. Provedeme-li rozbor 
tohoto ustanovení, shledáme, že obsahuje dvoje ustanovení: 

1. hledící k obsahu služební smlouvy; 
2. hledící k sociálnímu pojištění, resp'. náhradnému plnění. Zde 

promluvíme jen o ,obsahu služební smlouvy, o sociálních op'atřeních 
t.lensÍ'Íních pojednáme níže. 

K obsahu služebnr smlouvy hledí oprávněn~ PozemkovéhO' úřadu 
dohlížeti na řádný O'bsah smluv CIO do mzdových a pracovních po
měnt Tomu mzuměti jest tak, že Pozemkový úřaď neuťčuje autori
tativně a přímo správním aktem právní poměr meú zaměstnavate
lem a zaměstnancem, nýbrž jen nepřímo, nebo! oni dva sami uza
vírajÍ smlouvu služební (buď jednotlivě nebo kollektivně), aPozem
kový úřad může jen nepHmo, působiti na její obsah, maje ovšem po 
ruce nejmocnělj~í sankci svého p'řá:ni - úřední správu, '0 níž po'zději. 
Porušení ustanovení § 21 je výsllovně: uvedeno jako důvod úřední 
správy. Tím ovšem je Pozemkovému úřadu dána možnost, aby 
jednostranně zaměstnavateli určoval obsah smlouvy služební, za
městnancům smluvnr sv,oboda však vzata není. 

Ustanovení to vztahuje se jen na »zemědělské a lesní« zaměst
nance, t. j. na osoby, které jsou zaměstnány v zemědělském nebo 
lesním podniku v pravém slova smyslu, nepatři tudíž sem osoby, 
které jsou zaměstnány v podnicích, které tvoří nemovitostní perti
nence toho. kterého souboru, anebo podniků, které jen knihovní jed
notou jsou spojeny se s'ouborem. Nevztahuje se tedy na zaměstnance 
v hospodiřském lihovaru, nebo lesní pile. Bude v tomtol směru vždy 
rozhodný moment, zda dotčený poďnik průmyslový mJožno považo
vati za samostatný podnik, anebo jen za součást zemědělského nebo 
lesního 'Podniku, při tom dobrým vodítkem bude, vYjdeme-li od 
pojmu závodu, neboť samo,statný závod průmyslový nebuďe zpra
vidla součástkou zemědělského> P'Ů'dniku. Celkem možno analogicky 
postupovati dle čl. V. , lit. a uv. patentu k živnostenskému řádu 
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z 20. p110since 1859 č. 227 ř. z. Problém tento je v extensivním 
hospodaření do,sti jednoduchý, stává s'e však složitý v intensivním 
hO'spodaření průmyslových závodů hospodářskéhó průmyslu, kde 
celé hospodářstvÍ i s cukrovarem na př. je v jedno spojeno, kde 
v zemědělství užívá se valnou částí mechanické energie (elektřiny), 
které společně se užívá též v prů~slovém závodu. Ustanovení toto 
není tedy tak úplně jasné, jak by se na prvý pohled zdálo. 

Kompetence úřadů, které mají o služební smlouvě rozhodovati, 
(zpravidla je to dle našich předplisů právních soud) se těmito' před
pisy nemění. P,okud iiné správní úřady intervenují, by předešlo se 
stávkám nebo výlukám, přesahuje otázka tato naši úlohu. Také 
sml'ouva o rozhodčího, (§ 577 c. ř. s.) tímto není dotčena, sem spadají 
hlavně t. zv. paritní komise, kterým dle k'Ůllektivních smluv přísluší 
rozhodovati o spO'rech těchto smluv se týkajících. Soud není ovšem 
nijak vázán nařízeními Pozemkového úřadu, daným zaměstnavateli, 
pr'Ů soud rozhoduje jedině smlouva služební, Po'zemkový úřad je 
persona extranea, na smlouvě nezúčastněná, a její projevy, pokud 
se nestaly lex contractus jsou pr9 'soud zcela nezávazny. 

A d b. Zaměstnanci na zabraném majetku mohou se dostati do 
k'Ůnfliktu s nařízeními svého zaměstnavatele a ustanoveními zákonů 
o pozemkové reformě najmě v konkretním případu s opatřeními 
Pozemko,vého úřadu. Při smluvní svobodě zaměstnavatelově mohl 
by tento postupovati dle služební ' smlouvy a žádati, aby zaměst
nanec plnil jeho příkazy. BylO' by pak velmi spomo, zda dáti před
nost nařízením , zaměstnavatele či opatřením Pozemkového Maclu. 

_ A však řádné hospodaření právě na velkostatcích spočívá ,- rukou 
zaměstnanců najmě t. zv. úřednictva, t. i. osob konajících služby vÝš
šího rázu (duševní a ne pouze mechanické) a proto, má-H Pozemko
vému úřadu nesporně zabezpečeno býti prováděni jeho opatření, 
je nutno tuto spornou o,tázku na jisto postaviti a ji určřtě vyřešiti. 
I 'z důvodů sociální spravedlnosti bylo nutno, nároky zaměstnan-
covy zabezpečiti. ' 

K tomu směřuje ustanovení § 22 h. z. Ustanovení toto má svého 
předchůdce v § 9. zákona ze dne 17. prosince 1918 Č. 82 sb. a má 
tento smysl: řídil-li se zaměstnanec ustanoveními zákona ze dne 
12. února 1920 Č. U 8 sb., třebas jednal proti služební sml'Ůuvě, nesmí 
býti přeložena) anebo propuštěn, ani ze zajEštěného postupu nebo 
zvýšení svých požitki't vyloučen. Místo, tO' zasluhuje poněkud vy
světlení. Zaměstnavateli není vzata možnost zaměstnance pře I 0-

žit i nebO" prO' p u s t i t i dle ustanovení smlouvy služební, nemůže 
ovšem odůvodňO'vati tato opatření tou okolností, že zaměstnanec 
řídí se předpisy zákona o hospodaření na zabraných nemovitostech 
Cl nikoliv předpisy smlouvy služební a opatřeními zaměstnavatelo
vými. Stalo-li se to ze šikány <§ 1295 obč. z.), třebas v rámci! smluv-

6) Přeložením rozuměU 1est jakékoliv přikázání }iné služebn~ po'vin
nosti, jiného oboru služby než d<Jsud zastáv<lil, není nutno tím ro'zuměti 
v ždy přeložení na j,irné geografické místo. 
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ních ustanovení, nepozůstávají tyto projevy vůle zaměstnavatelovy 
po právu, t. j. nemají právně-normové rclevance, tím rozšiřuje usta
novení § 22 h. z. ustanovení S 1295 odst. II. obč. z. o neplatnost 
tohoto t. zv. výkonu práva. Pokud se týká v y I o uče 11 í z a m ě s t
n a 11 c e z e z a j i š t ě n é hop o s tup u a z e z výš e 11 í (s c. z a
j i š t ě n é h o) p o žit k ů, jest tím rozuměti patrně trestní sankce 
služební smlouvy pro ten případ, že zaměstnanec neplní povinnosti 
smlouvou služební převzaté. Těchto trestních sankcí nesmí zaměst
navatel použíti, jednal-Ii zaměstnanec dle zákona ze dne 12. února 
1920 č. 118 sb. proti ustanovení služební srmouvy. Jinak smluvní 
volnost není dotčena. 

Užije-Ii zaměstnavatel nic~ně výhod, které mu skýtá služební 
smlouva proti jeho zaměstnanci, ač dle tohoto ustanovení není 
k tomu oprávněn, může si zaměstnancc stěžovati k politickému 
úřadu I. inst. s odkladným účinkem a pak mohou se obě strany 
odvolati k politickému úřadu ll. instance, jenž rozhoduje konečně. 
Rozhodování toto týká se smluvních povinností ze smlouvy služeb
ní, ° nichž se zpravidla rozhoduje pořadem práva, jde tedy o rozho
dování v t. zv. soukromoprávním poměru (§ 105 úst. listiny). 1<'oz
hodování správního úřadu je omezeno na výše jmenované případy. 
V praxi bude najmě výpověď dle smlouvy danú, pak transferovánÍ 
v rámci služebních ustanovení činiti dosti značné obtíže. Všeobecně 
možno říci tolik: pří s I II Š n o s t spr á v n í 11 o ú řad u jed á n a 
t e 11 d y, j c s t I i ž e pro jev v ů I e z a m ě s t n a vat e lov y j e 
s m I o u vou s I uže b n í s i c e o d ů vod 11 ě 11, a I e s t a 1-1 i s e 
z e z ř e j m é II o a h I a v ní 11 o pop Ll dll, že z a m ě s t n a ne c z a
chovával předpisy o hospodaře' ní na zabraném 
ma jet k u, ač tím por u š' o val s m I u v n í p o v in n o s t i. Je-Ii 
jen o to spor, pak rozhodují správní Macly, je-li však spor o to , zda 
dle služební smlouvy je zaměstnavatel k takovému opatření opráv
něn, pak rozhodují soudy pořadem pr{lv a. (BJi.ŽŠí viz níže v § 4 
ad III.) 

Ve druhém odstavci § 22 je řečeno: "Stejná ochrana přísluší těm 
zaměstnancům, ktěří jednali v duchu tohoto zákona, dříve než počal 
lJůsobiti. « Jednání v duchu zákona je sice dobře míněná, ale zcela 
bezvýznamná fráze a proto toto přechodné ustanovení není použí
vatelné, Ostatně pro nynější dobu není více aktuální. 

§ 4. Zaměstnanci na zabraném majetku a povinnost řádně 
hospodařiti. 

1. Zaměstnanci na velkém majetku pozemkovém jsou pro řádné 
hospodaření nezbytným orgánem a proto není divu, že zákony po
zemkové reformy ukládaií v tomto směru zaměstnancům též po
vinnosti. 

I. Zaměstnanci jsou povinni služební výkony dozorčího orgánu, 
Pozemkovým úřadem ustanoveného, umožniti a (Ičinně podporovati 



Povinnost řádně hospodafiit. 223 

(§ 7 h. z.). V jakém směru se má tato podpora díti, je stanoveno 
v § 6 h. Z., dále" je tato povEnnost určena v § 7 h. z.: Zaměstnanci 
mají na všechny dotazy úřední osoby přesně, úplně a podle nej
lepšího vědomí odpověděti a na její vybídnutí hlásiti závady, jež 
mohou (patrně dle subjektivního mínění tázaného) hodnotu majetku 
zabraného podstatně zmenšiti nebo ohroziti dosažení průměrné 
sklizně, povahou pozemků odůvodněné. 

2. S~nkce na porušení této povinnosti stí:tl10Vena je v § 25 h. z., 
sankce, tato kvalifikuje přestoupenr zmíněných povinností na ' policejní 
přestupek, jehož potrestání přísluší pol. úřadu 1. instance. Ustano
vení toto souvisí s úřední kvalifikací dozorčí osoby. 

3. Povinnosti tyto uloženy jsou všem zaměstnancům ať zast{t
vají nižší či vyšší služby. 

ll. Zaměstnanci, kteří jsou odpovědni za řádné hospodařcní, 
mají dle § 23 h. z. větší povinnosti. Těmito zaměstnanc1 jest rozume ti 
ony osoby, které konají služby vyššího rázl;! a mezi nimi v prvé 
řadě ty, kdož stojí v čele jednotlivých podniků, z nichž se soubor 
zabraných nemovitostí skládá, ale v praxi bude nutno vésti hranici 
poněkud šíře a pojmoutř v kruh osob poviJ1lných i ty zaměstnance , 

kteří nejsou sice správci, řediteli jednotlivých dvorů či panství, ak 
kterým v závodu svěřena je určitá činnost resp. organisacc výroby, 
z níž jsou samostatně odpovědni na př. sýrařství atd. 

. Osoby .tyto nemají »hrubě zanedbati povinnosti řádného hospo
daření nebo přestoupiti ustanovení tohoto zákona« (§ 23 h. z.). Pře
stoupením povinností tohoto zákona (sc. o hospodaření na zabraných 
nemovitostech) rozuměti jest porušeríí povinností uložených zaměst
U1ncům v §§ 6, 7 a - pokud jde- i o zástupce hospod. osoby -
v §§ 8, 10 h. z. K porušení těchto povinností dostačí jakékoliv zavi
nění, naproti tomu je třeba hrubého zavinění, aby porušena byla 
povinnost řádného hospodaření, za něž je zaměstnanec odpověden. 
Řádné hospodaření je vykládati po rozumu § 1 a 2 h. z. V tom je 
ovšem rozpor podobný jako v § 11 h. z., o němž jsme pojednali ve 
studii druhé (str. 95). 

Sankce stanovena je takt,o: Pozemkový úřad uloží hospodařící 
osobě, aby propustila dotčeného zaměstnance, neučiní-Ii tak, zavede 
Pozemkový úřad úřední správu a je pak legitimován dáti sám vý
pověď. Dále praví zákon v § 23, že »tento příkaz Pozemkového 
úřadu platí jako zákonný dt"tvod, aby služební poměr mohl předčasně 
býti rozvázán.« Tím soudu vzata je možnost zkoumati, zda před
poklady další byly dány a jeho rozhodování bude se opírati jen 
o tu skutečnost, zda příkaz Pozemkovým úřadem byl dán a zda 
v souvislosti s ním výpověcf byla dána, právě tuio souvislost bude 
nutno vždy zkoumati. Souvislost je porušena, odvolá-li Pozemkový 
Nad příkaz dříve, než výpověď byla dána, anebo uplyne-li od da
ného příkazu tak veliký časový interval, že nutno z okolnosti té 
usu~ovati, že Pozemkový úřad na svém příkazu více netrvá. 
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III. Výklady tohoto para~rafu jsou uvésti v soulad s ustano
líím § 22, jehož výklad: jsme podali v předcházejícím paragrafu 
v oddílu III. Ř.ečený § 22. začíná slOovy: »Protože plnil povinnosti, 
jež ukládá tento. zákon, nesmí býti zaměstnanec ... « V předcháze
jících výkladech ponechali jsme čtenáře poněkud na hOoHčkách ve 
směru, které jsou to tyto povinnosti. Nyní po tom, co řečeno bylo 
v oddílu 1. a ll. tohoto. paragrafu, je ovšem odpověď dána sama sebou! 
J sou to ony povinnosti, jež jsou uloženy všemI zaměstnancům vůbec 
- ty uvedeny jsou v oddílu 1. - , dále povinnosti vedoucích zamJěst
nanců, uvedené v oddílu II.; ale povinnost řádného. hospodaření je 
uložena vedoucím zaměstnancům vůbec a proto nevztahuje. se ome
zení zaměstnavatelovo jen na ten případ, že by zaměstnanec kon: 
fliktem mezi smlouvou služební a řádným hospodařením hrubě po
rušil zásady řádného hospodaření, nýbrž zaměstnanec je oprávněn 
i tehdy jednatt proti služební smlouvě, když by jednáním podle 
smlouvy jen lehce porušil zásadu řádného hospodaření. Ustanove
ním § 22 nemá býti však podřízen\Ým zaměstnancům dána možnost, 
aby mísili se do vedení hospodářské správy, jíž nerozumějí. 

§ 5. Zaměstnanci a úřední správa. , 

Uvalením úřední správy vstupuje úřední správce na místo za
městnavatelovo (§ 14 h. z.) a z výtěžku úřední správy platí zaměst
nancům služné a jiné služební požitky (§ 16 h. z.). Úřední spráVCe! 
může ve smyslu služební smlouvy dáti zaměstnanci výpověď, ale 
může i novou služební smlouvu uzavříti (§ 17 odst. 2 h. z.). Zákon 
zvláště zdůrazňuje smlouvy kolektivní a služební smlouvy trvalého 
rázu. Smlouvy kolektivní dle dnešního stavu jsou jednak smlouvy 
rámcové, v jichž ustanoveních pohybují se jednotlivé individuální 
smlouvy služební, anebo jsou to smlouvy, jež zmocněnci zaměst
navatelů a zaměstnanců najednou uzavírají. Sm~ouvy tyto, ač zá
konitě nejsou dosud upraveny, mají za nynějších sociálních poměrů 
veliký význam, třebas vázanost zaměstnavatelova je dána více mo
censkými poměry faktickými než právním řádem. Proto také je 
třeba, aby úřední správce si vyžádal vyjádření hospodařící osoby 
(zákon vyjadřuje se neúplně mluvě o vlastníku, užívateli, pachtýři). 

S I uže b ní rn: i s m I o II v a m i t r val é hor á z u rozuměti 
jest ony, kterých zaměstnavatel neuzavírá jen, aby uhraclíi přechodnou 
potřebu, nýbrž aby určité pracovni místo bylo vyplněno, a zaměst
nanec ne z důvodu přechodné tísně, ale aby získal trvalý pramen 
příjmů.7) Smlouva ta může býti uzavřena na určitý čas nebo na 
neurčito, ale vždy tak, že nejde s hlediska dotčeného závodu o pře
chodné ustanovení. Potřebuje-li hospodářský závod (na př. dvůr), 
aby v něm trvale byl zaměstnán jeden správec a uzavře-li zaměst
navatel se zaměstnancem služební sm[ouvu, jÍž se obsazuje toto 
místo správce, je ta. služební sml10uva trv,alého rázu, třebas O' době 
trvání není nic řečeno a třebas obě strany měly možnost dáti kdy-

7) Srov. L e Jl n ho f f, Das Recht des dauemd Angestellten str. 24. 
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ko1iv výpověď ve lhůtách zákonem předepsaných (§ 19 odst. II. zák. 
z 13. ledna 1914 Č. 9 ř. z.). Takové smlouvy může úřední správce 
uzavírati jen PO vyslechnutí hospodařící osoby. 

Úřední správce je jen nepřímým zás tupcem hospodařící osoby 
(viz studii II. § 12 1.), uzavírá tedy smlouvu služební vlastním jmé
nem, je proto zaměstnavatelem stát, jehož orgánem je úřední 
sp rávce. Stát má možnost domáhati se převzetí těchto smluvních zá
vazků osobou hospodařící jen v rámci ustanovení §§ 1036 a 1037 
obč . z. (viz studie II. § 14 IV.). Nelze-li se domoci tohoto převzetí, 
není hospodařící osoba povinna po, skončení úřední správy vstoupiti 
do smlouvy a nastává situace § 24 zák. z 13. ledna ,1914 Č. 9 ř. z.: 
Hospodařící .osoba může dáti výpověď a zaměstnanec může další 
nároky uplatniti proti státu, byla-li služební smlouva hospodařící 
osohou předčasn ě zrušena. Dala-li však hospodařící oso·ba souhlas 
k uzavření smlouvy, pak ji ovšem právo výpovědi nepřísluší, stejně 
tornu, byla-li hospodařící osoba vyslechnuta. 

S m I o u v y s 1 uže b n í jen pře c h 'O d n é h'Ů ráz u pomíjí, 
jakmile úřední správa byla skončena, ať už potřeba pominula či nic, 
jsou p'rávě uzavřeny jen pro potřebu úřední správy. 

§ 6. Pensijní nároky zaměstnanců. 

Pensijní nároky zaměstnanců jsou jednak před skutečným pře
vzetím, jednak při skutečném převzetí. Podávajíce přehled těchto 
nároků a jich zabezpečení, promluvíme zde hlavně o pensijních ná
rocích před skutečným převzetím. 

I. A) Pensijní nároky zaměstnanců mohou se opíratř: 

1. o služební smlouvu; 
2. o zákon ze dne 18. března 1921 Č. 130 sb. z. a n.; 
3. o zákon ze dne 5. února 1920 Č. 89 sb. z. a n. 
B) K zabezpečení těchto nároků slouží: 
1. všeobecný fond pro zaopatření zaměstnancLI na velkostatcích 

u Všeobecného pensijního ústavu v Praze zřízený dle § 73, n. z. a na
řízení ze dne 17. září 1920 Č. 536 sb. z. a n. a ze dne 29. prosince 
1921 Č. 496 sb. z. a: n.; 

' 2. speciálnr fond zřízený dle § 3 h. z.; 
3. náhradní nároky podle § 50 n. z. 
II. Co do jednotlivostí je uvésti tot'o: • 
1. Pr'o nároky pensijní je v prvé řadě rozhodná s m I o u v a 

s I uže bll' í; 'byl-li v této služ'ební smlouvě stanoven závazek za
městnavatelův. platiti odp'očivnou nebo invalidní rentu, pak rozho
duje znění sml,ouvy. Pozemkový úřad může P'Ů r·ozumu § 21 h. z. 
naléhati, aby smlouvy služební byly v tom směru řádně, upraveny 
a v § 3 h. z. bylo to uloženo zaměstnavatelům jako povinnost. Co 
clo otázky však, kdo má tento závazek exekv'ovati, jsme poněkud 
na rozpacích, domníváme se, že Pozemkový úřad vzhledem na 
znění § 21 věty prvé nemá přímé možnosii doháněti zamě,stnavatele 

14 
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k uzavření takové smlouvy, a zůstává pořádk!ová pokuta po rozumu 
§ 25 h. z. jediným prostředkem, nehledíme-li k možnosti úřední 
správy, kde úřední správce v rámci § 17 h. z. ovšem podobná opa
tření by mohl provésti. 

2. Nároky pensijní po rozumu zákona ze dne 18. března 1921 
č. 130 sb. z. a n. předpokládají buď: 

a) že zde byla smluvní povinnost platiti pensi a že výminka, 
která tuto smluvní povinnost podtnliňovala, nastala dříve, než tento 
zákon počal působiti (5. května 192'1), ať zaměstnanec do výslužby 
již vst'oupil či nic, anebo 

b) že pense se fakticky již platila v té době ať povinně či do
brovolně ve formě poosí, provisí nebo darů z milosti, pravidelně 
poskytovaných (§ 1). 

Změny oproti smluvním povinnostem ad 1. uvedeným obsahuje 
zák!on tyto ~ . 

a) že stanoví minimáhú výměru zaopatř'ovacích požitků (§ 3, 
§ 8) při maximální hranici příjmové (§ 9), že pense počíná PO 40., 
resp. 35. rooe služebním (§ 3), nastal-li případ pensionovánn za kratší 
služební dobu, snižuje se pense až na 40% minimální pense (§ 4); 

b) že přiznává zaopatřovací nároky též vdově a sirotkům po 
zaměstnanci majícímu nárok na pensi (§ 6, § 7). 

Od těchto obnosů odčítají se důchody, kterých požívá zaměst
nanec nebo jeho vdova PO př. sirotci, z důvodu pensijního pojištění 
pro př. smluv náhradních (§ 13). O výši pense dle tohoto zákona 
rozhoduje poslední skutečně k!onaná služba (§ 10). 

Požitky plniti má zaměsbnavatel, »u něhož počala nebo počíti 
má výplata zaopatřovacích požitků« (§ 11). Tomu je rozuměti tak 
a) že zaměstnavatel dne 5. května 1921 poskytoval určité osobě, 
která byla u něho zaměstnána v hospodaření na zabraných nemo
vitostech buď pensi, k níž byl dle smlouvy povinen, anebo dobro
volně pravidelné dary remuneratorni, b) že zaměstnanec dne 
5. května 1921 měl již nárok na placení pense, ale dosud tohoto ná
roku neuplatnil' a vykonává službu dle služební smlouvy. Takový 
zaměstnanec nabyl nároku na placeni pense dle tohoto zákona a to 
ode dne 1. Iedna 1920, jsou-Ii dány podmínky § 3. Poskytuje-li více 
dřívějších zaměstnavatelů bývalému zaměstnanci nebo jeho pozů
stalým (vdově, skotkům) příspěvky zaopatřovací, rozdělí se po
vinnost ku placení zvýšené pense mezi ně dle poměru dosud vyplá
cených příspěvků za·opa·tř·ovacích, neručí tudíž solidárně za placení 
pense (§ 11 odst. 2.). 

Spolu s těmJito osobami, ku placení povinnými, jsou zavázány 
solidárně (nerozdílně § 891 obč. zák.) též »právní nástupci osob 
k výplatě pov1nných« (§ 12). Právní nástupce jest dle běžného ná
zoru osoba, která odvozuje od jiné osoby své »subjektivní právo,« 
dle tohoto názoru - který v této práci nezastáváme - je právním 
nástupcem vlastník, který nabyl vlastnictví způsbem v § 424 obč. 
zák. a násl. označeným, ale není právním nástupcem nájemcovým 
vlastník, který přejímá hospodaření na pozemcích, dříve propachto-
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vaných do své režie po skončeném pachtu. Podobně není právním 
nástupcem stát a nabyvatel dle § 28 n. Z., oož jsme ve druhé studii 
prokázali (Vi2 str. 146). Omezuje se tudiíž ustanovení § 12 jen na deri
tivní nahývací způsoby vlastniotví anebO' jiných »práv.«. Odst. 2. § 12 
rozumí! se sám sebou, ale vztahuje se též na nabyvatele dl<e § 28 n. z. 
Převedeno na naši základní 'konstrukci řekneme: »právn:f nástupce« 
je osoba, jíž určitál právní ochrana byla poskytnuta a do jejíž skut
kové podstaty náleží též ta okolnost, že stejná právní ochrana pří
slušela dříve jiné osobě. ,Je tedy rozsah § 12 dosti' omezen. 

Nároky na pensi jsou vyňaty z exekuce (§ 14), SPOry rozhodují 
se tl soudu SbOl1OVého-prvé instance, v jehož obvodu bydH žalovaný, 
anebo leží pozemkový majetek, na kterém zaměstnanec naposledy 
konal službu ~§ 15). 

3. Nároky na pensi: P'Ťi převzetí upraveny JSOll' v náhradovém zák. 
a promluvíme o nich níže v § 9 této studie. Předpokladem je, že dle 
smlouvy nastal případ pensionován,í, anebo že má býti zabezpečena 
hodnota budoucně placené pense. To je nárok proH 11!áhradovému' 
obnosu za převzatý majetek (§ 59 n. z.). Vedle toho mají zaměst- . 
nanci nárok na pensi po rozum~ § 73 n. z. Proti tomuto fondu možno 
uplatňovati též nár,oky proti náhrac10vémlu penízi příslušející, ne
byly-ti z tolvoto peníze uhrazeny ~§ 73 n. z.). 

Pond zřízený po rozumu § 73 n. z. a nařízení ze dne 29. pro
since 1921 Č. 496 sb. z. a n. jest samostatnou právnickou O'sobou, na
proti tomu případně zřízený fond podle § 3 h. z. tvoří součást jmění 
zaměstnavateIo'va, které má jen zvláštní účel. 

4. Pokud zaměstnanci podléhaif pensijnímu pojištění sociálnímu, 
jsou upraveny jieh pensijní nároky zákonem z 5. února 1920 Č. 89 
sb. z. a n. a nenastává záborem žádná zmlěna, aniž skutečné pře
vzetí přivodí nějakou změnu. Nároky uvedené výše pod 1-3, dále 
v § 8 a 9 této studie jsou dány vedle těchtO' nároků ze sodálniho 
pOjištěnÍ. 

III. Služební smlouva a převzetf zabraného souboru. 

§ 7. Právni postaveni zaměstnancň při skutečném převzeti . 
. 

I. Jest ku p'odivu, že při zjevné snaze zabezpečiti pokud možno 
příjmy zaměstnanců a umožniti dalš'í jich živobytí redaktoři záknnu 
pozemkové reformy ani si neuvědomili, ba ani se nedotkli problému, 
co se má státi se služebními smlouvami, když stát převezme za
braný velkostatek, ani zákon ze dne 18. března 1921 Č. 130 sb. z. a n. 
tuto -otázku neřeší. NezWvátedy než dle všeobecných ustan'ovení 
právních kons-truovati právní poměr, neboť musíme právní povin
nosti na tento případ ať positivně, ať negativně určiti. 

Zaměstnavatelem není vlastník zabraného souboru jako, takový, 
ale hospodařící osoba, t. j. osoba, 'která' je dle § 6 z. z. povinna řádně 
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hospodařiti. Osoba tato ustupuje státu po dané výpovědi (§ 12 n. z.). 
Lhůta zpravidla je nejméně šestiměsíční, nebyla-li zkrácena pro 
špatné hospodaření dle § 13\ n. z. Z toho lze usu~ovati, že hospodařící . 
osobě je dána možnost dáti svým zaměstn.ancům výpověď, byl-li 
služební poměr uzavřen na dobu neurčitou. Zákonné výpovědní 
lhůty činí šest neděl (§ 20 z. o obchodních pomocnicích), po' př. 
nejvíce šest měsíců (§ 19 zák. o statkových úřednících), nehledě 
k mnohem kratším výpovědním lhůtám dle zák. občanského (§§ 
1159-1159 c). Není-li tedy nic o trvání služební smlouvy a o, vý
povědích stanoveno, jest Z1lměstnavateli možno dáti výpověď zcela 
legálním a pravidelným způsobem. Touto výpovědí končí služební 
smlouva a zaniká právní poWěr mezi zaměstnavatelem a zaměst
nancem. Sociálně-poHtická úvaha, zda je pro náš ' společenský orga
nismus žádoucno, aby takové hromadné výpovědi se dávaly, je pro 
naše právnické úvahy nemzhodná. Nedá-li však zaměstnavatel 
zavčas výpověď, je služební smlouvou vázán a musí ji doďržeti. 
Přirozeně, že výpověď může dáti i zaměstnanec. 

Otázka nabývá ihned jiného zbarvení; byla-li služební smlouva 
uzavřena na určitou dobu, anebo výpověcf smluvena na delší lhůtu, 
než je výpovědní lhůta dle §§ 12 a 13 11. z. V tomto přÉpadě nelze 
použíti citovaných ustanovení a proto musíme _ postupovati jinak. 
Jak v - občanském zák., tak zák. o obchodních pomocnících a úřed
nících statkových máme ustanovení, že smlouva služební může se 
zrušiti i před časem z vážného dúvodu (§ 1162 obč. zák., § 25 zák. 
o obchod. pomocnících, § 28 zák. o úřednících statkových). Je samb-' 
zřejmo, . že při exemplifikaci vážných důvodů (§§ 26, 27 zák. o' ob
chodních pomocnících, §§ 29, 31 zák. o statkových úřednících) na 
převzetí statku státem nebylo pamatováno, ale na druhé -straně ne
smíme zapomínati, že §§ 26, 27 zák. o obchodních pomocnících a §§ 
29, 31 zák. o statkových úřednících neobsahuií taxativního . výpočtu 
závažných důvodů, nýbrž pouze typické příklady, které se zpra
vidla v době redakce těcht'O zákonů vyskytovaly, nebo dle tehdej
ších ' poměrů se mohly pravděpodobně vyskytnouti. Ale zrušení 
hospodaření na zabraném velkostatku skutečným převzetím se . 
strany státu, po případě rozrušení celé hospodářské nynější struk
tury je do té míry závažný důvod, aby smlouva mohla býH zrušena, 
že nelze nahlížeti, proč by smlouva měla trvati déle než její hospo
dářský podklad. Toto· není snad jen v zájmu zaměstnavatelově, ale 
i v zájmu zaměstnancově. Neboť zaměstnavatel m(lže býti ochoten 
služební smlouvu dodržeti, ale zamestnanci nebude lhostejno zůstati 
ve službě za poměrťl velmi změněných a shoršených. Proto je 
v zájmu sociální spravedlnosti, aby při skutečném převzetí mohla 
se smlouva služební předčasně bez výpovědi zrušitLS

) Nepopírám 
však, že je to prostředek dosti primitivní a že bylo v zájmu věci, 

8) Zrušení smlouvy má se státi ke dni skutečného. pře1vzetí. UstaJnoveni 
§ !7pč. 4 n. z. nemá přímého významu a nemůže býti na zlálValdlUl naší 
konstrukce. 
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právní postavení zaměstnanců upraviti poně'kud přesněji způsobem 
více poměrům vyhovujídm. 

Byla-Ii však výpovědní lhůta hospodařící osobě dle § 13 n. z. 
zkrácena a byl-li důvod zkrácení - špatné hospodaření - zaviněn 
hospodařící osobou, pak má zaměstnanec pToti svému zaměstna
vateli nárok na náhradu škody (§ 1155 obč. z.), neboť zaměstnanec 
byl ochoten konati služby, ale zaměs tn'avaiel zavinil, že 'službu ko
nati nemůže. Ovšem, zavinění musí spočívati v osobě zaměstna
vatelově, spočívá-li v osobě jeho ZéÍ.stupce, užíti jest ustanovení 
§. ,1315 obč. z. Zavinil-li však špatné hospodaření zaměstnanec, ne
může se domáhati žádné náhrady škody, neboť právě jeho jednání 
bylo příčinou, že smlouva se předčasně ruší. 

II. Zvláštní ustanoveni platí, požívá-li zaměstnanec na tur á I
n í ho byt u. U stanovení ta jsou obsažena v §§ 21, 22 a 30 zák. 
z 13. ledna 1914 Č. 9 (o statkových Úřednících). Služebním bytem 
jest rozuměti byt, kterého zaměstnanec užívá in parteml salarii, nárok 
na tent,o služební byt pomíjí s nárokem na placení služného, proto bu
deme se Í' v těchto případech říditi dle všeobecných · ustanovení ' 
o placení služného. Ale k pllacení služného může dOjíti zcela p'Ťesně 
pro rata temp'Ofis, kdežto k užívání bytu nelze zcela užíti obdob
ných ustanoveni. Proto bylo také o těch př Ípadech, kde služební 
byty se zpravidla vyskytují, zvláště stanoveno. Ustanovení těch je 
použW i na náš případ, neboť výpovědí, po př. předčasným zrušením 
končí se nárok na užívání bytu. 

Zaměstnanec je povinen v přiměřené době p,řed koncem . výpo
vědní lhůty vykliditi přiměřenou část bytu, aby v ní' mohl býtiuby
tován jeho 'nástupce (§ 21 z. o stat. úř.). V našem případu zpravidla 
nejde o žádného nástupce zaměstnancova a zaměstnavateli' není 
hospodářsky možno další zřízence ustanovovati, proto nebude 
moci zaměstnavatel žádati, aby vyklizen byl byt pro osobu, jÍž se 
má dostati onen dvorec přídělem. Je otázka, zda tak žádati 
muze stát? Podobně je tomu, byla-li smlouva z důvodu 
§ 28 předčasně zrušena, pak má zaměstnanec bez vlastní dom'ác., 
nos ti ihned byt vykliditi, zaměstnanec, mající vlastní domácnost, má 
byt vykliditi do 14 dnů. Lhůta je dostatečně krátká, aby mohl přejí
mající stát sečkati s nastěhováním osoby, která má na převzatém 
statku hospodařiti. 

Byly-U zaměstnanci přikázány cl e p ut á t ní p 'O Z e mi k y, ná
leží mu náhrada za setbu, práci a případné útmty pojišťovací, byla-li 
smlouva zrušena před sklizní (§ 21 odst. 2). Ustanovení toto má ve-
1ilďr význam i pro náš případ. Zaměstnanec je v tomto případě 
hospodařící. osobou a proto má také se mu dostati výpovědi od Po
zemkového úřadu dle § 12, resp. 13 náhr. z. Již ve studii> druhé jsme 
zjistili (str. 181), že hO'spodařkí osoba žádných nároků proH státu 
nemá a že její od;šk,odnění závisí na ustanovéní § 43 n. z., proto ani 
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zaměstnanec, který je hospodařící osobou po rozumu§ 6 z. z., 'nemá 
žádných nároku proti státu. ' 

P.okud jde o stanovení tohoto nároku proti zaměstnanci, je nutno 
rozeznáv,afi dva případy: buď dal ,zaměstnavatel výpověď, resp. 
zrušil smlouvu před časem, anebo výpověď nedal. Ve druhém pří
padě je jasno, že zaměstnavateli stalo sc plnění nemožným, není mu 
dle právního řádu možno plniti, t. j, strpěti, aby zaměstnanec na 
řečených pozemcích sklidil úrodu. Tato okolnost je rozhodná pro 
posouzení tohoto p'řípadu a jest rozhodovati dle § 1447 obč. Z., při 
čemž si muslme uvědomiti, že dukaz je klásti na slo'vo »Erfi.illen« 
a že ,občanský zákon užívá slovo »Sache« jako předmět práva, dle 
pojmu panující doktriny, která je orientována výlučně teleologicky , 
dále že náhodu musíme pojímati v relaci k ustanovením §§ 13U 
a 1297 obč. z. Zaměstnavatel nen~ tedy povinen dátř náhradu za to, 
že zaměstnanec nemohl skončiti sklizeň. Zaměstnanec je v ' tomto 
případě v nepříjemné sHuaci, nebot ani od svého zaměstnavatele 
ani od stáJtu9

) nemuže se domoci náhrady, situace tato bude tím 
horší, čím větší kvotu celkového služného činí výnos deputátních 
polností. 'Zde viděti velmi jasně, jak málo je db"áno zájmu za
městnancu. 

Dal-Iř zaměstnavatel výp'Ověď, nebo zrušil-li před časem 
smlouvu, pak nastupuje ustanoveni § 21 a zamlěstnavate1 je povinen 
dMi zmíně'nou náhradu, ale sám od státu nemuže se domáhati žádné 
refundace této náhrady, jen v rámci do'sti problematického ustano
verrf § 43 n. z. Že ty,t,o labilní právní poměry neprospívají našemu 
hospodářskému životu je zcela přirazeno' ,a právě zaměstnanci depu
tátníci budou to" kteří tím trpěti budou, neboi zaměstnavatel nemoha 
očekávati, že mu bude nahraženo' vše, 00 musí vydati, předávaje 
hospodaření stá'tu, bude nutně vyhledávati ten způsob, který mu 
způsobí méně' vydání. Bude-H tedy náhrada značně přesahovati 
služné, neďá výpově'ď a bude po jistý čas platiti raději služné, které 
bez toho dle § 1155 ,obč. zák. se snižuje a zaměstnanec vyjde s ná
klady hospodaření na deputátním pozemku na prázdno. Je-Ii ná
hrada malá, dá výpověď a zaplati náhradu. 

Není sice otázka deputátních' polí otázkou stěžejní, ale může 
v mnohých p,řípa:dech vzbuditi trpkost a záši pro nespravedlnost 
Kdyby zákony pozemkové reformy byly stylisovány a myšleny 
jako přechodná ustanovení, pak tak'ové pominutí dalo hy' se 'Omluviti" 
ale zákony tyto mají v budoucnu tvořiti základní ustanovení našeho 
agrárního zřízení a proto' možno žádati, aby spravedlivě a přesně 
stanovily vzájemné povinnosti osob zúčastněných. 

III. P o měr z a m ě st n a n c' e k pře ji ma j Í c í m u stá t tl 
muže býti velmi rozdílný. O poměru zamě'stnance , hospodařídho na' 
svém deputátním pozemku, jsme se již zmínili', zbývá námi problém 
řádně a zúplna rozvinouti. Předem jest míti na 'Paměti, že zaměst-

9) Ustmo'venť § 43 n. z. ie v tombo p,ř~padě doMi nepraktkké, tak jako 
je nedostatečné pro nár-oky hosp.oďaJřící oso,by vůbec. 
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nanec na převzatém pozemku není v žádném smJuvn}m poměru se 
státp-m, proto můžeme posuzovati sml-ouvu jen v poměru k zaměst
na vateli. Naskytá se nám však otázka, zda na náš poměr nemá se 
užiti § 24 (zák. z 13. ledna 1~14 č. 9 ř. z.). Ale otázku tuto je nutno 
zodpověděti záporně, neboť zamlěstnavatel nezcizuje statek, aniž 
1;0 propachtuje, a proto nelze za to míti, že zaměstnanec má nároky 
tam stanovené proti zcizujícímu (resp. propachtujídmu) zaměstna
vatelovi. Naproti tomu v poměru proti státu je situace poněkud jiná. 
Stát přebírá zabrané pozemky -a chce je po př. sám obhospoda
řovati, jemu na tom bude ev. záležeti, aby dosavadní úředníci zů
stali na svých místech a plPoto smluví s dosavadní hospodařící 
osobou, aby vypověď nedávala a ponechala zřízence na jejich mí
stech, sám pak ponechá dny 'Osoby na jejich místech. V "tomto pří
padě dlužno za to míti, že. stá t v s t o u p i I d o s I uže b ní 
s m 1'0 u v y na místo dosavadního zaměstnavatele a proto, p,ř]sluší 
zaměstnanci co do zrušení smlouvy stejná práva jako pr10tl dřívěj
šímu zaměstnavateli. Naproti tomu nelze přiznati státu právo na 
vypovědní lhůtu dvouměsíční ev. kratší dle § 24 dt. zák. a tím také 
odpadá nárok proti dřívějšímu zaměstnavateli dl-e § 24 druhý odst., 
resp. § 32 cit. zák. Ovšem mlusíme ještě toto přesněl dle přeďpisů 
právních vysvětliti a odův·odníti. Pouhou úmluv'ou mezi hospodaříci 
os'Obou a státem o převodu smlouvy nastává cesse, kterou se po~ _ 
stupuH ovšem pouze nároky zaměstnav.atelovy na plnění zaměst
nancových povinností (§ 1392 ohč. z.), naproti tomu závazků za
městnavatelových nelze cedovati a proto musíme obrátiti' se 
Je jinému právními! předpisu. Stát zav.azuje se hospodařící osobě, 
že její povinnosti vůči zaměstnanci splní (§ 1404 obč. z.), po' pří
padě může zde býti převzetí dluhu (§ 1405 obč. z.), které je však 
v pochybnosti komulativní (§ 1406 obč. z.). Tyto úvahy jsou vý
znamny zvláště v tom případě, jestlřže přeiímatel není stát, ale 
osoba dle § 28 n. z., zde komulativní převzetí dluhu může býti pro 
zaměstnance velmi cenné. 

Jakým ~působem může se stát domáhati, aby za
mě s t n a ľlI e cop u s t i I s I uže b n í byt? Zde nemáme žád
nych speciálních předp'isů. -I budeme musiti je odvioditi z předpisů 
všeobecných. Dejme tomu, že dřívější vlastnik A převzatého' dvorce 
X, zaměstnával správce B, který obýval úřední byt ve ďvorci, nyní 
má tento dvmec převzíti dle přídělu osoba C, která se domáhá, 
aby B byt vyklVdil. B odvolává se na to, že smlouva služební s ním 
zrušena nebyla. C múže se domáhati jako, vlastník dvorce X, aby 
B byt vyklidil, poněvadž z práva vlastnického neplyne po,vhmost 
strpěti, aby B obýval dvorec X a C nijak se nezavázal jjným způ
sobem k této povinnosti. O torl1, je-Ii B mala či bona fide, ro·zhoduií 
předpisy všeobecné (§ 329 a násl. obč. z.). -Ale je jen uvážiti, zda-li 
tato všeobecná ustanovení na tento zcela zvláštní případ se hodí, 
zda nemělo by ti předepsáno zvláštní řízení a přesné lhůty . . Pro 
úplnost jest připomenouti, že specialn,Í ustanovení § 21 n. z. na tento 
případ použíti nelze. 
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IV. Takto jsme stanovili, jakým způsobem utvářejí se právní 
povinnosti a poměry mezi zaměstna.vatelem a z~městnancem, pak 
mezi timt·o a státem a konečně mezi státem a dřívějším zaměst
navatelem. Ustanovení tato - to nutno opětně zdúrazniti - nejsou 
sociálně spravedlivá ani formálně právnicky bezvadná, neboť pone
c.hávaií mnoho mezer, které nutno interpretací doplniti. To isou dů
sledky, že redaktoři tohoto zákona si ani neuvědomili pmblém, co 
se má státi se služebními smlouvami, převezme-li stát soubor za
braných nemO'vitostí. 

§ 8. Sociální zabezpečení zaměstnanců. 

I. UstanO'vení § 72 n. z. a nařízení Ol soupisu zaměstnanců ze dne 
12. října 1920 Č. 575 sb. je rázň úplně správního· a nemá 
pro civilní právo žádného významu. Účelem tohoto soupisu 
je mimo jiné též, aby získán byl podklad pro fond pro za
opatření zaměstnanců velkostatku10

) li VšeobecnéhO' pensijního 
ústavu v Praze (§ 73 n. z. a nařízeni ze dne 17. září 1920 Č. 536 sb. 
a ze dne 29. prosince 1921 Č. 496 sb. z. a n.). Fond tento lišiti jest 
od fondu zřízeného dle § 3 h. z. - jak bylo již zmíněno - a má 
doplniti pensijní pojištěn.í, které se rozšiřuje neien na trvalé zaměst
nance, podléhající pensijnímu pojištění, ale i na ostatní zaměstnance , 
kteří mají dle služebníťh smluv nárok na zaopatřovací požitky, ' 
anebO' jich z milosti dostávalí (§ 73 odst. ·l. a § 72 n. z.). TentO' fond 
jest jediný a příspěvky jsou stanO'veny dosti primitivním způsob'em 
a jsou obligatorní, kdežto fond dle § 3 může dle volného uvážení 
Pozemkového úřadu zříljen býti ještě vedle toho. Není sporu, že 
oba fondy si konkurují. . 

II. Další sociální zabezpečení zaměstnanců je obsaženo v §74 
odst. třetím, o němž byla již častěji řeč. Pozemkový úřad může 
totiž uhraditi nárO'ky ze smluv služebních ueb za·o-patřovacích, po
čítajíc k tomu pravidelně poskyto-van:é pense a dary z milo-sti, z ceny 
placené za živý a mrtvý fundus instructus, jestliže maHtel jeho 
převzal nebo plnil tyto závazky. Předem je zdůrazniti, že zaměstna
nec nemá žádného nároku, aby mu Pozemkový úřad tuto náhradu 
poskytl, . záleží jen na dobré vůli Pozemkového Madu. Po té jest 
zjistiti rozsah tohoto ustanovení a tu rozhodnuto bude, jaké stano
visko zaujmeme ke slovu »nárok« v cito-vaném ustano·veni. Jest pro 
právníka nesporno, že »nárokem« rozuměti jest mo-žnost uplatňovati 
nesplněni povinnosti osoby povinné a domáhati se tozhodnutí a vy
nucení splnění pomoc! státních organů, k t,omu povolaných. Nemá-li 

. zaměstnanec proti svému zaměstnavateli v době skutečného pře
vzetí žádnýcltnárokťl takových, najmě proto, že smlouva byla před
časně z důležité příčiny (převzetí státem) zrušena, nem'ůže býti 
takto .placeno. Může se tak státi tedy jen prO' nesplněni zá-

10) Správně má' zníti asi »vel~osta.tků«, ale i tento název nevystihuje 
účel fondu, který má zabez'pečiti zaměstnance na zabraném mllijetku. 
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vazků již splatných, anebo v budoucnosti splatných (zaopatřo
vací nároky). Ustanovení § 74. odst. III. je důležité najmě v tom 
případu, kdy náhradový obnos nedostačuje, aby mohli býti uk'ojeni 
zamčstnanci se svými nároky, ale nemůže sloužiti k úhradě ztrát, 
které zaměstnanci vzniknou pro předčasné zrušení služebního po
měru. 

Z toho, co řečeno bylo ve studii druhé § 39 IV. plyne, že jde 
v tomto příp. o zvláštní způsob placení trhové: ceny, proto a rozsahu 
tohoto oprávnění rozhodují soudové pořadem práva a soud musí 
řešiti prejudiciální otázku, zda má zaměstnanec nějaký nárok ze 
smlouvy služební nebo nárok tomuto rovnocenný proti svému za
městnavateli, ale ziistiv tento nárok, nemůže již uvažovati o tom, 
zda je vhodno, aby Pozemkový úřad rozhodl se pro tento způsob 
placení. Zkrátka, ustanovení toto pohybuje se v rámci § 1401 obč. 
z., až na to, že příkaz poukazujícího (zaměstnavatelův) nahrazuje 
volné uvážení Pozemkového úřadu. Proto také zaplacením závazku 
zaměstnavatelova, přestává nárok zaměstnavatelův na plaéení pří
slušné částky trhové. 

III. Všechna tato sociální . opatření jsou rázu jen podpůrného a 
nezabezpečují zamčstnance zpilsobem dostatečným a proto bylo 
nutno, aby zaměstnanci lJyJi zaopatřeni ještě jiným způsobem, Jde 
předem o trvalé zaměstnance, jimž práce na zabraném velkostatku 
byla životním povoláním a kteří tam ztrávili valnou část svého ži
vota, tyto osoby octly by sepřevzetím v situaci málo záviděníhodné, 
neboť pro ně najíti nové příhodllé místo je velmi těžko a osoby ty 
vydány byly hospodářské zkáze. A proto dostává se trvalým za
městnancům slibu § 75. n. z., že 

1. bude na ně v prvé řadě brán zřetel při obsazování míst na 
státním pozemkovém majetku; 

2. mohou býti zaopatř,enř přídělem půdy a zejména zbytkových 
statků; 

3. Pozemkový úřad může uložiti přejímatelům hospodářských 
celků, aby dle své potřeby je zaměstnávali a do služeb přijímali; 

4. Pozemkový Ílřad může uložiti osobám hospodařícím na ne
převzatých zabraných nemovitostech, aby v prvé řadě přijímaly do 

.svých služeb zaměstnance jimi Pozemkovým úřadem jmenované a 
z těchto sobě volili; 

5. P,ozemkový úřad spr,ostředkuje umísfování takových zaměst
nanců; 

6. dle finančního stavu fondu (§ 73) a se souhlasem minister
stva sociální péče mohou býti poskytovány podpory v nezaměstna
nosti z tohoto fondu , pokud (lčel fondu nebude tím dotčen.ll) 

Nároku na. splnění těchto slibů zaměstnanci nemají a není proto 
také nic bližšího podotknouti. Jediné k čÍs. 4. je učiniti připomínku 

11) Dle osnovy novely k náhr. zák. má býti nad to zřízen u Pozem
kového úřadu zvláštní fond na podporu 'bývalých zaměstnanců. Fond tento 
se má zříditi z přeplatků za přidělenou půdu. 
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v tom směru, že zaměstnavatel může býti donucen uzavříti tuto 
služební smlouvu jen nepřímo, t. j. pod sankcí úřední správy. Smlou
va může býti uzavřena úředním správcem, ale vstoupiti do smlouvy 
ll1ůže býti zaměstnavatel donucován jen nepřímo - že úřední 
spr?va se nezruší potud, pokud smIouva nebude převzata. 

Nepřísluší nám zde uvažovati o tom, zda opatření tato isou účel
ná, ale jest zdůrazniti tu okolnost, že sociáltlí opatřenr tato is'ou 
dána mimo úk,ojové nároky z náhradového obnosu a proto isme sem 
nezařadili f.ond zřízený dle § 3 n. z., ačkoliv má stejný účel, ale my 
právě llIesledujerrte účel ustanovení právních, ale přihlížíme jen k ob
sahu ustanovení a to nám umožňuje stanoviti rozdíly povinností 
i tam, kde t. zv. účel normy nás nechává na holičkách. 

Celkem možno říci, že · V. část náhradového zákona obsahuje 
v podstatě své plán, jakým způsobem by měl býti mimo rámec 
nynějších právních ustanovení zabezpečen sociální osud zamlěst
llanců, a že bude nutno v mnohém směru ustanovení ta doplniti a 
hale teprve bude možno posouditi, do jaké míry jsou zaměstnanci 
zabezpečeni a tato sociální otázka Dozřešena. 

§ 9. Úkojové nároky zaměstnanců na náhradový obnos. 

1. Nejprve jde o zjištění těchto nároků a proto je předepsáno 
jakési informativní řízení. Pozemkový úřad - jak známo - má 
sepsány osoby, které jsou z!tměstnány na zabraných nemlovito
stech12

) a proto může do iisté míry označiti osoby, které mohou 
míti nál'Oky ze služebních smluv. Z t,oho vychází ustanovení § 10 
n. z., že k návrhu Pozemkového úřadu vyslechne soud, u něhož 
bylo podáno oznámení dle § 2 n. z., os'oby jemu označené o jejich 
nárocích vůči vlastníku nemovitostí přejímaných z poměru služeb
níhO' neb zaopatř,ovacího a vlastníka nemovitostí a sdělf výsledek 
P,o~emkovému úřadu. Toto ustanovení má jednu zársadní vadu, že 
předpokládá, zaměstnavatelem je vlastník, ačkoliv jím je hospodařící 
osoba. Ale to je vada všech těchto ustanovení. S'oud při výslechu 
pouze zjistí žádané skutečnosU výslechem a protokolárně, jeho úloha 
je úplně pasivnÍ. je to druh s'oudní pomoci správmmu úřadu. 

Ale tento způsob inrformace není dostatečný, neboť iniciativa je 
ponechána Bo~mlmvému úřadu a tentlo opírá se o soupis, který 
ukazuje stav, jaký byl 4. března 1920' a nezjevuje změn, po tomlto 
dni nastavších. Proto doplněn byl tento způsob informaoe vyzýva
cím řízet]ím. USl1Jesení o nař'ízeném roku k rozvrhu náhradiového, ob
nosu vyhlásí · s'oud na soudní desce s vyzváním, aby ohlásily své 
nároky na jistině a pHslušenství také osoby, které je činí ze smluv 
služebnícl-i a zaopatřovacích. (§ 47 n. z.) 

12) Ovšem' tento sou!J'Ís, provedený ke dni 4. března 1920, stává se 
stále více a více méně spolehlivým, význam 'by měl tento> soupis, kdyby 
pozemková reformaJ mohla se brzo pr·ovésti,. též da:tum 1. !srpuaJ 1914, jako 
známka tr'Valého poměru služebního bude brzo nespravedlivá. 
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II. N á r o k y ze ·s m I u v s I uže b n í c h rozuměti jest nároky, 
které přísluší za'městnanci, ačkoliv smlouva byla zrušena, anebo 
próto, že smlOouva nebyla zrušena, poněvadž ve smlouvě chce za
mestna vatel pokračovati anebo snad výpověď dáti dle smluvního 
ujednání. V prvém případě budou to nároky na odstupné, případně 
smluvené, nebo na nedoplatky ze služebního poměru ev. nároky na 
náhradu škody, pro předčasně zrušený služební poměr (viz výše 
str. 229). ' 

Bude-Ii zaměstnavatel ve smlouvě pokračovati a umístí-Ii za
městnance na jiných p'ozemcích, dosud nepřebíraných, p,řestává býti 
tento zaměstna.nec zaměstnancem na pozemcích převzatých a! ruší se 
tím onen hospodářský vztah zaměstnance a převzatého pozemllm, 
kterýžto hospodářský vztah je právě předpokladem ,moho právního 
nároku zaměstnance. Proto nebude moci tento zaměstnanec uplatňo
vati žádných úkojových nároků. Ve třetbm p řípadě zaměstnavatel po
užije svého smluvního práva výpovědi, ale sk11tečné převzetí nastane 
dříve, než končí výpovědní lhůta, v tomto případě má zaměstnancc 
námk na další služné až do konce výpovědní lhůty, má t~dy nárok 
ze služební smlouvy. 

Toto budou nároky celkeml menší hospodářské důležitosti a vý
znamu, mnohem závažnější budou nároky ze s m I u v z a o pat ř o
va c í ch; sem hla vně bude spadati náhradné pensijní pojištění nebo 
doplněk k penSijnímu pojištění, který je smluvně zaručen. K t,omu 
účelu buď jsoll zřízeny zvláštní fondy (tyto fon<!y má na mysli § 3 
n. z.), anebo nejsou zřízeny žádné fondy a platy poskytují se bez zá
sad pojišťovacích z běžného příjmu. Fondy tyto musí býti ročně do
továny, mají-Ii býti schopny dostáti úkolúm na ně kladeným; tato 
dotace nyní odpadá a protOo je nutno nějakým způsobem tento úby
tek nahraditi. Toto jsou te<!y nároky ze smlrLlv zaopatřovacích, které 
se netýkaií jen zaopatření pensistú nebo invalidů, ale i zajištění bu
doucích nároků zaopatřovacích osob dosud činně sloužících. Ovšem 
námky ty mohou býti velmi značného rozsahu a mohou - jsouce 
kapitalisovány - zatížiti nesmírně náhradový obnos, Bližší nemů
žeme zde určiti, nebo! záleží na oťgal1iisad těchto fondů. 

III. Takto jsm~ stanovm nároky, které milže zamiěstnanec činiti 
na náhradový obnos. Zákon při tom předpokládá jen hospodářský 
vztah zaměstnance k zabrané půdě, ale nečiní rozdilu mezi osobou 
zaměstnavatelovou, af je to vlastník, či' osoba ho-spoďařící z jiného 
právního důvodu. Toto povede k nesrovnal'ostem, ' 

Přeclně má zaměstnanec přcdno-stnÍ nárok úkojový pro zadržené 
služebnr platy a mzdy za poslediního půl roku ·ode dne převzetí (pa
trně skutečného). Pořadí je stejné jako u § 216 Č. 3 ,ex. ř. Předpo
kladem je, aby osoba tato byla výhradně neb převážně zaměstnána 
na převzatých nemk>vito·stech (§ 49 n. z.). Musí zde býti dán zmíněný 
hospodářský vztah mezi činností zaměstnancovou a převzatým po
zemkem. Byl-Ii zaměstnanec více zaměstnáván na nepřevzatých 
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nemovitostech, nemá tohoto nároku. Není zde rozdílu v osobě za
městnavatelově. Neplatí-li pachtýř za posledního půL roku služné, 
může zaměstnanec uplatniti své nároky proti státu v rozvrhovém 
řízení. Tím může vlastník býti značně zkrácen, poněvadž má proti 
pachtýři jen regresní nárok dle § 1042 obč. z. A tak právě v dnešní 
době je pachtýřům umožněna spekulace na útraty vlastníkovy. Tím 
snad mají ' býti odškodněni za to, oč jsou pozemkovou reformou 
zkráceni, ale to předpokiádá velmi nízkou morálku II pachtýřů. Ná
hradový zákon nápodobuje zde ustanoveni § 216 č. 3 ex. ř., ale toto 
ustanovení má chrániti mzdy osob nejníže postavených a nemá proto 
pro rozvrh nejvyššího podání tak dalece významu, zde však jde 
o ustanovení mnohem dalekosáhlejší, a proto je otázkou, zda je toto 
přesunutí nároků na náhradový obnos vhodné. 

IV. Těžiště předpisů t ěchto spočívá v § 50, jehož znění pro jeho 
důležitost budiž zde uvedeno: »N á r o k y z e s m I u v s I uže b
n Í cha z a o pat ř o v a c í c h, poč í taj í c k tom u p r a v i d e l
Il ě p o s kyt o van é pen s e a dar y z m i los t i, ' buď t e ž při 
s tec h z e s t a k a pit a I i s o v á n y a úro k y z uhr a ž o v a c í
h o k a pit á I u při k á z á n y v p o řad í k n i h o v n í h o z á p i s u, 
a n e b, n e j s o u - I i k n i h o vně z a j i š t ě n y, v p o řad í, k t e r é 
b y jim pří s I II šel o pod led a t a s m I o u v y n e b o p í s e m
n é h o s děl e n i o p o s kyt n u t é 1111 p r v ním p I a t u, n e b, n e
ní -I i I i s t in y, pod led n e p r v ni hop I a t u, v ž d y v š a k z a 
věř i tel i jme n o van Ý m i v § 70.« 

1. Ustanovení toto má na mysli ten případ, že zaměstnavatelem 
je vlastník a proto se nejdříve zmíníme o tom, jak!o případu normálním. 
Nároky rozuměti jest náwky na pravidelně opětující se požit>ky. 
Tedy na rentové pohledávky. Tím ovšem nároky ze smluv služeb
ních jsou více méně vyloučen,y, poněvadž nárok na služné odpadá 
koncem konané služby; i v tom případě, když by někdo nechtěl 
přijmouti naše rmnění, že smlouvu služební možno p,ři skutečném 
převzetí před časem zrušiti, nemohl by přiřknouti plný nárok na 
další služné, ale nanejvýše nároky dle § 11155 obč. z., a . to není nárok 
na trvalé placení služného v plné výši po řadu snad let. Dle správné
ho však mínění může zamčstnayatel dnem skutečného převzetí 
smlouvu služební zrušiti a tím přestávají další nároky na placení 
služného. Ze smlouvy služební mohl by povstati jen tehdy nárok, 
kdyby zaměstnanec měl smluveno, že při zmšení smlouvy mu pří
sluší renta jako obnos odškodný. 

Nároky ze smluv zaopatřovacích míní se nároky zaručené 
smluvně kromě sociálního pojištění anebo smluv náhradných, těmto 
smlouvám na roveň postaveny jsou dary a pense pravidelné, avšak 
dobrovolně poskytované. Je-li zde však zřízen zvláštní fond, jaký 
má na tniysli § G h. z., af již tento fond byl zřízen dobrovolně či z ná
tlaku Pozemkového úřadu, tu patrně mají se nároky ty upokojiti 
předně z tohoto fondu a teprve, když by fond nedostačoval mají se 
ul{'ojiti z náhradového obnosu. Tyto obnosy mohou býti dosti značné 
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a mají pro mnohého zaměstnance neb jeho pHslušníky ž~votní 
význam. 

Renty ty mají se kapitalisovati při 3 ze sta. Toto ustanovení 
je velmi kusé, nebo'f nám nepodává ničeho o způsobu, jak se má 
ľenta stanoviti; může býti renta splatná teprve za 10 let u osoby 50-
leté, anebo renta u dítěte 51etého s trváním maximálně 15letým, 
kapitalisace obou není stejná. Máme možnost doplniti toto ustano
vení exekučním řádem o stanovení náhradného obnosu za reálná 
břemena (výměnek), ale ustanovení exekučního řádu skytají nám 
mlálo .analogie, proto spíše sáhneme k ustanovením § 68 n. z., že při 
výplatě mají se jistiny stanoviti dle zásad pojistné maťematiky a 
myslíme, že tento způs,ob je použíti i na náš případ. 

Nonnálně nemají se tyto kapitály vypláceti, ale stát stává se 
dlužníkem a má pIatrti příslušnou rentu, výplata může se stát] jen 
dle § 68 n. z., že se kapitály převedou na nějakou pojišfovnu. Ale 
jinak zapíše se tento dluh renrový do náhradové knihy a náhradová 
banka má úroky vypláceti. § 59 má také na mysli pouze toto placení 
renty, ale z ustanovení § 59 je patrno, že vlastník je velmi 
na tom interesován, aby jistina byla přesně určena. Konečně musíme 
při vozvrhu věděti, kolik komu se má z náhradového obnosu dostati 
a v jakém pořadí. Nedostačí tedy říci, že úroky se přikazují v urči
tém pořadí, při rozvrhovém roku rozvrhuje se kapitál náhraďový, 
jen s tím máme co činiti. Pořadí, které určuje § 50 pro ítroky platí 
i pro jistiny a zavádí se tím generální hypoteka pro tyto renty 
a sice v pořadf až za privi1eg,ovanými hypotekami dle § 70 n. z., 
buď dle data smlouvy, anebo dle dne písemného sdělení o prv
ním platu anebo prvním platem, není-li hypoteka speciální zřízena. 
Může tedy býti na tom po př. ten zaměstnanec hůře, jemuž se 
hy.poteka zřídila, než ten, kdo žádného hypotekárního zajištění ne-
ma . 

2. Je-li zaměstnavatel osoba od vlastníka rozdílná, platí usta
novení stejná, a máme zde ten divný zjev, že zaměstnavatel nemá 
žádného ú~ojQJvého nároku na náhradový obnos, ale zaměstnanec jeho 
má býti ukojen z náhradového obnosu, ač zde zúčastněnými oso
bami jsou vlastník a knihovní oprávněn ci. Zde právě při kapitalisaci 
rent bude hráti velikou úlohu otázka, kdo je má zaplatiti. Jest ne
sporno, že stát stává se dlužníkem a platí renty na útraty vlastníka 
po př. knihovních věřitelů. Zde zvláště ona generální hypoteka bude 
zasahovati rušivě do celého našeho nemovitostního obchodu, je to 
také něco zcela nového: závazek osoby, která není v knihách nijak 
zapsána, tvoří generální hypoteku a vytlačuje ev. hypoteky spe-

. ciální a nároky osob v knihách zapsaných. Že tímto se situace II ná.s 
nevyjasňuje, je listo, a že se tím budí zmatek, aniž se řeší sociální 
otázka velkostatkářských zaměstnanců, je neméně jasno. 

O způsobu placení náhrádov,ou bankou - jak se má pravidelně 
díti, nenastane-li výplata dle § 68 n. z. - viz ve studii druhé str. 183 



Studie čtvrt&. § 9. 

3. Nemohou-li býti pensijní nároky uKojeny z náhradového 
obnosu, mají býti poskytnuty z fondu zřízeného podle § 73 n. z .• 
z něhož se mají také poskytovati požitky. pokud nemají býti uhra
zeny z náhradového obnosu. proto jsme zařadili ' požitky z fondu 
tohoto mezi sociální opatření zaměstnanců, které jt mimo nároky 
na náhradovÝ obnos. 



Studie pátá. 

O přídělu půdy. 
I. Všeobecné ustanoveni. 

§ 1. Co značí příděl půdy, ? 

V § 10 z' z. je ře'čeno: "PokUJd s,tát pŤlevzatéiho maj,etku nepodJr'ží 
pr'Ol účely vše'OlbeotJ!ě proopěš,né, p' ř i d, ě I í jej úř,a'd' Poze1't1ik'olvý 
pOSlÍupně 'dlo určilté výše d {Ji v 1 a s t '11' i c t v í nebo 'P 'aj c h t tl mao\ým 
zemědělcům, ,domkářfIm, dir'Ůlbnýml Ž'i!v:noostn\Ílkům, Ibe.zzelmkúm,a 
fo zvlá,ště p'řísJu'šníkům 'Ozb[lojemlé mo.ci česknsJ:ovenské a vál,eč
nwm mval~dfIm,' kteří by Illa! púde ohtěJ:] aJ mohla hoospoc1ahti, pak 
dl1Ulžstvům sloveným z uve!CI~il1'ýdll OLS:olb, dlnuž~ťvům byt'ovým, 
spotř'ebnÍm, zemědělským, 'Ůlbclm a j,ilným veřejným sva)Z,kům k 
účelÍlm všeobecně Pf>OiSipéšnl}1m, věde,okým a humanním ústavům. 
Půdy. může býti použito také k j[tným účelúm všeobecně pwspčš
n~m. O 1()IS()lbách a korlp:omaC'Í'ch, kterým ].ze p,ůc111 'Př'ilděl~ti, 0\ vý
měře přildlělu a p!rávech k němu a 'o o:mezenudh práva! v,llas,finj,cké:h'Ů 
k PlřiÍldělené 'půdě hUldou dána poQlctrobnějšÍo ustaJl1I0IVerrÍ zvl,álŠtntm 
zák'OtllemI.« 

T'Ů1fio i,e zálsadní 'Uls,ta:l1iOlVe'l1'Í' o p.řÍid'ělua/ ku PfiOVledlen'Í tdhoto 
ustal!1~ve,nlí vYdá>n byl iáklon ze "dne 30. lechna 1920 Č. Sl sb. z. a n., 
k1tell'ým se vydiávají po !()lZlUmu § 10 zák:Ol1'ai ze dlne 16. dubna 1919 
Č . 215~b. z· a: n . uslt\anoNell1~' o' p'řÍ1ctělu ,Z<ubrané .F,ů1dJy al upravuje 
se právlnr plOměr NU př.idě:!lenié pů1diě {záklOn p.ř,i'de'IIOIvý) . « 

DEe § 10 z. z. značí ~ ř hH I půd y : IP T' e dáno Í z a b r a 111 é 
a ,p ,ř 'evzaté lPů ,dly do v :J,>alstl!1,i ctví a,neb ,o propa,chto
VI á ni í její, .are ' cHe p:ří'CllěIOlvého z~k'ona r'Ůlz1šílř ,Ulje se tento po~em, 
mhol v § 15 se PlraiVí: "Púdlu l~e lPíř i dJěJ.ilti ,dlo v,lastnIiClM, ,db nájmu 
a Ip,aidHltU aJ můJže k IJ1IÍ býN zřÍlze[]!O pT á vol s t 'al v 'e ob I1I'Í podle' zá
:kJoil1Ja !Ze dne 26. dlUbna 1912 Č. 86 ř. z.« Z tolho s,e nám p()Iďává 
()ldlP'OIvlěď '11'aJ otázku, 00 znlalčí výraz p'řítděl půd~. 

op ř í d ěll~ P Ů ,d y z n 'al čÍ: 
laj) z C ~ z e n í z a Ib :r a tl! é a IjJ l,ř e v ,z: a t é půd y' s ,tl ,á tem ho II ď 

ú op Qn ě ch> v I a 's t ni i 'c tví >O so b '11 e s tál t ní IC h, a!Ili e b o. c á s
t e lčně zříl'zenÍm IPIráva stavební'ho ve prOlsp' ěch 
tě >Clll lti Q. ,Ol s ()I 'b, 
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b) prO'naJem nebO' pro lp'al chtování zabtrané a pře
v z a t:é ,p ů d y $I tát 'e m. 

Pro. c~vi'listu neZlnalČí příděll pŮ'diy t'e:dly' nic zv,láštnNw a pNmyká 
se ce,!k'em úplně ke znlá,rným ustan:OlvellfÍm soukromOVJfávnnm. S hle
diska práva správního. máme ,o\všem ,celou řadlu předlpů!sů, srov. §§ 
1-23 př]del!lQivélho zák101na, na'lme vš'ak § 17 '0 kOl1kurend zájemců 
na přidělenou půdu, §§ 18-23 'o POSlttDPU správních úřalŮů (t. j. Po
zemil\'Olvé'hO' úřlaK:!Ju l), ptř'vdělujle-l'i se púda zájemnlíkúm. Ty,tol otázky 
se Vlšalk nredOltýkGl'j,L s,oul\lr1olmého, práva al proto nemlHeme ° n[ch 
pojedlnávat~ ·v rámd úkolu, námi vytčeného. 

§ 2. KOntu se může půda přidělovati? 

Přídělový zákon v §§ 1---'13 olbsa!hUli'e směm~ce, j,ajk postupovati 
má P,oz:emkový úřad tl výběru oSlO'b, H:mž půdu přiděluj;e a v § 14 
dána je geneTá~nt kilausule: "P1oklud s'e nasky,tlia1 mOI~nos,t pHcLělův, 
Q tiaký1ch v hOlřej1ških U!st1a~]ove[]}Í'Clh není wW'O/cUn'llto, pla1tí, ž,e Po
z,emkO/vy úřaJd má rpostu po'v1a!t/j tak, alby svými rozho.d!nutimů: se 
PlfilbQížn 00 !re'jvíce c:ílům, kterých sllecLuje teruto zákolL a aby těmito 
rolihtOld1nuttmi prOiSlpě!i ClOI nejví1ce řáJdrné výwbě a prwspěchu O'by
vateISl~VléU.« Jsou terdJyl OIllla ustamovení p'olu,ze regulaJtivníl s'měmioe 
PTO Pozemk1o'vÝ úřiaJd/) SOIUlIT se HmL zabývati nemÚiže. SO'tlJd je 
ViáJZéÍ!ni Tlo/ZhOldnuÍ'Ím P,oll~mkQIVéh:o' úřadu, to zUaJmená, že múŽte zkou
mati po'wze 'OItáizku, zd~1 :pÚtda byllai p,řiclělena, aQe nemů:že zkou
mati, j1akým správním l'Ízenim byla půda pndě1ena. 

P.ochybnost vz;bUtZlu~e jedinlě usta.no1vení § 3, jež zl1lÍ!: "Pů,da 
nemůže bý,tii prř!ide:lem uch'alZe,čům: 1. kteří nemalí státnÍlho občan
stVl Čes'kosllovenské republiťky, leč za p'o'dIn1ílnky, žle do 2 llet na
budou to/ho-to státn.ího občanství; 2. kteři bY'l~ old'soQuzeni pro trest
né činty, ji10hlž následkem j'est ztráta voLebnJji1lOl rpir,á!Vla{ do olp,ce, pOlkud 
ten/to násLe'dIek trvá, pak olněm, kteří jsou mravně zvrh'1í; 3. kteří 
jSiOU těl·esně nebo dUlŠevně neschopn~ v,ěnOlvati se účelittm, ke kte
rým se půda, p,ř'icliěl'uje, J'e'da že by šlo 00 za1opatřell1í vá\.eČlnýOh in
vaI~dlův lal wdll1a uchazečova je s to, alby n1Whradfi.\a ncdostalÍ!ek jeho 
zpŮ'sobj:],osti.« · . 

Otálzku musíme sili ,p,oIO/žiti taUdo: nermů'že o'soba, majícÍ! vady 
§ 3, nalbýti v[:astnktví k p,řilděl,ené půdlě, nemúže se slt!áJti pachtý
ř'em atd.? Aneibo Je t'O pro přiděl půdy nerozihodlno aJ vady, ty jsoú 
vaJdy sPlrávního' ř.fzení, kte.ré je i přes své valdy s,ClholPuo" aJby zal
LolŽi1110 právrnrí ,p,oměr vtlastnický, nájemnlÍ, pachtboiVní aM. a které j.en 
nQIVým výrokem p'řís,IIUlša1léthlo orgálnlu s,tátlnJhlOl může býti zlvrá.cetllo'? 
J e-H prvá eventula:lita správná, rOIzholduj'e o SiPráJvnro's~ti piřídělu 
sou dl, j'e-'lli diruhá eventulal'i<ta splrávná, moholu i OIsIO!by s talmv~nmi 
vadami nabýti pr(l'dy pří:dJě!lem. 

Zodpoví:d:ajíce tuto o,tázku, l11'u ,sďme s~ uvědomdti, že v tom pří
pa:du, nastainou-l~ vady 'ty tepirv,e po příděl~u p,ů!diy db roLnickélho 

1) Srov. k tomu řeč Dll'a V i š :k1 o v s k é h o v Národlnímshwmážděn! 
schůze 113. 
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nc(Jiírlu (o po,jmu vi:z n~že § 6), že wlnick;ý nedí! muze býti old:ňat 
jen po výroknll rorzhOlCllčílhlOsoooiu Poz,emkorvého Úlř'aidlU. Z tOlho: mu
s>Íme pro olsta:tnlí přílpadty usuZlo,vati, že odnětí .přlídlěilu pro vady, 
nalS/tiaA:é teprve po příděliU: půdy, v j,i,nýclh p'řípa!d.ech není mloŽlné. 
Míří tu!dlÍ:ž § 3 ,na vardlY, které ~CLe byly v 'dlotbě, kdy půdlal bY'la při
děJLovái!l,a; i 'e to t'edy vada řízení sprá'vního, al:elhledlí-Ii tOlto k těmto 
okJo!llnosltem. Z konečn(éh,OI usnesení PozemkOlvého ú'řadlll', které je 
pod;kla~[le'l11 zápisu dlo knih pozemkových, však vadla! tak,ová není 
pa;tll"na a soudí musí se omezovatiJ jen na ~kiOlUlmáni, zda listiJ1ia 
vkladní ire formá'llnrě SpráVJ1\á. Soud tedy muslí plOlVolit~ vkladl bez 
c!hledlu ~llal valdry § 3 příid. zák. Tomu možno' namítnouti, že f{)jrmát
ně Slprávr,l'Ý vklad pm osobl1', která nemů'Ž1e n.abýti dotčeného' práva, 
zark'i<Í!ďi jen' dílV,ě:ru v tento vkJad, <lrniilž taková: [llesohopná osoba 
nalbývá ,zmíněného práv/a, dlc všeobeon!ýc!h rprá\nních předlpisů. 
Z toho mOlhlrj, bydl'Om sO'l1'díti, že osoba, u.veldená v § 3, nemŮlŽe se 
stá ti vJla.stníkem, nájcmcem atd., ale IPlr'Oti tOIl11U muslíme z,alSe mítri 
mal paměti, ŽC §§ 1- 14 příd. zák. ,orhsalhrujiJ re~gu~ativnlí zálsady 
Siprávníhro ř'ÍzenlÍ. PrřilhJéd'l1 ,eme-1i blíže, shledláváme, že i § 3 ohsa
huje podob:nré z.ásady najmě v ustalllolvenic\h I(} Jrlidiech, »kteří jsou 
mra:vně :zvrIhIUí,« ktelN »jsou těJ.esně 1l1crb dluševně neschopni v.ěno~ 
va~i se ú<če lúlJ11 , kle kterým se půda přirdlěluije«. Z toho tedly nutno 
činHi závěr, že va,d,y, Illazmal6ené v§'3 přríd. zák., jsou vadJami 
Siprá\~ní'ho ří'ze1l1lí, ale nevylučují, aby dlte s,O\ukromého P1ráva osobal, 
jíž půclJa hy'la IP lřidělcl1l:11, sta/ta se vlastníkem, nájemciem atd'. Je twdí:ž 
tř'eba, ve správním řízenlÍ va,áu takú>VlolU upl~tIn~ti, soud' je vázán 
výs'~ec!>ky správnírh'Qc ří'zen.í. Bylo by bývaRo OIPa.třenUm prooakavěj
ším, 'alby osobám líakovSm jr dle souklwmého plrávla hyDo' znemož

'l~ěnlo pNc1rě11 lenlOu půdu nabývati, neboť pak ochrana stártních zájmů 
iflleby I'al ,časo,vě ,ounre,zena. Traikto je však urstanlQrven~ tO'to úč,erJně~ší, 
nelhoť ohrání Plrávní obchod nemovHosiÍllí a důvěru o!Jeocll!stva ve 
výroky Bozemkového úřaďu, PNJJtO má také přednost př'ed podob
nými př,e'dlpisy § 7 z. z. nového zněnlí. 

Ten. j emu ž půd aby I ia při děLe mll i 'P ř e s vad y , §§ 1 
až 14 P 'ř í d. z á k, stá v á s e v I a s t n í k 'e m, 11 á j e Hl c e m, 
p~c'htýřem, po př. mr<lijitelem stavebního práva/o By
lo-li takJ()'vé příděto'vé sp,rávu,í řízení zruš'ell1o pro v:ady, p,ak od:pcudá 
poldsůaltná ná!le'žttost přírslušného právního poměru a 'PlfáVltJ.í :proměr 

zamň'ká, t. j. sltát s,tává se vlastníkem, nájemn'í a: pacMorvní porměr 
zaniká, 'P~ďobně i st.ravebni prá"'OI. Právní poměr zallllilká ov,šem. jen 
potud, pokud! se opírá o toto vasdlf'.é Siprávní ří'ZeQ1Í, jinak trvá .dále. 
DaUší otázky týkají se výhradině :ří:zení s,právnúlho' a p!wlÍla nemůže

me 'o nich IJ)'ojerdJnlalti. 

Všerolbecně IPro sprárvlnKl'u orien,tad mo.Žlno řílCi, že půdU' lze 
přd:dělb'VMiI buď osohám fysÍ'ckým (lidlem) nebo os,oibám právnic
kým, 'al ID buď veřejnlÝm: !zemi" 'župě, ()I~resu, obci, anebo soukro
mým: spro[lkům, spOcleČ'l1OOltiem, dlru1žstvům atd, . . Mrluví-l~ zákon 

15 



242 Studie pátcf § .3. 

o p'f~cIau jedlll'otťlivlCům, má na mysli osoby fysické a ni1mHv práv
mické (§§ 1 č. 1, 2, 5, 7, 8). Zákoo UlŽívá výrazu s!diJ:1uŽJení a mi'uí 
tím jak spole'čnost dlLe oblč. z'ák. (§§ 1175 a násl.Y, ra'k ji družstva 
d,le zá:lmnlal ze dnle 9. dubna 1873 ,č. 70 ř. z.") P10kud ovšem IOlsoby 
talk'ové jsou dle všeolbecniÝch předVilsů prá:vnlích ne Sdl o'J) 11 y , nta~)Ý
vati v!l,astnridlvÍ Ik pi1dtě, r,esp: práva sta'vern1líthOl ne·bOl uzavírati 
smlouvy nájemní' a pa)Chtovní, potud nemoiJ1.olLl' a\1l~_ nalbý ti ,půdy 
prNdělem . . J,en tyto okoilln:o,sti mohou .zk,oumalt:i sou·cly. 

§ 3. Omezené přidělování půdy. 

Ome'zelným pŤi<děl!{}, váním půdy jes,t rozuměti 
h 1 a' v ~1I ě p o v i' n n o s t i, k t e r é s e p h ' d. ě \ e II c i u k I á d a j í 
POl z· e m kl 101 v Ý m ú ř .a dem. Zá:k:OiTh rpJ'íděl1o vý v § 23 Vy'jaldlřuje se 
truklto: »PřIDdCilluje púd:u, určí úřad Pozemkový, .z!d:alli ně,jak a jak 
právo zÍlS1Clalné příldě-liem. lPůdiy jest omezeno a zld·.ah n/ějaJké <li iaké 
pONin'lIlOs.ti vzejdio)UI OISiOibě, Meré se půda př.ůděJuje a ustanlOlví také 
o p,ráv1uílch následdC!h, spoj.ellýClh s o11lím omezen,ím a s nedOldlrž,e
ním u>~OIŽimých POV~Il)llIOIS,tí.« Právo míni se }ak právo slulbiekHvllllí 
v maJtleirtálním smys.J:u, ta1k, i nárok. Om;ezenÍ tPlrc1val v mate.rilállnlím 
smyslu znamená tol]JÍlk,že t. 'Zv. subjektu p'r,áJva se ukláJdlaUlj. určité 
pIOjVi[}Jruost~, na plř. omezeni práva v1lrast,nti·ckélho SlLU!~e\bniQls.tí ,oesty, 
~nračí, že vlas:tlníku je u·lic~žell;~ povm'no,st stlr.pět.i, :alby: jehtOl s·QlL!is,ed 
chroldlH pro' jeho po'zernlm. Toto. omezení. práva j-e loibsa~en'o též ve 
sllovech »!zda1i a j·aké lPolVilnn'o'sti· vzejd'Ou os o/bě, klt'eré se p.wd!a při
děluje .. « p1()Iv~nno.sti~ omezující O!IlO »právo «, jsou Plak tal\JOlvél.hJo rá
z~,že hooiPodáff'sJrou hodnotu! určJ.téhiO\ st:a'tku~ nemůlž~' chráiniěn,ý 
ZJPUIn,a 'P1l·IO sebe využilukova:ti, j:aik tomu normálně .jle, aJl:e že mus.í 
část holdnoty' pastouprilti jinému. To je 'Ovšem již kJoll1lstrulkce náro
dtoholSpOIdláJřská a neprávní, ale rče.ní zákona nám dOlbře vy'svěVluj'e. 

,Ar:á:vo může b},t:i vŠ.ak Í subjektivní IPrávo v'el lbrmálním 
smysLu cň<H Žlail!Olbní nárlolk a zn:aiČí pak toto omeZlení OInlU ollml1nQlSlť. 
~e jlSoo smlUlVen'Y' tz,vláš'ÍlllJ náq'e!ž,inostil, .aby byl!! dán :žaQlobní- nlá'wk. 
V úvahu hlalVně pHoházeií výminky reso.Jutiv,lllí a: ,ml/My. Dostaví-li 
se ~alková re,soľut[:vn'Í výminka, pomíjí ž'aPtrOlblllí: nálflOikt. Ne:Uze za
ml'Čletil, že žaJ~oibnlí náJrlolky 'P1řIldělerllce z přúd 1ělu. půdy jsou cJ:á,nlY díle 
obča11ského práva a j)f{)lto má o ndoh rozhodovati soudl po.řaldem 
iPlráJv.a. Nal p·ř. půda- 'byral Idáll!3-' do. pachtu s reisolultivnlL výmnn:k,olu, 
žepa:dhlt IPomí1jí, 'jestliilže hudle pachtýř š'PaJt.ně hlOlspoldlaJřiti; o tom, 
~da vými;n]ka' ťa1to je d1á:l1ta, rOlziholduje Sloua pwalcLem Plr'á!va. Z dlo- . 
s.1'Ovu ,odstavce l. možno sou'dHi, že P·o.zemko'Vý úřad může s~ vy
míniti IOldlnlěJtií přídělu i bez T:OrZsUiClku soodního, nenlí-,lli stranla tím 
spókojlena, mus,í se domálhati náipravy pOlř.a1c] lem prá'va, nebof jde 

2) Zá:kon s~edlUje učení R a II d o v o (Iiandelsrecht II. Mr. 29), ač 
z immálnítho hledi,sika i R;anda pňipouští, že s.]Jol ečenstva j<S'OLl práviI1iakými 
oso~)ami. 
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zde o t. IZIV. sOIulkr1omO-právní nárlOlk Zie smlouvY'. Ve spr,álvnim ří
z'el1!í náJ,e:iv rOlZihodOlv1a!tii o JtIom, zda OII11jez;end tlUková j,SOI\.l vůbec 
Pliíí1pl\llstna. 

Kone'čně mOIŽ'I1!()I u110ŽliJti IpřÍldlělenc1 .též talmvél POVin:ntCliStti, které 
nejsou teleQ~ogi:cky (flJe nlOirmaltltvnJě!) StpialtYl s plřÍiCliělem půodry, čhli 
(jak se .zák!oll1\ vyjadlř'utle) s »p!rávem, získaným ,plNdělem půd'y « . 
O přvpustnosti těcMo pOVlmntostí ner·oznO!duje s!ouct:, leIČ úřady Slprá:v
ní dlie směrn!Loe, olbSiaJžené v IÓldst'alVci: druhém cit. para~r,alfu. 

Ome:zení It:ato možno iZaJplsati do pozemwové 'kiruialiY, pokud je 
to c1ov'oleruo dle vŠledbecruých ,Plř,edpisů ,P,ráva kt1li'ho~ruího. Je-li 
'omezení kntj\]l!OIVnWm právem dlle § 9 Nn. ř., pak mOlŽnto .omezeruí toto 

I do knih, pozemlwo'vých V'IOtŽ!itit, ii:nalk Í'en po.tud, pokUldl ISOIUI poznám
ky takové Dřílpustny' d'lle § 20 kl1. Jo. Jiná omezení možnlol zapSlalN 
dlO knůthy 1P0lZemkavél j1en (fiatk, ž,e kruíhovruí IPráv,o vliQ~í se do' Imtill1 
s 0I!10U IOlmez,u,}ící doltO!Žtkiou, neITÍ-li ani totoO mOlžno',ne.],ze omezeni, 
dotoené v knti\hálclh, ni/jak poznameIJla1ti. Nesmíme z aP'Omíiruaťi, že 
má'111Je dO/SlOi pružné ustal!]ovení' v r,eá;tných hř!emeneC'h (§ 9, 12 kin. 
ř.), neboť d1omn:íváme se, že POiz~mkový úřadl přiJd~lluje pOlZemeik 
do v lasů11Jictví, může tento! ,01btÍŽti1i reálluým břemenem a: že § 23 
příd. zák byla Bozemllwvému úřadu d{tna možnost, !atby v rámci 
oQldlst. 2 slta/nlovjlL p:řís'i'uš,n1áJ r'elálná 'břernena. T~k mohou pOlViI!lnosti, 
»vzešlé osobě, které se půda tpřiděluje«, býti, jak OisobI1!Í, tak reá1nlí,; 
v tomto ďruhém tP'ří'P'aldlu muSli 'být~ zapsáil1,Y do knm pozemk!ových. 
Zápisem dlOl knih pozemkových isou taltb omezenr jako reá~lláblře
melliaJ dáll1a (§§ 451, 4111 Qbč., § 12 kn. ř.) a p'řecházejídle všeobec. 
ustal11io1venU na da.Jší nástupce .N:abyv'Melovy (§ 443 'oblč. zák.). Na
byvatel je ohráněn cl!ůvěif,OIU' v knihy v;eř,ejln:é, jalk Zidánlivě zbyi'eč
ně zdůrazňuje dlmhá věta tře~!ího ocl!stavce § 23. • 

Nicméně všlak odlstavec 3 § 23 má svůj dŮViOd a není, zpel!a z:by. 
teóný, U'ka~uje nám to § 21 .o nuceném scellaváJnlí' ip:řideJ.e:néi půdíY. 
Zde mvalz,ek t,enlt!OI sttíhá dle všeiro ~ingU'l'áTtl1,ffi11Q s,ulkcesOIr:a', věldlě1-li 

. o něm, .třebas by v lmilháJcIh po.zemkových zaIl)sán nebyl. Jde tedy 
Ol ta~ová omezení, kter'á s,e do knilh pOlziemJc.ovýoh ruezaipisují', pCJI
něv,adž jd1e I{} omezení rá~u víCe Ip;<ylicejnlÍlhlo ,a ne, ja1k se říká, SlOiU

koromO:Drávnpiho. Právě dirualý o;dstav,e·a § 23 ms ipOUkarzul}e nal. t,u 
okoh1l0'Sit, že Pozemkový iÚ:řa.ď můlŽe uč!initi tawolvá omezeni, která 
ruemolhCJILlJ býl(!i :ziaiPisánado knih pozemk'ovÝ'Clh. I p'roOtl~ těmto p,llaltí 
veřejná víra knih p'o~em'kovýdh, je to tedy si:nJglUllárnlíl roztšílř'ení ve
řiej.né v,ky knilhi po,z;emkolyÝich i na povilLnosti ráZiI1 p'olruc:ej[trho, 
ovšem musí t~vt()l poNcejni omezení sp,o'jena býti »S (ť'čelly, který'ch 
příděl skduje«, o iiil1)ýoh platí obecná: ustanlOvenlí · nélJštehiQI právl1iího 
řádu. 

Ods-valVec 3 § 23 má výlznam jen :p,ří práVlUl vlastniokém a sta
veibtním, plři nájmu a: palClhtu ne'l1i~ sukoese siingulárrtl1í bez sV\()lI'e111Í Po
zemkového úř'a!d'UI možnla, poněvadlž. nájemoe má n~j'ell 'P)rá!vo věci 
l1Jajat'é UlŽÍvati, ail:e má: ť 1P'00vinnost ji ll'žílvatt~ d~e smllouvY' (§ 1098 
srov. l"'()zh. nej. s.oudu ze dl11'e 14. října 1919 R.v 1. 439/19 [Vážného 
stbďlfkta Č. 290]) la cesse pOlvThmostí nemí možna, leč jen) dellegaice. 



244 Studie pátá §§ 3,4. 

II. Rolnické nedi1y. 

§ 4. Pojem. 

me přídělOlVého zákooal znarčí r o' I nt c k Ý 11 ,e ,dl í lI zemědlělský 
závod ~ 'zál\101u prarví P:Odll!Lk, ale sprám1iěH i'e řki závoď -, ktell'Ý 
stačí k obžúvč hosp'oldáI1e a jelho ,ľIOďiny, Merý může býti obhospo
dařován hospodaa'em s jehol 'rQ'ďinoru bez stálé cizí. pomoc] a jehož 
pWV'{)IZQlváll1Í tVlO'řÍ' výlJ.lradirué [vebo lalSlPoň rhla1v[]lú povol'ání dlržitelov,Q 
a ,zámrveňvýhradiný nebo aspoň hlavní pramen 'olbž'Evy hOlspold'á
řovy (§ 2 odst. 1 piřId'. zák). 

Při'dlě'l'Uje-li Sie zemědiMská půda zal úče'lem zř~zení S,oIběsvalčnýdli 
usedlostí, má se p'ř,i'delovati zprrav,idla jla:k'o roJa1ilcký nJed'Íl (§ 15 
.odst. 2 'č. 1 pNd. zák), ku · zřízenlj ro!.nickéihO' nedNu: mOlŽl11lQ, však 
.piOlUiŽíti též jil11:é půdy ne~ I(llř'ev:z;até Zlalhralné půdy, čNit tak zv. pLldy 
svo:hOldné (t. j. nezaibrmé, SIf/OIV. § 2 odst. 2, § 30 č. 2 pří.d. zák. s § 4 
z. z.). ROIlniciký nedí] mMe vzniknouti mimo t,o' tím ZpLIsOIhem, že 
slV!obodl11lÝ majetek pozen'lkový bude pod!ř~ílzell řá'd,u o roJ,11'1ckých 
med:H<ech (§ 30 odst. 1 Č. 3 plřrd. z.), t,edy c!ri'sP'o,sicí vlastrníka l'IQIll1'ilcké 
usedaOlSVf se sdhválleniím PozemkolVé'ho, úřaďu aj nikiOliJv p'řícJiěJlem zlal
brané půdY'. Máme tedy tyltlo přílpwdly: 

'a~ přideluj.e se oelá u~eddlQ,st, ta mů,že bý,ti phdlě.Jema jled~ně ji ruko 
mlnický nedl'l s výjimk'o'U § 24 :a' § 25 pří'd, z.; 

b) iI1:esolběsi'aičná u~eldl·()st zemědělská dlOlP1i'iujc se p,řídě:l'em PLI
ďy l1ia s'oIbě5taČ!1)01u, v tom ,plř:í!padě j'c dáll1O' PClzemkovému úřadu na 
vůn, aby veškero1l1' pŮldu této drop lněné usedlosti pľ'C1<h'l<ási! za 
wl'n ický necHI; 

c) vlastník sV'O/boldlné IUls,ed'losti žádá BozemJwivý ÚJř!ald za pro
~n'U tét'O v Wllnlic!ký ned'í1 a Po'Zemk!oIVÝ úřad wzhodlnre dQle }eho 
žá,ct:os,tii. 

Je 1edy ku vzmdku ml!nického nedí/u vMy za,potřebí íPiřríisJuš'nié1ho 
rozholdlnu:N POZlem'kolvé1ruQl úřadu a tOltO r'Olzhoduut1 je j'elClli'né směiro
datné. Neni zélJpotřebí záJp~SU! cLo Nnih pozemkových. Právní poměr, 
zv!alný T'oln:řcký '11IedH, nen~ knihOlVll1rm právem al pouze s,e dOl knih 
íPolznamenává 'a s,ke v na'd)pj,su Ustu podstaty statkové. Stalue-li Sre 
tak, nemůže se nlil\1dio c!JolVo'llávati t'ClihrOl, že beze své viny nevěďěl 
o QJll1eze nílOh, kterým ,je podrobeno prá:v,o ned'Llfl (§ 31.). Z toho 
nutno DlpaNem soud1liti, ž·e jen ten nem] p'O'drohen omelZ'ením těmto', 
kdo 'l1ia!byl nemovitosti melba 1Pf'á:va k ní, sipQl~élhaje v obsah: kll~h 
veřejných a bez své Vt11lY' nevě'dě1 'Ol nich. Tímto olhratem lišíl se 
zdánlivě usvaU1'olvení ,toto 'od § 1500 01b1č. z. a zdálo by se, že vy:ža
duje § 31 příď. Z. nej.e'll! lednáJnÍ v důvělře v knň:hy vefejné, a'le ve'dllle 
toho i opatmos~ plfůměrlllJélho olrolvěka, aby ~'e 'pře sv.eJcIlČi1 , zda sku
tečn!ě 'Obsah knilh po·zemkovýoh je správný. K tomu by · ďo·stačil 
dotaz na .zci.zHel:e, na ·0lbeonidlO stawsVlI', zda je to mali<e'tfek S'volbod
JJlÝ al t. :po T,ent'O úsudek nebYl by všal( slp'l'ávn'Ý, nebOlfi § 23 odst. 3 
u~ívá p!oclobného lQibra~ual má se tím naznačitt jled1ine pT'jrI1C1iIP ve-
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řejné v1ury v knlirhy pozem~ovié . Z ustanovemlÍ § 23 'OldJst. 3 pLyne 
to nepochybně a rpmto nesmíme soodHi jinak alJ1ft v tomto přÍlp,aldu.3 ) 
Dle našeho mínění 'old!polví'dla1l0 by lépe rťaš'emu Plrávu soukromému, 
kdyby k založ'ení mlllliokéJho nedílu iby1lo zapntřebí vikJaldlU tohoto 
vrávn]ho poměru do' knih 'P101zlem:)wvýoh. 

Rdhnický neJ1ÍI! d~e toho, co řeČeJno ,bY'l'o v 'OdstavCi prvém, je 
tedy metllšj us'ecllos,t a také Ifozměr iej,h je tak urJÓe\J1I. DI,e toho má 
IIp;ravÍ,ciba ,obnášeti 6 ,až 10 hla PO př. 15 hla zemědělské půlCl1y (§ ,16), 
při čemž má se klásti díhaz na soběstačnost, vytknutou v § 2 příd. z., 
takže možno ucin1ti eventUlalhně f'oRnické nedíly vě ISí n;ehl() i menSJ 
než jsou udané 'flo1zmčry v § 16. Podem zemědě'lské půdly' j1e un::en 
v § 2 z. z. 

Tím má'l1lre tedty: wr1oe:llio, co jle 'hmn[ný podkLa:d r'dln!i1cklého 11Ie-
d'Íl'u 4

) 'aJ Ják, ,čim vzn,iiká ro'l'nický 111IediíL ' 
Zbývá nám nél'zlhalČiti: 'prá vrrkk!ou kol1!S [rukcli ro'lnlckýdl ne

dnů. Rolnfi.cký nei(l'H je výraz ,pro u:rlčHý Ipirá1vIl1í jJ>omer mezi vlast
níkem ~lIedlíl'll a státem čelsk:oslovenským, který nelní '1lc:mťím (feu
dálIrím) pomčrům nepardbbn'Ý. 

Rolnicklý nedí 'l IZl lnalmená ,předem omezenou 
a) zciútelulolst, ib) zav1alZlilteiJiIlost, c) děHrerJll1ost, d) prOlpach'tio va-

teln:ost, 
dá'~e zvlá!štn'í mass'u v p orzů s t'llO's ti, 
konečně oldň,alvelll1oSltl Pozemkovým úřadem. 

Pojedinláme nyní 'o jed1liotlivých U'suat1lJo1ve!1lÉCh; z ůoiho 1~ozboru 
vysvitne l!1Iám PIl;'a/vý 'olbraz rolnického nled'i'liu, který je j'~s.tě zají
mavým ;pr'ávrn,Ím, 'a'J1e ieš~ě ,zajímavěJším sociálním úJtIva,rem, jímž 
vracíme se do dub, které j'sme po'va:žOIVa'll zal d,efin~třvně oldbyté. 

§ 5. Objekt a subjekt rolnického nedítu. 

I. Iimotný PO'c1k~aJd roJ,l1iÍ:ckéhio nedlNu je zeměidělský .záv(JIc]i (viz 
Sttr. 44), JÍ. j. řac1Ja hoslPlO'diálřskýoh sLatků, kter'é isou spdlečl1lÝ'm mlče
nim Vechl/l']cko-lhlolsp'odIMským ,s~ol~u s,piaty v určutý ce:l'ek vylŠiš1\hlo 
dlruhu, j:e tedy hmoltn~ podlkllrud rlOl!lnlůckého nec1úlu .k1ollektivibou, j:lž 
můžeme sWá"V'ruě na'zV1aJti věcí hrol11aJdll!ou (viz str. 27). ~,e tJaltl()l ko
lektivita ie právní skutCJonlostí a [(llrolto mUlsíme pi'lilhlížetl' k plo'SHtv
ním u:st,aruo'v'ením pr:áv1I1~hlQ řádu, jfaJké nále,ž,ilto:s,ti jsolu jlÍI předepsány. 
Toovo hmotný POIdkiLaJdl 'budleme 'l'lIaizývlalv] olbjektem w1mckého nediílu . 

. Přeldlně, OQl se týó~ n e m ,o v '] t.o s tí, je piř1edepsá!n.o, že jen ty 
nemovito,sti jsou součásttlmu mlit1}iJckého' ne dií:l u, které hY'liy1 rozhod
nutím Pozemkového úřadu za tallmvé prohlášeny. Aotucl! tledy rO\b
iekt rO~ll1'kkého neMIIUI může se odJahyhyv'cutj od IZemědelského zá
VO,dlli ve smYlslu náno1dohospodářském. Na př. vlalsltn~k TOllnuckého 
nec!ílu oblho,spodlařu}e 6 ha \pozem:ků, náležejících k f óo'lil1ickému rue-

3) ,Neboť i dlllo § 150.0 tYbč. zák j.o jen ten 'chrláněn. k1do jednaď,e 
šetřili ,povinné o'patrnos<tlt. 

0) PokUJd se týM bH'Žišílho lu'Če..l1í Z,á'VOld~1 ordllmzuj:eme na Slfiu\di~p'r:v()JU. 
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dl~]:U, 4 ha vkllstní sV'oIblO'dlné půdy .ai má 2. ha půdy vyp a chtcwalrué , 
k> jelho zemtěJdě'Dskému závodu nárl<eží 12 ha pŮ'dly, a'be ki rolnickému 
Dle díl u P!O'UiZe 6 lha pů d'y. 

K zemlěd~skému závodu pa:tří též inventář,u) t. j. ony movi
tos,t], j,j'chlž je dle TI'ormállllílCh ho~podářských lP'oměrů zajpotřeblí, ' 
aiby dJQiÍ1če,n'Ý závod molhl se v:tovozovati6

) (§ 42 příd. z.). Jak 
z da,lšíiho p'oz:tJÍáme, JSOIU nemovitosinJ součástky wllnick:éhOl ned.nu 
spojeny, OoS'olbou vTas'tlnÍ'ckoJu a musí proto též irnventář touto Ooso
bou býti slP1ojen, t. j. vfalStnj1k nemovitolstnlkh částí musí být~ též 
vJ.élJS:~l1IíkieJm jedlnlOt'livýoh kusů inventáře. Zde se tediy' upIatňuie 
v plném wzs,aihu 'PIanUJilíd na,uka o pert.il!1enlCÍch. Ale i1hnedi naráží
me na POIcihrybl1l0lstt • .Jak z: uvedeného přílpad'u Ij.e patmol, může býti 
fakUcký závodl větší než objekt roLnického nedlHu a' tudrž též in
wntáJř je poměrně větší. TutlO poc'hybno's t jestl r.ozřeŠ'~ti tím způ
Slobem, že jen ta čáist ill1/V ,e11ltáře, které Je ,zapotlřebí k obhoSlPodia:řo
ván;í rolnického t1Iedí~lU, tvolří sOluičiást jeh'OoIbiektu. V tom směru 
je vykládalt:i § 4,2 věta: t,ř'etí pNd. z:ák. (§ 296 obrč. z.). Viz též níže 
str. 255. 

Z dtolva,nlélho § 42 jde najevo, že vedle invelntáiře nalež:í k rol
nickému nedflu též »'P iť í s I II šle 1118 t v í« po nozumu §§ 294-297 
()IbIČ. zák., ale z'e sturdfue prvé víme, 'že občanský Zá:kOllllík zahmuie 
pod! výrazem p'ří,slušen's,tví věci nemŮ'vité o'ddě;l1'tlellné i llieodidiělli~ 
telné čá.s,t~ věloi a mezi těmi:to ,plody a pří:slušenství' ve vlasťrrím 
s,lov1a) smy:sliu (s.tudúe I. § 11).7) Půd výra;zrem [pIřílsluš1enství za
hrnuty ,j,s'oJu i budiOrvy, pIl,od/y (~ralté o'sení), sklitzeň ve s'~aťlm se na
lélz,a1iící altp. BUldbvy isou však zpravidla ne'()cLdělitduou částí 1)0,
z,emku, oSe/liIl dosudl n,e;pose'čen'é taktéž, sklizeň mal statku s'e n1alé
zající je ielhJo s'olulčást[kou jaiko přílslušenství v pravém 8'1:Ů'va smry'S:llu. 
U dřeva v § 296 dbč. zák. jmelllov,a1niém je činitú r{)l~diH .. Je-Ji to 
dřevo, jleh~ž je ~aporťř,ebi V dom<Írcnrorsti hOSiPŮ'dářŮ've, Mhd k ho'
SlP:odareuE ~Jlal ne'CliÍ'lu, pak tvoří s'olUlčáSlt nedilu, je- li> tCi však dřevo 
plokáoerre a d'olsud ,nfeOldlv,e~e11é' z ~esfl hlospoďář'ových, pak nená
leží tOltlo ďř1e'vOl ID wl1nitkému nedílu. 

tl >{} s IP 'Ol dl á ř s ik é b U' cl' Ol V y . jsoo neodděldtell1'olU části půdy d'le 
§ 297, § 417 ,olbč. zák. al proŤo js'ou SiPojel1Y s polzemkem, n:al TI'ěmž 
j'8'OU vy st aN ě'm1!Y. J'e'-li cmetl! POIZemek soU!částí nredilu, nálle,ží též 0'111' 
budo'vy k nedlflu, nenlí~'li tomu tlak, nenlállleží bud1ovy' k nedHn. Tak 
je m'Y'sllitelnrý IPNpald', že může se vyskytnlouti neclí1 bez pOrdsta<tné 
sOUlčástky, tolti~ 'hrosll)0!d1ářrs'kých budlov. V praxi, se s Hm sotva 
sMedáme, a'le mys.litel!lniý plřípa,d' ten je. ' 

Nehled~mle-i~ k ilornUIt.Oi mimO/řádnému - řekl by:c'h patol,ogic
kému - př;ípadu, n:álleží k obj'ektu rolnúckého neďíltl př'e'ď'ně zmÍ
něné nemJ.ovi:Í'osti a pak vše, oehlo je zjapOItřebí k země'děJ:skému ob-

u) SlrlOv. K o h ll e f, nU1r Lehne von den PeTtirJJenzen IhJeIl'ing's 
J alhrfulilcher sv. 26, Slir. 14. a nrus," • 

6) S[·OV. § 252 ex. ř. a rozlh,. nelÍ'. sO'uldlul z,e' ,dne' 29. říina 1901 v. 12.951 
(G!lalSler-Unge.r Čí.s. 1603), 00 Idne 2. čerlv'enloo 1902 C. 9255 (Glr.-Ung. Č. 1977). 

7) z toho po~mUl vyMmá K oh :t e ,r ZllI! LehJre b.e. poj1em Pierrtit1Jen'cí, 
což jlsou samosVainé klWslY a .s:ba/tkYl 'UlVieldlené 'v odlv~slo,stJ J~ jinémU' si&ttku. 
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dělává'uí těCJhto nemOlvitO'Stí, SPOI~U se za,ří,zením pro bydleni hospo
dáře a jeho wdiluy, nenále'ží sem vš,a\k zaNz'Má 'bytu a , plředmětů 
výhradně oQIw b'ním účelům hospodáře a jehol wdlny shmžiCÍm. 
Z toho je patrno, že musíme Se říditi hlediskem přísněOlbljektivním. 

II. SulbiJekt'em f'olnkkélho ,tJ)ecLHu je vl'alstník nemovitlostí, /I1>~lle
žejících k ned.ttllIUl. Vlastník je určen cHe všeohe'cnrýc'h rpřed1piůsů obč. 
zák., dále d'1~ § 28 náhradového, zák'ollla a před'pisů o' Vlřídě'lu půdy. 
Nen(cllb'Ývá-~a lJIěkct.o dle § 28 náhtr. 'Zák. - 00 .oemlž byla jiiž řeč -, 
nabývá :dleriJvatilvne půdu od státu a' t'o p,říslušný'I11 kOI~'čnÝm r<Oz
hodnutím P,ozemk'ovélho úř,a:d1u a :zlá:pisem do knihy iplozemkewé 
(§ 431 l ()lblč. zák.). Vl/alsvnÍlk nedílu j'e dbrá11'ěn s,tejně jalko vlas,tník 
půdy svobodné. . ' 

Z[prav~dla má MN vla:smílkem nedííu jen jediná osoba fyskká 
(plfávnkkým o;sobám nledlÍl nemá se přidělovatj)'I výHlme6t11ě: může 
býti nediU ve srpo,llllIvl laiSt'fil~ctví s'omozencll d\ěJdicJmu p'oo.JoU!pností 
(§ 48 plříd'. Izák.)aI z §§ 34, 49 ply,nle, ž,e man~elé moUl!ou být~ spolu
vlastníky nJedíllu. Jia"é .plří/pa,dy s,v:olluvlastnictví 111ejsolu pNpušíeny. 

V~riŠ'e isme pfaJviJii, že vlastnlík l1ted'ílu fOlrmáliruě je úpLně lna 1'0-

velí po'st'aven vl~'stl1pku' s,v'olhodl1lé půdy, matedállln:ě jS'ou vša:k pod
statné rozdH:Y, nelhoť vl'asta1íku nedílu jsou ul'Ol~el\1,Y; dalek>c~sáh~é 
p'Oivi lnnlO'sťi, ounezujíd jelhlO vollno'll dj.sposic~ objektem n;edlílu. O těc:h 
p'olj,edlnámc v d'alVškh IParagrafech, nynlt zmíníme se ()/ ome,zel1Jíl zvlá
š tě chia1faktlelrilS t'ňckém. 

V],asLnÍ'k svobOldnlé ,p,i\dy má volnOlst půdu obděJ,ávatli či nechati 
ji :hospodMsky n~v'Yužitlwval1:ou. Vlas,tnlk nedílul je vlŠoalk POIViinen 
na nleldi-Ilu hlosP'oldla:řiti řá:dně ,al to 'ev. d,le zvlášínlÍlhořádlUi, vydmého 
p()l~emlk()lvým úř'adem (§ 50 příd. zák.). 

VléIJstn'Íku s.vobodně půdy nemůže býti tato oďňaJta', l~o ex
PNxplr~ací neho k'ol11JfiiJslkad dle tre'SÍJ1Ik,h p,ředp,Í'sů, nedlÍl1 může býti 
vlastn~kru odilat jdž d~,e clIalelťOl š.1r1šIÍICh ustanoveních § 51 příď. zák., . 
o nQlChž pmml'UV'Ílme l1IÍ:že. 

T~ěmito dvěma OIme2?enÍmi nší se oharakteristů~ky v~ia,stník ne
dMu od vla!stnÍlka svoholdné pMy. PNhlíž,íme-li ,na pl10lblém teleolo
g>ilcky, ne nOlrmat~lVně, shledáváme, že mámeZld'e ul'oH'Oul podobu 
s 1léJnem: léno jako nJedíl' je neďě'litelno, léno' j;:lIko nedlí! j.e prl()lpů'j
oetnKJI za určiitým úoel>em, léno ja.1m, nedí! mů>že býti odňaltlO', nen[-li 
mlQllmlol úče] splniti. Pll'tavi'lo s'e, že nedí1y jS'olu rolnůck'ýmL fide~ko
miJsY, lé!Pe však by'lo by je na'zvati mlnickými Ué'n'Y. Snadl b'Y'110 by 
býv,aQo Ijledlniotď'llšší a pm právn'Íbezpe,onos.t vý!hlolďněj,ší, kd'yby se 
blyl přMělUOIvý zákOn! vf'áUl i k důs1edku lenil1;ího zN:zen;f, tdtilž k Ů'ě
I~en~mu vl!astmictvJI a: určil pro stát dominitum d~ctum 'a PfiO, vlast
níkia nedHu dlomdiniulm ui\il!ie. 

§ 6. Zcizenírolniclíých nedilu. 

I. Rolnický nedí! je nezcizitelný bez sv ()lení P:()zemkOlvéJ~o 'Ufa
du (§ 37 plříd. zák.). J e-:Jii t:ed'Y ZapSálnia pOZll1áJ.llIkia tlIedlíiu, může 
vl'ožiti se vlastnické práv'o pro nástupce jen tehdy, je-U sou1čalsiJ1lě plN-
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110 ženo sv dlení Pozemk()(Vého úřadu, OOIŽ se v praxi stane rnejlepe 
asi tím ZlPús'o!bem, že se vkla:dnÍ Iistá'nla opatř) pNsLušnou dlCJllložkou 
P.ozemkového úř'rudu. Soud nemůže zkoumati, proč POlZemkový 
úřalď sowlas udělil a,trebo odepřel. 

ZaH1l1ia!vé jsou dův'Oidy, kdo/ POlZemkový úřadl má souhqas 
ud1ěliti· 

A. ZcilZuje-li se nedíl v cel k u, roze~náV'ati jest tN případy: 
1. Nea'í! zci~uje se čekateU dědictví (§§ 39, 40, 4l pHd. íZák.), 

jde zde o t!ak zv. odstupnÍ smlou:vu8
) Cf nedí! možno zcllziti jen ta

kové 'osobě, H'ž !by připadl,a' dle zák'onné nebo testaJl1entárnij p'O'
sQlQlUlPrnosti a může býti obtÍlžena jen takovými závalzlky, kterlé iSOll 

slulČi!tel,my s us 1 alnOVellllÍ mii o dědické j)'OSIOUPUlosti, (§ 37 'č o 1 příti . 
zák.). Zá:valZky budou se týkati vybytí s'ourozenců a výmě'nlku j)'fO 
.ro'zlowl,tele, směrnioí zde Ibude u:stallOVelJÚ § 43 příd. zák. Zá:kon 
pravÍ: »rJesvěd'čr-li Ipf'Oti tomu vážné důvo'CIlY, přivoilí úřad POIzem
Jroivý vM'yickiy«. Vážnými důvod,~ry isO'lI' na plř.: že přiilímatel llwí 
osobolu sdholpinou, že př,evze' tlÍ dčje se za ok'Ollnosti, které odporují 
z,ásad'ě § 43 vříd. zák. 

2. Nedíl zcizuje se maJllIbelu (manžel'ce) vlbastt,íka nedílu (§ 37 
č. 2. přídi. z.), tu dá p.ozemkový úřad vždycky své svolení, nenlí-li 
naléhavých diůvodí'l, které svě'dčí proti tomu. Zák'CUl zde užívá oIbra
tu »nalélhavé důvoQldy«, kdežto v Plředcházeiícím UŽÍ<vá obr,atu »váž
né důvody", z '~ohl()l je soud1ti, ž,e dúvoldy, pmč se o(]/P,Ílľá souhlas 
v tomto pf,Í'pad!u, musí' býti pádnější než v pHpadu předcháiztejícím, 
t. j.že by t'akovým zcilZe'l1~m ohrožen byl úlčel, proč se l~olnický 
ned.í,l zřizuje (t. j. vlastník by nemolhl dostáti, svým POVillJin'()lstem). 

3. RoLnňlcký nledH 2lcizuje se osobě jiné. V p ľ V ~f c'll dl es e ti 
let e c lb: P '()I pří děl Ul (tedy od prvého nabytí TIledí1u) mOlžno zci
ziti nedlí} jen z dŮv()ld~·l nal éha'vý ch, t. j. že vlastník n'edlí~1t: 11ICl1Ú s to 
ďostáti povinnostem, jemu s přídělem nedílu lllo.žen;ý'm. iak plyne 
z 'PříMadu v zákOlně uvedeného (choroba vtalstníkova, která čin1 
hospoldla,řeni nemo1iným), naléhavost důvodu je t~ldy stejného rá~1,U 
jako v případu předcházejícím. Pod e set L 1 e t 'e c h muže P'o
l'lJemkový úřad přivoliti ku zcilzení li z důvolÓů vho.dlnostk NabyVa~el 
musÍ 'býti 'O'V'šem 'OSOho.ll vhO'd'nlou (§ 37 č. 1 odst.. 4). 

Zcizuje-Ii se ned'í! úpl,atně, má dOCÍ'len'á cena trlhová, polklld pře
salhuie to, co bylo v'l,oženo do nedílu vlastníkem, přilpadJ1louti státu, 

Iplři '~om má se hráti slušný zřete" k vy'konanémn zLepšen~ al pro~ 
v.ed'enému úmou'u (I. C. odst. 2). P'CJlChydmolst je dám! COl do přís l uš
npsti. Dů'V'olďl, proč má !býti přeplatek cen'y trhové vyďán, je dán 
tímro pned1pisem, a1e přislušoost není w"Čena, je zde tedy zřejmá 
melZlera v zálron,ě. Kl,ollím se v'Š'aJ~ k tomu ná2)OiflJl, že je r'ozhod
IlOUÍÍ' o tomto l1!ár{)lku pořad'em práva, nebot jde o zákrok státu na 
:P'dhredávku, klrer,ou má zciziM 'Prom nabyvatteli neďí1u, dále je zde 
r,olzlhodoV'ati o impemskh. Bokwd se impel1Slí týká, je postupovati 

8) Srov. K o ,t ě r <ll, Právní 'POvaha sm1ou'vy otdislťtllpní, 6es~é Iprávo 
III. ~t'I'. 17. 
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dile ustooovenw §§ 331, 332 obč. Z· a dle toho POSuz10lvatl1 i citorvllilné 
'us~iaooven~ přídelO1Vého zákona, n ald' to je pNhlií1žeti ku klesaiící 
hodnotě peněz. Ustanlo:vel1lí to.t,o j:est vykládat velmi l[bmálně, neboť 
mú~e ZlPůs:o!biIU vÍ'Ce zha, ,nleŽ dobra. Pro kauterálnÍ jurispntdenci 
,bry s,e ~ďp'OlruI6ov,alo v t:rho.vých smlouvách, oddlěliti v lastní cenu 
tlriho'vou zal IPlozemky nedM'u 'o,d náhrady impensí a zvl átště vy
tknouti úplatu za po,stoupený inventář. P Olzemk,o.vý úřa ď má ovšem 
molžnQ's,t žáld.la'ti, lalby přeplatek trhové ceny byl Slpl:acen státní ,po-

, ktacln'ě dlřílve, než sp'l<l'cení smlurvl1lkh záva1zků se stalne. Pak je 
toto splaICení př'cpl,aiťku p'odmíntkou platnosti smJ.ouvy trho'vé Iél. 

soud nemůlže o ~om více rolzlhodovati. ' 
B. Zcizuje-l~ se část 'BedHu.: 
1. Výměna pozlemků, platří1cúc!J, k nedlílu, za jÚllié je pHpUls,tna 

s,e s v,oll,el1l~m Poz1cmlmIVého úřadll jen, je-H VYlllěněný plQlzemek 
vhodnO'u náhrad!au ;z,a pozemek směn~ěný (§ 37 Č. 3 příld .. zá;k.). 

2. Záklon rozeznává Z)ciZ)enlí lčástí ne'dlíllu (§ 37 č. 5) la líO'zdě
lení nedtÍ'l'u (§ 37 ,č. 4). Rrvý p!řIÍ IP,aid! je o:p~en~ jde-li O' ou,!,oučellí ta
ko'vl~ čásU plo'Zle:mlkn nedíllOlvéhol, !která l11iCpor:u!Šuj.e pOIct.statu jeho 
bioSlp:olďá:řské f,ormyn, rllalpT<Qit~ t'omu roZ)diěJ~l1ií' znaič'Í, že pOlzlCmky 
se odLolUIČrIy tou mělI'ou, · že hO:S{ImldJárřská: forma maíe.riálnéJho' p'od'
'klal(]iu nedlí~u j-e zničena - ,nedlí! p,řest<l'l existo,vati. ROIzděliti mož-

,nlO nedíÍy, které VZll1i!y ze svobodné půdy,' když rozdělená půda 
př~padll1!e k no'vě z,ří~enÝm nedď'i'Ů:m. Na př. 'otec je vl'a<Stníkem ne
dJHu o 6 lm', má tři sYI11~, z nlÍJcIT-!ž k'aždý vll~'Stl1:í sú 4 ha sVlohodné' 
půdy; 'OI~ec r'olzd'ěllí Slvllj neldWt rovJ1>ým dnem mezi tři syny" takže 
kaiŽTd~ si vlas'tnlí, 6 hla! IPOOIY, ·'ro1zdiěhenli: je přílp,tDStné, povsta1ne-li 
z ka!ždé těchtlo tří usedlostí nový mRnřaký ned.í-l. 

Ad A-B. DůvodJy, které má zlwumalti PozemkOlVÝ úř:a:d, d:á
vajle souihbas ke zcilzelDIÍ llIeldlJiu, mohou 'se týka~iil jed1illlle nedíl:u s,a'
matného a nrkoHv OIstjbnlkh poměTll vLastní:ka anebo jellOi rodlll1Y, 
~olkIu'd mu tOl' menlr oopu:štěl1'o § 37 Č. 1 'olc1st 4 příd. zák., t. j. má 
z;j{1ouma1ti, zda l1Ialbyvalt\ef je 'oso.bGlu V'll()ldlnou po rozumu § 3 příd. 
z. a zleI'a ne'DIÍ vlastn1tkem pří.J1Š velikéhOl riO,změru půdYI, ale d'á:!e 
jíti: nemůže. Neniť Pnze111lk,oivý úřad nějakým vTClhl1JOipantČensk,ým 
úfaldem vllalstníků nedílu a jich fo'dlin. 

II. Byl-Iii ,nedíll jaJj{1o takový dzlna!oen v lmúre pozemkQIVé, je 
zc~~etJÍ bez Slchvá:l'enlí Pozemklového úřa-du JlJepla11lé a může se i e d~ 
,na! i dJrulhá stranal c1!olmáhalti podLe § 877 Ov,č. záJk. lli0pJ.a:tI1'OIStt 
smlouvy, SlpllnlÍ'vši P'OIvunmlOs.ti ta(m staoovel1lé. PorLemkoV'ý úř:ad nemá 
sice přímo mož'll:olst nlaJJ.éhati, ahy vrácenJo byl-o p~něné, ale může 
nedí! vykl()U'pit~ po rozUJmu § Sl Plř!l1dl. zwk. Výkup z ailJ'1atitil jest tomu, 
kdO' dle plřep1sů práVII1IÍ1oh je vlalsrVníkem, t. j. zcDz,itelt. 

N~bY'I-H l1Jectí! ozna'oen v Imize pdzlcmk<Olv!é, je si'ce právní jec1:
nláJnií samOi o slobě taktéž neplalUl1'é, ate nabYlva:teI je chráněn v'e
ř'ejilllolLť vírou kl'1vh pozemkovýchal p!OIVinllllo,stil s nelďí1em spOjené ne
majá ví-ce miSJt,a~ pMa, pokud se bOil1aJe fideť l1,albyvatele týče, stává 
se sv,OIbodnou. V praxi nastanou ' komplilkialoe, bude-U nás'tupoe této 
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,olsoby mal<le fide'í. OMlzku tuto nw!llm řešiti s hlediskal v~I!adiu mate
riá,1ně .nevilJatnélho, který je f10lrlmálrně s,pirá!vlný (viz studi~ tlř1eťÍI str. 196). 
T,ědhto 11Iev'h!old'ntÝoh di'tsledki't by 1'0 bY' se možno Ulvarova1i, ~dyby 
byllio ř'e če no, že nedí! mus~ býti zalPsm do knihy ifJiolzem~orV'él, kd'y'
by zápis byl - jak se praví - konstirtlurtĎvní skute'člliOls'fli nedí/u. 

III. Ome,z'ení tato tý kají se jen Z'Cizlern,Í" nemolViltos1ttt, n~k>od~v 
však mOlvjrtéhlO přrí,s,Lušenstvi, r·eSlpl. jebo éásU. Torbo je vždy 
plJaJtnlé 'bez schválení p.o'zem'kovéhrol úřlald:u, allle POlzleml<JOIvý úřad 
může nedí! vykoupHi, shledá-ll, že takovým zdz,emm se ohrožul}e 
řádné hosjJlod'ařenlÍ' na nlednu (§§ 3, 50, 51 p'říd. záklona). 

§ 7. Propachtováni rOlnických nedíhi. 

O prr{)IPlaohtO'vá,nlí r'dtndckých ne-dílů ptatí olbrdiolbné předpi.sy 
jal~o 'O z,aizenlÍ lIedí1ů, 13~ le Plfrolp'aciht'o/vání jedrnlo,tHvýoh pozemků 
nrep,řes,a'hruj,ícíoh úhrnem pě'tinycelé výměry na dobu nilk!()Itriv, d'ellš"i 
šesti tet, pak částe'čný :prolJ1ájem obyltn:~'\ah, 1hi00srPordá :řských a it
ných budlov nevyUildluií p'řlhV'OlllellllÍ Pozemkového úřadu. POiZemko
vý úřacl mŮ'že vŠjaJk: smllo1uvy p'osléze uvedené zruš i tr, It1la\bude:-H 
plř'e,svědlčenÍ, že takovým pad1tem nebo nájmem se p'olšlmlZulje hro'
sJJo,daření na nedlíll:u (§ 38 IpHd. 'z,.). Zrušení s'l111lolLllvy Pozemkolvým 
úřaidlcm značí, že zanikalj,í ,Po,vi'llroosti smluvncrl; sOluldl pak zkQlu'l11á, 
zda z'ruŠ'elml se stal'o Tormálně správně, ale nezkoumá, zda jsou 
dlán:y materiální před!polldlaJd,y. taikového' zrušenÍ. 

§ 8. Břemena váznoucí na rOlnických nedílech. 

I. Zavazení nledlíll!u může se státi jre:!1J se svol,e,llií:m pozemkové
hO' úřadul (§ 35 plříld. ,zák). Nedlí! v tombOl smyslu j,e nemoviJto'st se 
svým příslušenstvím. Byla-Ii věc mO'vUtá, nMežejírcí k :plříslu'šenlsVvi 
ned:Hu. dána do imčn~ zá'statvy, byl t'Ílm poruše.n, on!en v'z·ta!h k i11/e
mCN'lbolslti, lde'rému říI{jáme přís!.ušenS'tVlí, P'l10Ito zastav:ení '01l1!{j jre 
pla,tné a nevyiŽald!U'j'e se k tomu schválenf PozemkOlVélhlol 'lllřa:du. 
V ztahrni'e se tudíž zá:kjCllZ z aiVa:zení jen na nlemoVlntostn'i z<livazení. 

H. 'Naned1írl'u (t. j. nemorvj,to,ste'ch l1'eldílllov~Tch) mlolhlou Vá!zn1outi: 

a) obyčejné služ'ebnosU'iprQizemkové, 
b) sluŽ'ebnlOSlt bytu, • • 
c) dluhy wntOlVé, p'olčitajílc v to výměnek, 
,di) jimié dluhy PřlÍlpustny jSloiu se souhlasem P'OIzemkOlVého úřa

du, jestl<i:že s,e ~ře1elem na osobu věřitele nebo na Ploldlmfnk;y úv'oru 
w:aičlf pro d1u:8l1iík)ai zřejmpu výho,dlUI OiPl10ltř úvě1rtl! renltloNému 
(§ 32 oldlst. 1). 

Ad a). Oby\čejnými SlllŽ!ebrl1Jolstm~ po,zcmkovýmn ro,zuměti je,st 
ony sll:užebnosti, které JSOll uvedeny v § 47701bč. z. J es{ nerslpOlr
,nla, že ~OIto ustaJl1!o'v 'enÍ piřídlě'lo'VéJhlol zákOllla mI~N, na totO' ust<linOlvenú 
§ 477 lolb!č. z., ale není přítčiny, pwč vy,lučorV,al ti sl'u'žel]:mo·s:ti dlle § 475 
a § 476 dbč. z. Výpro!Č'et těohto služebností (§§ 476-477) je pouze 
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demol1lstrlaltrvl1lÍ aj moib:OIU bý'ti z,řízeny i j>tné sh1Žlebnoslti; v § 32 
IPlř'íd. z. se VŠ:alk prav1, 'že mooou 'býtii z'řÍzeny jen o!hyčeané slUL 
Žle1bno1stj" to zname!liá, že T'olzhodnou je zvylklio<st v té kt'eré klrajině . 

Ad b) Shtž'ebnos,fií bytu 'l1ozuměti jest osobní Sllllže!hil1lost pro roz
UJmu §§ 521, 522 IO lbč. z. 

Ad cl, dl. D[uhy r'entovými aj H!I1iým~ dtuhy 'rozumětdl j e,st hy
~iOteky, !pO p'ř. relá'lná břemenia, ,zlříizené ve PI10spěJcth věřitelů, kte:ří 
zapůilčÍ<l'Í >OIb!nQls <peněžitý buď na dúČiaiSlrllOl11 nebo ,trvaJIOIU r ellťtlu. Re'n
tJOIVÝ dnlulh lest zá:průjlčk\a, pOiSkyltnutá 'dLe us,ta>ll'ovení úvěf1orvého zá
kJofla Zle dne ll. Ibř,elz,nla. 1920 ČJ 166 sb., dá!le melli'OIf\aJČTIlí r,elnty dle 
zákloll1a ze ,dne 6.červmu 1896 Č. 144 ř. Z., Iklomle>čruě zá1půjlóky, splá- . 
cené anlU'Mtami a/ zIPlr'a,v~dil,a nevypověditelné se s,troany věřrtel'e. Zá
pUj1čky, které! jiU1iým z·pů-slObem jsou splatitelné, j,sou Ht1Iými dlllllhy 
plO lrozumu § 32 IPř~d. zák 

III. R e n t o v é ,d 1 u hy. Zákloln nc>clJefinujte bllíže ľeltlt{)lvé dluhy ; 
IZ\ § 6 ÚVěl10lvélb!o zákona všalk dlu\žlnlOI SQlUdlkti, žle je to ďluh d'lo'11'h!o
dKJIbý s nezvýšjiíelruým úrlOkJem, ua11lďro.va1ný j)lOJ,:J.lIc smlo,Ulvy' a se 
sflr:wny veJNt>elIOlvyr.\evyIPQivědHelný, d'olkwdl dUužnÍk plní plřevza'té PO'
vitt1Jruos.ti, a dl['e § ," dto lZálm'll:a nesmí býti ďlužlníiku sma'O'l.tvO'll vz.'a'tq 
V0111JOlst slP'llaltitň celý dilluh anebo jeho část POl výpl()IVěld~ 11Ieljldlé,l1e půl
lletn>íl, tilll1že zPůsolbem, jlaJkým ' úvělr IP,řjjall .an.ebtOl na hoto1v'Os't'ti, COIŽ 

je ,od'dhyHml \Olel §§ 990, 991 oM. zák.S
) To jsolU renty unlolřitelnlé. 

Břidlěl!lOvý záIkJOln z'llá však V'e>dle T>ent uifnořiitelných též renty 
dJOIčaJsné ,v V'ěcné,. V § 33 OIO:St. 3 IP ,řídělllorv,é:hlo zákoll1la 'O,dkaIZUljle se na 
z.áJkOln nálhlwdJOIvý, ale aJl1i zde niemáme žádných Ulsltanolven1 00 ne
llill1'ořiťellrl1JÝ1oh d~'UJZKiCh renúových, t:alk máme ,dosudl ipouze nesplměný 
sl<tb, žle zvl~tnÍm záklonem se Ibrudle upr.avov,ati PT,á~'Il!Í' POlll1ěr zv>al11ý 
dluh rel1Jvorvý. Prozalt~ill1 máme v ll\aJšem právl1Í1111 řádu jed'in.ý eUllh 
renJto~ý, totilž mel~olriačDlÍ remty, v sous,edním Ip!ak nrěme'ckém právu 
občaJl1Js,kiélm Tuáme 'Obecné 1llstialnlov,en,Í odllluzÍICh r'eultOlvých, V Pffi00i 
vYlskiY1tujlí sle dbsti člals,tO' smh.lNle!l1lé renty dlolaasrllé, které se za:přsují 
jako břemeno U!1"číté nemlOiVlltOls,U, kJde záv:azek j'de na placemÍ určité 
renty, lal11d'Ž je udán kJalpli'táL Tyto r,eJ1ltolvé dlluhy PlovažuHI se u spi~ 
sovatelů 'r,akíolU'ského práVa! so'lllkromého za r!eál<!llÍ' blřlemena,l°) ktlerá 
váz11ioIU !Il'a' l~aNla~elnié .J1JemovitlOstii', t. j, každý v~as:t11lÍrk uo1ho<to p;olzem
klUI je po>v~nen plat~tii omu rentu po d\o!bu, 001 trvá jeho vrá,V'o 
v lastnltcké. 

Je teldy umlOř~teillniOlU rentou Ir o\zl1.lJmě ti hYPlOltelku P'r'o z,ápfJjčku 
Úf{)IČDlOlU 'aj umOlřIOlV~f10\Uť. zv. éliIluitialmi, k<d!ežt,o renty d1dČlaSrl1é a věc
nlé jS!olu reá'Ii11lá b:ř eme na, váznoocínélJ ne dílu. 

IV. T>élJ!rové hYIPQlteky nebo ,renlÍ'olvé dluhy! moIhou b~r ti se &\'0-

,1<CIn/Ím p lOlZemk>ového úlřaJdlu v,ložea1Y jen P1'101 zápŮÍ'čky, poskytnuté 
za tím Melem, !aby 'QIp'alúř,enry byly pfůstředkYl (§ 35 příd' . .zák): 

9) Dal;ší VDzj níže v § 15 této s,tJucLie, 
10) E x n e r, HY1Pot.eikJea1Jr>eaht 'S'tr, 534 a l1áisL U 11 g.e r. Prltv. R~chlt 

I. 553 a násl. K Ir' ,a i 11 'Z. Sy1Stem I. sltr. 98 a násl. 
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1. k Izla:pJlacení náhJ«:ty za pfíd ,ěl (§ 33) nebo ke konversi zá
vad, váZJnlOludch n/a sVlolbodném majetku, který má být.~ sJ,ouČoen 
s přídělem, nebo který má býti podlř~z,e,n řMU' nedtHovému (§ 32 
PlnvdellQlvé!ho lZiák()lll'al); 

2. kie zřízení nebo ľ'OzšÍ,ř'enj budov hOiSPIOIdářskýoh: a 'Olbytných 
nebo k trvalému :depš,enn used:liosti; 

3. k 'oipauřewi DIe'bO dlollJlruooí hospodátřskéhior iQllvelltáfe; 
4. k výp~,utě d:ě.dJiICkirch po'dJí'Lů nebo platuv, L~lolž,enÝch plosled

llIím p'OIřizel1'tm. 
T'wk zv. renty umořitelné , čaSioiVé a věčné isolL! zvlá:štn1m zp'u

sobem splácené zápůjčky. U renty umoHtellué je t'o zoe'la !]oumálllí 
splaJcení zá!pCljčky 'a závalJek válZÍJlIoucí na lled'ilu je prlalv'ou hY'Po'te
ko,u, tll re!]]t ČoaslOlvýdl 'Cll Včč'Tllých měr~í sle záv:arzek z,e zápfIJČlky v 1"e·, 
Úllll1é hr'emeilllo. Ovšlcm tlO'tO rcá:lné břcl11Je'uo může se zas,e změniti ve 
sp].á:oení zá'půjčky, tlaik v příPaJd!u § 33 příd. zák «()Ic1st. I. včta 2). 

V. N á lb. ll' a d ia z 'al p ř íl d ,ě I. Náhradu za lPIřídě11 stcrnoví POIZlelll
kový úř,a:c: cJlle směrnic stél!rilove.nýldl1 v § 77 z,áJk:o'nla náhnaldi()lyého', 
o pří!pusÍlnolS'm tétlOI ceny 'J'100hold!Ulje se v řízeil1d spráNnlÍm. Ná'hlr'ada 
Sle ma zapllaltiilii buď hiOŮ<JlViě při p,řevzeb,í p,řidě'le'nré půdy uneibo j'e 
kredJiJbováJna, }J'l'O ni, vá2lDle mll nedilu buď h;YlIJioltek:a anebo reá,lnlé 
břemen]o v,Mnlé Irernty v 'PIo,ř,aJdí za veřejnými d1aJt1iěllli a dlávkalmi 
(§ 33 přÍ'di. zák.). Tlo,tc reáhllé břemeno věóné r,en,tyi mění se v hy
poteku, bylLa-li v~čná renta 'k žá,cLo,sti VllléI!Stnqko'vě proměně1rua.' na 
rentu umJolřd,telnlolU (§ 33 oldst. 1). Tento ren:tJový dll1ih (Illr jržl j'Je 
o hYllJiort,el\Jl1' nleblo reá'l'llré břemenro) zap,sati Jest do, knih pozemkových 
j'aJko dJlulhnáhradlolvý, alby mUZlaJchiolVál1/o bYlIl()l jlelho plřed1nOlStnlíl ~}O
řa1d:í (§ 33 ,odst. 2). TIPltO předlll'OIStní PQlstavenlí vš\ak dle naJšeho mí
něnlÍ pOlZlhývá, by;lla-H se SlVlolenim Pozemkové/hlOl úřadu v[ložena 
v čas,ovém Ip'oř,ard!í p,ředl111ějším záv,adla PlilO j'uné dl uhYl pe'lJJěž~té, po
něvadž opa:k ,od1pomj'e nej,zákllaldnějším PIrJ,ndpům nlaJš'elm práva zá
sta,vnbJl (srov. §§ 447, 457 'olbě. Z., §§ 29, 53 'a násl., 110 kUl. ř., 
§§ 216, 246, 286, 288 ex. ř.) a zás,a,dám, na 'nichž je vybudolván zá
kQlIl úvěrový. Dlulh náhrrac1avý předchází všlak s,tu:žeb'llOis,t,em a vý
měnku bez 'oIhledu na jkh lčasové p'o,řlard<Í. 

VI. KOI1.versezá:vad :!Jl ři přeměně sv ,ob 'Qluné pudy 
v ne d' í L PrrOtnčilUje-li se svobodná půda v půdu nedílovou cHe § 30 
Č. 2, d p'říct. zák. mus:íbýN :p,r'Oved~mla depura:Cie', po př. konverse 
závrwd, t. j. j,e PQltřebí, aby ji'l1,aké záva'd'Y, vá!z!n1ouCÍ nal svobodném 
majetku, než <my, které jsoiUllia nedilu 'Přípus,tm", byly přeměněny 
na talwvé zá;\':aJdy (§ 32 'o,ost. 2 p,říd. zák.). 

ZáV'a\clJy1" ktieré ne'!11iohoru býtt kcm'\r1crtrOváuy na rentlOivé dluhy 
Qllielbo na jtnlé p'ř'í,!YUSÚlé d~;u!J,y, musÍ! býtidlcIPur:()Iyáiruy, p,O!kud nejdI:: 
oOlbY'čejné sllu'ž,elbnlolsti pozemk,(jyé a s!už,eblnlost bY'Í11. 

§ 9. Exekuce na rolnické nedíly. 

Exekuce naJ"olnické rredíly je plrlo1puštěnla Í'elll V!1Iuoeuou, sprá'
v'ou (§ 36 pří-do zá:k.) podobně jal\10 na majetek zalbmný, pl1atí Hedy 
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. 
i v t,omnOl pHP\aldJu vše, 00 jsme ,pravdll'Í výše \) ,exekud 't1la maj'enek 
ziaJbra113T, lllaumě COl db pNpusmos:ti ,exeku,oe va,ji8folvací a prlO(zatím
níchr ' Oll)la'třenlí l, plaik konkursu (SiPOV. s~uid:ii II. § 29). 

Zm:í'nlky zasluhuje § 12 záIkJolnla úvěr'ovéhto,. Na ned'íily je totiž 
připootěna .i dlmŽlbal nemovitosvf ned!Hových, jde-Ii 10 závalzky ze 
zátpů>iček, p'osky,vl1iutých dl'e úvěwvého zá,k'OIl1\a na záruku hy,pote .. 
kálrni :a, neIzle-lli loI6ekáv,a,t~, že věřilte'l bude nej,pozděj.i diOl dV'OtU rokú 
uSipollioj'en z vÝ'Íě'žků vnucené správy. Tím l1lěi11lí se <o,všem velmi 
p,o~siJatně us,tano'V1ení § 36 příd. 'Zlá k. , ale dlužnO! otpětně si tlvědlo
mHi, že dlflalžtba je možna jen Pl"O l1'ezapl1acené hYlp'otekární dl'uhy, 
11li/kloUv všiak IP'ro. <osobní dluhy v llalstrJ'ílkanlect.ílu. Osobní věřit~llé 
v~ast'l11ka nedtíJu musí se spokojit'i Zla vše-e'h (;ko;Jlností p'oluze vl\1uce- . 
nlOILl správou a proto je jim .j, uzavřenn mo'žnlolst ex,ekucc vk.l'a\d:em 
hYlplot'ekámího práV'a. Z exekuce s.am,osiat\né je vyúat té'ž jlf1ventátř 
llIe,dlí,l,u (§ 25'2 'ex. n, dlú'Je nutné přetdměty dom.úlcnosti (§ 251 ex. ř.), 
lP'ak ji.ných přeld :llíětů 11la:jde 'S,e po.skrlo,vntU, z i,oho jepa'trnol, že OIs'Ob
ní Í1V'ě,r majitiellle J1i€·dlílu je velmi 'omelz:el1l. 

O dO',ažbě nedtí,lů pOjednáme I11'Ížre při ]10'zborLl :Jvomvých 
uSldaJ1love:nÍ. 

§ 10. Dědická posloupnost do rolnických nedí1u. 

I. Ron:nďický nedí! tvOlř:í v pozůstalosti zvlá~štní mla,SU, kterú 
'ovšem je j>e11l zvláštJlJ částí éelkové PGzústaliosti zÍl'StaN~telo\iY 
'8) není s,amostat.l1ou 'Pozůstalostí ('arg. §§ 43, 44 pNidl. z,ák.). Pro ,dě
cliclwu pOISlouPl1lOS,t db ro~nických l1!edííů recjpovány by(y ,předlvisy 
zemské/ho zákolna oes,kého. ze dlnlc 7. srpna 1908 IČ. 68 zem. z.,Jl) re
cep,ce tělClhto u'Sta'J1ioveI1iÍ stailla sle velmi povrdmtm zpúson,'em a p,mt-o 
n:ezbude, než 'Ulstal1lovení nGvelis'OIVaLi tajk:, aby mezi nim~ In~hY'11O 
rozPOiTů-. 

Je-,li v knize PlolZemk!ové PlOzlllOl\menáruo, ŽB urlči,tá userdl]l()st je 
mln&ckým ned[lem, pak nlem~ splolru, ž,e usťanOlvení §§ 39-49 přúdtě
lového Iz:áll!O'na maiÍ býti použd1:la; .nlClnď-1i V'š'a\k p,odlObllié poznámky, 
pak ruezbývá, než 'p,r'okázaii, ,že jde 10< ro.lnický nedí! >3' že ustía~o'Ve
'I1IÍ o roJ'n]ckýc:h nedJíJ'ech nejsou plro dobrotU vhu vy1o,'Ulčena (§ 31 
p'ř~ítd. zák.). BOlsllOlUPl1/ost no,hll~Cikých . m:~d~b':l ří,d!í se vMy p[<,e.c1pisy 
ZáiklOLt].(lj J)lř'ídělového, (§ 39 příd. zák), !ČÍmž liš'Í' se ustanovení tato od 
zmíněného zemského> zák,om,a (§ 3). 

II. Roh]ický nedíl nemá býtL v hzení p()lzllstalostlll'írr~ rozdělen, 
má býti přidlelle'n jen je,dinému 'dědici, nemá býtv př'edJužen vý!pliatou 
dědliJc:kýoh podílů; tot,o jsou vúdčí mY'šlléJnky toholto zvláštnÍhlOi ří
zen1 pO!z<ůst:a llGs tní'lllo. 

11) Viz k tomu G 'ellrI man ZVl~áštnídědick,áJ 'posloupnost v uSledlosti 
wlnďcké dlle ~á~ona ~e d!l1e 7. srpna 1908 čís. 68 zem. ,z., týž, Das ET:b!r'eoht 
ulJld die Verllassens,chaitahhan<Hiul1g · gemas:s der lleuen Ba'Uernerbfol,ge in 
Bohmen (Zlts.chlr. f. Not- Ul. freiw. Oe.richts b. 1909 str. 329 a 111.), f e y e r
f e j' I' tamtéž; K ·ra i n z V. vydání II. díl 2 sv. str. 330 a násl. 
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OSiolola~ která má obdržeti :l1tedlí'l, nazývá s,e 11 á pad n Í ke m a 
l1!átrrok je.bio, aby mu přiJřčen bY:l rolnický nedil, p r á v e m n á p a' d
nic kým; Í'otlO názvO'sllovi je přcvzabo ze zmílněného zemského 
ZálkrOII1Ia. 

Není-l,i p,oslednalllO po'ří;zel~í, určuje se dlědlnc PlosloujJUiQlstí dle 
nbč:alnrského zákoliúka (i na Slovensku), a me,zi jedlnloitHvými c1lělunci 
určí se nápadlník dle pr,avid~l, uvedlených v § 40 p,říd'. zák. pod 
čIslem 1--4, Zl1Iai:nějš1 odchyllika je CQ do Tl1erIClZlVed,en,ého ÚlleriQzlQlu

'čenéhlo) manžeo]a, nehoť twbo jrdť hl1Je,d zaděumi zŮlSitavite}cwýn1\i O. 
c. čís. 3). Kclio má býti mezi zák~Od1Jllými Id(Mi'Clil ,nlálpaldník,em, UIr,ČU
je sO'l~d, 'Pro1kudl zde 11Jení dův,olClů vyiIJUI~ ujíc.í'CI1, uve,c1en~dh p<lldl čís. 4. 
o těchto dúv,oldechi ro,zl11'O'duje Pozemko'vý úř:alCl, SoOIUrd rlQ~hold!L1je jlell1 
O' jednom pNpadu 'vYllluČ!o'Vacím, Zdlaj totiž dědic, který má býti ná
p'a!cLníkěm, nebYil zbaven svérprávnlos1i (čís. 4 Irit a)). P.ord,otlklllJ{)1Uti 
jest, že dův<lldy tyt<l se ncsxOIvnávai'í s ustJalnrOrvenÍm § .3 o nle'Slohop
HO'Sti nabýti PLldy přkiělem a s § 51 () mo2;,lwstli výkupu n)lItt1~ckého 
l1e,dIÍlllu; ll.. trolhio byllo by soudLti, 'Ž!e POlzemkovÝ úfad múž'e úldlelPříti 
sourh l.a s k UrSlt'al1'0'venlí 'l1iáp'adnlíka' ze všech dLI'VOd'ů, z nichž mÚIŽ!e ne
lI,í1 vykoupiti a není om;ewl1 jen dů'vloldly vy.!učujliJCÍmi, uvedc:nlými 
v § 40 čís. 4 pďíd. zák Výjimečně mŮle Ibýti ustr:ul1ovelllfa i olsoba 
l1Iezpůsolb~l'á nápadlnjkem l§ 40Čí'S. 6 příd. zák), o čemž rlolzr!1<lJC!'uje 
P,olzemkový úlř1ald. Má-li takto star11oV'cný ná,prad\nÍJk jl~ž. vrl'astmí půdy 
blU!d1 nedHlOvé nrelbro svobodlné, rnvlllarjící se hloldno,tou. (ne výměrou) 
90lo:virci nedíllu, ,o ně,jž jdle, us,tupuje teľ1tlo ná,pla'd1nlík ji,i1~mu neljbliilž
šímu zákonnému děidici Jako l1iáIPlCldnĎJm.,aJle u'stulPluljicl Il1lápa'cLník 

. mů:ž'e sVloje p'rávO' nápadnické s.i zClichrolVati, ,ll/albíld!l1Ie-1i t,omuto dlěclici 
svoj,i u sedl o,s,t, ·olOell1ěnrou p'OIdlle § 43 příd. záik. Ne'ahce-Ii nikdol ze 
sPorluďěd1ůců .p,řevzH.Í usedllolst tuto, pomíjí ji\clh! právo plolžacllov,a'ťi', aby 
nápaclJl.l'ík jim UlstorUpil (§ 40 čís,. 5 'o,rust. 1 lal 2). O tom roz:J.lI01d1u:ie ~e 
v řlí/zlení po.zůstlalliorStnám (sro'V. dt. zem. zák. § 6 čís. 5). Má-Ii ná
Plald1nírk rk t'a!kJolVé UI~ediloMi jilLé právfO než výhr:aJd!né p,rávlO v,llalStu]c
ké - jrak se z~oo vyjaJdlřujle - rolZhoduje {ll UIS1UOII1iPc,n,í POlZemklolvý 
ú ,řialc1, 12) což znamená Nompírilkaci ř,í,zen.í p'O'zú'st(ajDOISrtlllího. 

Nápadník múže býti určen též p'Ols'led ll1iím pO'Tlzením. 
ZlprnavtdJ.a může se uroiti jen ield1vný př,ejímaltel nedítI] (§ 41), výji
mečně můŽ!e se nedí! rozděrl lLt,i m~zi víiOe testlarrnentá:rn'kih d~dii!cú, 
ie:stlilŽe části 'l1ozděbeného nedílLl s jejich půdou' spojí se v nové nedíly 
(§ 37 Čí,s. 4). J.ilt1lak, je-Ii ustanloveoo ví'ce cLědtcll, ro~hod~le mtezi ni
md PO!Zleml!<lolvý úř'ad, kd!o má nle>drH převzHi, a.e-Ii dědicové mezi 
sebQlu se I1iCldohlOldlnlOLl, kdo z nlÍCrh má phvzílti nle,díl (§ 41 odJst. 2). 
Ta:to dohodla se 'Člitt11Í v řízení nesporném u slolUldrU. O duvodech vyhl
Ču.jlídch y,o,zrhodll.lÍ'e v Ý I uč 'n ě P()iZemIN()ivý úřa/d, proldlolhn,ě' iLI!s,tano
ven-li byl ,dlědilC ,nlezPůSiorbilý, pLaM 'OIbdblbrně usta:novenÍ § 40 aírS. 6. 

I 

NáplaJdJník musIÍ býti nad, to způsobilým dědicem PO TIOrZUdTlU 

12) Na př. s~lurŽ'eibno&t požívání, s~l1lŽebnOiSti v'ů,boc, Srpoll1'vla;stllic.fví; 
co~ PHClhrt pO'llemklů? "Plr,ávo k uSle·dllO'slÍ'Í«' jalk zldlá Sle, pareM neinvol11ulje. 
Ustanoveni je vJelmi ne,jGrSné. 
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§ 538 a!Ž § 546 ohč. Z., o 'čemž rOiZlhlOdují souJdolvé a nLk01l1liv Bozem
korvÝ· úřad. 

III. Takto jsme stanovj~li " Iklornu ned@ má Připadl1lolUlHI, nYll1í 
zbýv,á IPiO'iedlnati, jlaký je 10sud ľllecLíllu v p:ozůstialosti. Nedlíll - jak 
jsme jej výJ§e pop,s:a\i - tv:oří zv[áštlnlí mas:s.u pozů'stallolstní. K neldlí
lu patří nemov.iJtlOlsŤii nedíLotVé, Plak inve:ntář. Ol tom, co se má po
va:žovalti Zla Í!)]v,el)]tář, rozhioldiuie v plrvé ř'a.dě úmluva dM1K;Ů, iinlak 
soud v PlOlZůstallOS't,nÍm řízei\1Í po výslec:h1U znlalLců (§ 42 all. 1). Sohá
zÍ-,llil něco ,dio po,třebnéhOl ilnv~n,táře, nemá náp,aldinúlk ruá:no'kul, aby! byl 
inV'enltář c\loplněn (§ 42 'aU. 2). Toto bude dbzvJ.á!Ště dtůležibo v těch 
př.íIP1a:de ch , kde 'zůstl'witel IZlalnechá PlolZlemky I1Ie,dlllllolVé i sv,olbloidné, 
pak bude po Plř. nutno .invetlllláJř ,rlQlzdWli, právě druhý odlst § 42 
ulmo,ž'ňu}e tk'llkQ1Ve děLell1lí tnventáře, tlř ,eba,s neúplného . Mimo 1101 patlří 
k l1Je,d~lu plřísluš:enstv:í po rozumu § 294 a nás~,. Qlbč. plráva, IOlvšcm 
p.řísLušel1Jstvi musÍlme řádll1ě f<OzHši,tt ,od součástek ne movitlolsti , zde 
bude vodítkem to, 00, jsme prlavHi o věci ve stud~ú prvé. I na~lilté 
ólis.ti p'řísl.ušoostvi sem nutno čítati, v tomto případě nájemní hod-
110tU! je př'ipočísti k plříslušenství ne dílů. Takto piolZemky n.e:d'ílu i se 
vším přísluš'enstvÍ-rn. jak sOlud jej zjlisti,l, tV'Olří tu z,viás,tniÍ maslSU, 
kterou oceňluije Bozemkový ůř,'a(d. Tento může d:OIž.ácJtalti soud' Zla vý
slech lQ'solb, pokud je to k tOcd~ováUií z'a/pntřebí. To{o U'sta11iOiVeln.í se 
satva v piraxi Qsvědlč.í' a by,ln by v-hO'cl:oo ,z,rně:l1iti je v ten W~ZIIla1i, 
že soud sám odlhad pr,olvede a sdě.Jí jej Poze.mklolvému Ú'řladlu, kt~nř 
by prOlti tomu do ur:čHé lhůty mOlhL PIQICI/alti s.vé námitky ,ai nlálv'r!hy, 
uIP/lYlnlulia-H by lhiůta, nemohl ;by: Pozemlklolvý Úlřad více námitek či
n,utll. Takto Ibude P,ozemkOlvý úřad mll'oIhldly rušivě zasahovati do 
řrze,n~ po:rUlče:nskéhtO. 

Po:zemllmrvý úřad OIoenu nedlí,l 'ne dle olblecné celny, ale tlak, »aby 
Plřej'ímatel Ius,e'<lll:o,sti (t. j. ná,padIn1k) molhl ob státi «. (§ 43 O'dISlt. 2, viz 
§ 8 ~em.zák.). To může bý~ť tedJy i hlJ.UlboklOI pod cenlou obecn,ou, 
tím může býti i do1čenpovittl1l1ý díil l1'eIPlom'iiľruteLného dlMice · a Je 
,p1r,o'to s· p:oldli:vem, ~e na tubo 'tak důležiLnu l()iWOI~l1jOls,t nebYli vZla/t zře
tel, Izde ne zlblUde , než dioplnátí tuto meZeif,jl V zákone. 

Z teto OIdhadn,u1é ceny srazí s.e dllulh~ .a záJVíad.y nla nedilu váz
ntOlUlCl a nezadJUIŽ,el1loIU hOdJ)]Oit:01ll ned~(lu 'svaalle se l1IáJp,aldník dllužnHrem 
pQlzů,staJI,osti, kd)eJŽlto pozůstial1Q1s,t věři,telem (§ 43 oldst. 1). T,ato po
hlledávk:a tv,olř ,í pak součást ,PlOlZůsta1,o~ti, <O 1111í1Ž plait.í předpůsy obec
né, nnwmě 00 do wzc\lělenÍ POlzůstai1osti (§ 44 [lIřlÍld. zák. viz § 9 zem. 
zák.); PQlWZle je ustal1o'venO', ~e lt"loz,dě.JenIÍ p/olzust~<os.ti má s.e dí,U 
vždly SOlU dem 'aIlIebo asp.oň se schválleil1lím StOIUldn,ím (t,aimiéž SirlQlV. 
§§ 170, 171 nesp-. pat.). Dále máme zv,láštní' ustanoveni, co dlo' vý
platy podílu diědiciký,ch: osta,jJnlí dlědi1corvé Hllimo náplaldnúka mají býti 
vytbyti z OIstlalhllí. pi00ůstaJ.osLi fa. pokud by s.e jlÍ nediQlS,táValllor, má se 
jim c1o~t;ati přís,llušlnéthlo JJ~d!~lu z pohledávky· za lledíl. TytO' pO!díl<y 
vyplatí ústlalv peněžní" jm~,nJQlvlan1Ý v § 35 p,říd. zák, Hm sta:ne se 
věři,t\81em .. nláp,adlnn,k,ó,vým, ta.fo pohllcdávka zatilřs,tí se na ned~1u, má 
f'o'rmu f 'e,n:t,y umolřitelné (§ 45). KlQneoně mus.í náp,adnJk, z'ciZi-lil ne-
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dlí! do desíti leit po vY,P'ořáďá.nlí se sp~udMiciJ, spo,ludědicům dlo
platiti, O'Č bry,Ji ,odhaldem ne,clJílll' mal svých ,pl()d\~l'eah z]{jr ,áoen~ (§ 46 
pří,d. zák., srov. § II zem. 'Zlák.). 

Co do' \01 cl k a,z Ů, ná,pa,d,n:Íkovi ull<Jlžených, máme jen kusé ustm
l~ovení v § 47, ustano,ve,nÍ [10 je l1JCj<l!si11ié. p'OIkurd\ se týče o,ceňolV ,á.n,j 
nedIHu.13

) Není totiž nijakým způSlOIbem stal1iovenlO~ jak se má nemo
Vtt,OSt oceňorV1atl, jestLiže bYli uložen legát. stJall1lOlv,ený pevným ()Ib
nosem a který má vyplaUti. lláp'aKimlk olcllkiaZloiv'l'1íku., jen plT'\i kvloIto
vém stial1'ovení je mlJp!a(dník do jisté míry chlr:álllěn. 14) USltai!1()1veJ1:Í 
tohoto ,jle užHt i ,tehdy, je-Ih více spoludJěďiců. Též, COl cLo vÝIP'l,alty 
legátů, budle 'obtíž, jestliže renVo'vý ús,t~liV (§ 35 pWíld. zá:k.) nebude 
chHti přílišné 1egá;ty v y,pJ,atílti. Ustlanlovení toto brUld'C l1utntO' dloplJnill i 
aneb aspoň jalSněji sty'liSlOvaH, n~boť ustrallliovení §§ 32, 35, §§ 45, 47 
přiJd. zák. a § 2 úvěr. zák. na skaně jedné ia §§ 690, 691, 692, 80J 
'obč. zák. nJa stlmlnlě druhé sle spollu nesflovll1ávlaji. Dle Ulsta)novení 
()Ib'č. záik. má dMi,c vYIP~atiiti legátlY, pOllmdl tlaUc může U:Člilniti z pozů
s.tarlosfi, dle zákoln.ů p'Qlzemkové refOrmyl jen, p'o:kud výplatu pT,evczme 
rC'llitolvý ú'Stav (ne1IliÍ-li iiných předmětů u :zůstavi,tel~e), ďál!/e dle § mo 
lolbrč. zák. může dlědilc v nejkrajnějším přj,pald'u žádati jem lPřjměfe
TIlDU 'odměnu Zia výplatu legátů, p'řihl,ásÍ-li se s dlOlbmdl1n'ím ~llIven tá
ře, kdežto jlnak je povinen vyplatiti Ilegáty J1eo\bmezreně (§ 801 OIbč. 
zálk.). Je tedy v 'obou případlech oSlolhnÍm dlllUlŽlnlÍlk'ell11 legátťt, v prvém 
obmeZJel1Jě, ve dlr'lťhém neobme'Zielně . . Neclíll J'e VŠaJk jen: loIbmezeně 
Zlavaz;ůtellný (§§ 32, 35 p,říd. zák., § 2 úvěr. zák), ne,dlH je jen 
oJbmClztelliě exekvlOV1altelnÝ (§ 36 přídi. ,zák.), t. j. vnucenou správou. 
Ta OIIVšem IfJrO'Vecle jen zHdlka rk žá,dlouClÍmu cHj, ,alue Dia dnlhé stra(ně 
mÍlže nápadníka vebmi poškOldůti. To j901uun'IČlilté ned:CJ\sůalt:ky Z!ákO'-
111m, ktell'é se ne , dlobře srQvnávají s iQIs,tlatI1lÍtnlÍ! u9tal1JOIIVenJHni Ol rlol
nický,ch ne,dlílec.h. 

IV. Jsou-li s pol u <d ě d :t c li s.o u r 'o z le n c i a sO'l1hll:a)S:Í'-'bů s Mm, 
může jim býti odlevzdán llÍedH se svolié"11lím Pozem1wvéhOt úřadu 
spoJečně, NápaldJnlÍk - který musÍ' býti, v řízení IPIOIzůsl1'allOlStillúm 
utrOClI1 - mUže však kdyklOtliv žádla!U, aby j,eml\.l byl nedí! IOldlevZJd!áJn, 
pak musí se s osta;tll1ími siPo1hnd!Mftci vYIP'o,řá!da1i. l\olvdě'lellÍ PO~Ůl$tia-
1'061"i mezi tYlto spolu dédice , se 'Plr'Olve.de te,prvle až v této dIO\M, k-u'y 
llá,pladnírk žádá o předálJlJ ne,dlílu. VYlstoupí-li jlill1:ý dědLc n\eb1o< ze
mŤe-li, molholl os'ťatní spl0l1uv'/,astnÍci jeh'o, podlí'! p,řevziťV") toto je 
všaU( vylmllČť~nlo, zanechá··H SlPolucLědic p'ortrolmky. V tomto přípladě, 
jakož i tehdy, nechtí-li sP!o~'Uvba:stnlíci jehlO p{)ic1í11 p!řevzíti, nutnO' pro
vésti rozd!ě:lenlí p'ozůsíalosti a l1ie{Lí.I odevzcJI~ti ná;J)'0JQ!J1IÍlmvL 09taitnÍ 

18) Ustano-v'ení zní: »ZáJSiad~ §§ 43 a 45 pllaltí obldlorbně, jetS,tIlillJe, ~e 
posloupností diMhckou po,volián ,jleidliný: dlěJd,ic z'e z.ákona nlelbo podle rpo
s,~erdnÍho pořízení, av,šak by'ly mu ulloženy pIla ty, vyj,ádřené 'padrí,lem pozů
sMlOs,ti nelho způsohem jinakým.« 

14) Srov. K l' e j čÍ, Komentář stlr. 125. 
15) I 'Zldle platí ulsitanoven! § 43, 1. i. IpaldU j!ebo oaen! se' Poz.emkovým 

úřlai(llem 'VzhleJdlem na ná'pladníka a ,aena 'ileho tvoří aktivum POI~It;atlŮ&ti 
srpa luld'ě'<ifucle. 
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spoludědici, kteř:ú ne:př,evezmo'll Slp'Ole'aně nedli, maií býti vYlbiY,ti 
j,hned PO skončeném qdev,zdání pazůsta!OiSltli (§ 48 pil-Ld!. zálk.. srov. 
§ 5 IZlem. ,z~k..). Spo!upřeJílma~e1ié nedíJ:u p>Oivla\žu}í Sle tuci.íž pN odie
vzcliátn~ tP>ozůlS,ta,Los:tů z.a osob'UJ jerdjnKru aj dle toruo, děl!! se p'ozůs,~a,L(}s,t 
l11!ezí ně a ,o'sta,onÍ dědlice. P,odruM d,ěU se pozůlSrtJa[.o,slt mezi splQllu
přejím~tele nedJÍIlu jen Pioltud, p:okUld ,lID' ne spoLečně pře'Š'llab v obou 
pří,plaaech dělí se pozůstalost. z~a 1ntervence soudní. 

Je.-li ,n!e'dH ve spoluvlas,tnt 'ctv 'll mal1l žeiů a zemře-lí 
jedleln z nich, nastává dvo1j:í mOlžnlosL: 

'aV rnJarr1l~ell ' stlalrue se J1lápadlnM\iem, ,Plak do p,ozl!st'a,IOlSiti nái1eží ien 
cena po,]ovilce, pa.íiř.í1CÍ cZ,emřelému ma'n!ž,eil1ovl:, ' 

b) ma;n,žel nest'ane se nláiPi<udTIlÍ!kem: 
ex) po:lúlvic,e zemřelMo mal1ižella ,olctevzdtá se nápalCllníiklOlv,j a tento 

sta,nfe se spo,luvlba,stníkem s manže~em dlosud žijícím; zemř,e-li 

i úe'nto druhy man,žel, má se druhy d'í.! nle,dJHu OIdevzdlati ná!Pla:dlnlÍlkJo'
viJ, (taik ro~ulffie.ti jest druhé větě prvého odls1.la\vce § 49), oldlpOlruje'-ií 
tla!kovy přechiod tohlQlto dílu us,taln:ove111ím § 40 přkl!. zák", pak můze 
Pozemk>olvy úř,a!d tento dU vyl\Joupriti NeučílnÍ-ti tak, k čemulŽ: není 
'P!(Wiiruel1b paJk nelze rPlrosttě odevzdání P10IZŮJs,tlaliO'sti lPirové!sH. Je z,d:e 
olpět j,eden nedlo,sta.tek zák'Olntny,ch p'ře·d!p1s.ů.Je.) 

tJ) pozústalého mllinžela můlžle POlZemkovy úřad zmoal1l1ti, aby 
vyk,oUlPU podí! Izemř:elého mamže'lla i teíhldry', zanecbal-li tento PP'OOttn
l<;y, jestlilž,e tenbo z\plts,ob jed:iJl1Jě d'áJvlá záruku úspěšného hOSfPlil1d'a
ření nla neolíll1u: (§ 49 odst 2 příd. z.). Park vstupuje vykupnIÍ oC'ua n'a, 
mísbo h:Oidlnotry p'olci /ílu dIOl a;kt>iv PlrYzůsta,losÍii a nemá zde mist\a us,Ua
IJlJolv'eQ'LÍ § 46 p,řúd. Z., a'čkoliv výklUpnJoenla\ ustanovuje se p'odlle § 4.3 
p'ří1d. zák.. tím ovšem monlou býúi tPlntomci pozů'staléllro ma112,e~1a 
z~aČině zkráceni a IP'o'ručenský soud jíoh j,e pr'oti tomu ztc,ella bez
mocný. Zdle nemohu; než zóúralZlniti, co kiOln~Čl1Jě čtenáí' sám vy
cíluli, 'ž,e v zákloll1.e'ch po;zemNOIvé reforil11lY vellilni naivnírrn způsolblenl 
hledí se uč,tniti z Aoz'emkovéruol úřa\du »mi,lostivá vrchnOlst« a vý·· 
z,nam S<QiUlď.Ů snižuje se na pouhého vyk'Oll1laWlltele vůle P'o~emk1Ové
ho úř,ac\iu, velmi l~a škodu véci. PIOI:l;emkovy úřlaidJ by měl dlO'stů úlkp'
lů, kdylb)" se 'OImezil sku tečl11iě jen na správná agendu, t. j. ,p'ř'e !jimiánIÍ 
al přnděllovárr1:í půdy a nez.asahoval do sOillkr~néihl()l maJetku víloe, 
než j!e ,nlezbytně nutno. iOlch:ra11lU tohoto ať s klidem ponlcoM SOIU
dllllm, kte!ři ,se H!Ž vyhomě 'olSvědčH~ a olsvMčují. 

§ 11. Výkup rolnických nedihí. 

I. VytklQlUpliti ned~il.Iy] múlže: 

10) INa piř. ,A i iB manžle:llé OISOU 'SiPO'~ulvJ!a:stnici nedíLu x. ,A má z :prvéhO' 
manŽICIlstvi ISYll'a C, B má tak,té'žz plrvého 'nmuž'elsttvi syna D, nápa:d11í
J{lem iP'O ,,A 'Slt:anle ,s,e C, ltakž,e PaJk! nedlí!V p,a!:ří ,Slp!O!'e!čl1íě B aj C. B Zlemfe, 
jehO' 'PO'díl mělllbry Ipřip,aldlnO'IUIÍ'Í D. CaD Slpo~ečněi ne:dnl OIdlelvZid'atlii není 
mO'žnO' ia ,SO'iUrd nemáJ možno-Slti rO'.zIhO'ldil1O'Ultň mez~ O':b1ěma~ po;kudl PO"zemkO'vý 
úňald nleirozhordn1e ISle, zdla míní dedlen !podlí! V'YkOUPli,ti a Odl0v~~tl nálPaldní
ku jle,dlin,ém'll', al1'ejb'O vYJkoUipH~ .poidlí,liYl olba. Je lZd\e 'V'š'ak 'také 'p'a'tma ne
místná snaha ''z!asaIOOVlIJtJ db sO''Uldlní hllris'd~klCe,. 
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a) Pozem~ový úřad v lPiřlípiaJcilech, uvedených v § 51 příd. zák., 
b) pOIzÍ!stalý mtalnžel dle ZiI1l101cniěnlÍl, dCllnéhio jemU' Poz,emk()lvým 

Ílřaldem v přiÚPia,du § 49 přtd. zák. 
Ad a). P,o,zem~olyý úř,a,d mů'že VYlkiOlUrpi{i ned~'ly: 
1. když vlllas't1ník PlOzlby~ vltalst1nlOlstí, k,t'eré JSOlU1 ulstanoNernlY' v § 3 

příd. zák.17
) za !Pmllrníllllky ,PW~Ůlělu, leld!a; :ž'e by malnlŽJelka nebOl jilní 

čtenlolvé rord~ny zaJň na lliedlÍ!llu hIOlsp1o\d!aři1i; ustar11iOVeIl!Í' t,O~OI l'llŠ'í se od 
§ 3 v tOllTI směru, ~e ,ood11 mŮlŽie býti vykoupen trva,le, a:č zuráJta 
vOlJrebníhOl ,práva IdOl oIb1cí je dJoaalsrťá, d\áJle žle zast,olU~ení hlolSlPlordáře 
'jre:ho f!O,diJ]ou je mroř~lé ve vš'{~cJJ. IPlř1paJdeoh, uvedených v § 3; 

2. jestlliže vtastuílk· Jlla llied~lUl trV'a~e 1110 lsp'o'daří špiatně uehOl v,eld!e 
_ ll1:elZ/řízený ž'i:Viot a dlává šPta\tOlÝ přJklélldJ syému oko'Uí; ustéllll'Ov1ení tatD 

jlSlOUl až piřfJ.Ůš pllulžná 'al při výkupu z tohoto dÍ!vold'U bude nutlllo Plřri.'
hlíž.et~ k názlOIfÍ!m oIb1'1vatewstv(a té které knaj'iny a ni:kolhiv k náwru 
sOIudcÍ! ro!zb'ordčího s,oudul; 

3. je'stliŽie vlas1lniítk svénl!olcně j,edlnál lPIl'lO'ti řádiu, vlOlž,enému 111O.U1 
Po;zemk:olvým úřadem Ol hlolsPo ldalření nla nlerdílu, zvlMtě IPIa:k, COl dOl 
o}enství y některýoh družstveoh, Odllf'a[1IY painátek p'f'ílwd:nk:h a 
uměleckých, zlalOhlovlán~ twrajilnnlého rázu a Nrajirnn:ýah zv[\áJšt~1IOISitií 
při s tlél.v'bádh , pojmštění' pmti škodáJm la/ Ina živ'olt atp. (§ 50 pří,ct.. z.); 
.nebezpe6i, jež chová tOlto ust'a11lolv'elní, s,počívá v tlom. že PozemwOl
vému úřU'0JU je mOlžno dáti každému vla:stníkUl l1Jedílu zvláštní řád' ; 
omelz,en'O je však právo výkUlpu na' tenl pHpa:d, ž'e' vlastl1lík j'edll1Ja4 
·syémo.tně, t. j. vědomě proti řáJdru tomu, ne,dlols,íaJčí OIjJIom enuH, dl()~ 
sliačí i vš,ak je,diné přes1!clllpeni řádu; 

4. jesW;;e \, lastu Írlc 1:la' nedHu sám neholSp c!draJří a, ma něm nlebydH, 
leda že by tu byly závaž,né dúv'o'dryomlluvné neho předlJOodné zá
vad,y a jes,tliže by 'O řádlné hOlspodařea1:íl1\a nedílu bylo pO'SrtaráJ]() 
čJ:enly fIOIdlitllY nebOl jiilJla!k; 

5. jesWže mimo ,př,Íparny ž,1velrnab: nelhiorcL nemool'l!1ebo, j~nlýoh mi
mOlřádJnýclh nezavLněinrých lP :řek~ek chliUihulj.e vhalsÍfl1l~k rentoVl0 splát
ky vá'Zil1oucí nra us'edlLoiSti za víoe 11Ie,ž tři ,1eta, ' k tOjlTlJu plř:ilstupuje 

výkup drIle' § 12 ÚVě'L tzlállrol11la\; 
6. Jes.tUž,e vllastn~k sO'Uistředliil ve s.\'Ýclh rukách 'ďJržbu pozemko-

VIO'U tak, že půdla~ nJa. které hOS,plorualří, ,dlosahuie aspoú dv,ojnásob
néhD výměru nedlÍlhu v krra'jÍlllě olbvyddéJho; v tOIiTI případě SIUŠiF V'šak 
uvážiti, zda-Iii nejde 'O s,oustředlělní př'e'chlolclin:é, které pomine v~ria
v:enÍm plOiÍ'OII11ků; 

7. nenJí-li 'ž,ádnlIÝ zárkoltll11rý dě,d~c oSOlbolUJ vlhlodruou d1le § 40 Č. 6 
anebo nenMi test:auuootámí dědi'c ned'Hu 'olSO'bo'll vhodnOlu (§ 41), 
aJnebo pře:š,e'l-H by nedlíl Ua) vice 100Slolb v přÍlpadu § 49 odstl. 1. 

, Ad bl. BYli-U ma:lll!Žell Srpolluvla&tni~em ned[,Jlul SP,Ol,tl Sle zemře
lým manže:l1em, může se sV'OIleallúm POlzemkového úř:ad!u vykiOlUpiti 

17) To il8O'u osoby, klteré ,pozbyl\yl sltá!l!lÍlho občanství česlkoslo'Ven
s,kého, které :plrro odso'll~enÍ ZitratHy volebního práva do obcí, kteT1é jsou 
mna:vně IZvnhté anebo dsou tě,llersně nelbo dlU.ševně n.eISChopny věnoÝa~i se 
účelům, ik'e k,terým Sle Ipůlda přiidlěrr'l.1ó'e. 
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-
lJl()dI~! zemřeléhlO 111IanIžda~ jestliže ta,tO' úpravaJ j'edlůně diálvá táruku 
úSlpěšnéholh'ols,pod!a,řen:í na nléldlUu (§ 49 odst 2). 

II. O tlom, zála výk'UlP jle p1í',npusbný, r'CJjzJlOduje. v př·tp'aJdeC:h, uv,e
denýC:h v § 51 ~Q1d 'č. 1-6 na l1Jáy,rih PIo~emk1olvéiho úřald!u rO'~hOldJčí 
soud po,zemkového úřaJdtu (§ 53). V pří,pladtu § 51 Č. 7, 41 al § 49 OIdst. 
2 r'clzho'diuje Boz'emkoyý M!ad sám, ClOIŽ je v případ'u § 41 nediůsled
nIC, nebnť tenboPř.ÍlPa'di je r'á!zu p'odobll1Jého jlako p.fÍp,a;dy, uvedie!n;é 
i)lodč. 1-6. !R!ozhQ1d'olván'í tu,ílol nás bli'že n~'zalilÍmá. 

III. O výši náJJJrudly ri(}í~hio ldujlC soudl okresulí, v }ehož OhVlOld'U 
n,e,cJIH ldí, řízením nesporným (§ 52). Zlal zák!,ad sta.n.olvenÍ výkUlP
ltéhoobnlolsu jsou vzíti tYŤIo skuOeonlOls.tí: 

1. má bý,ti llIalhraiženo vše, 00 clit)ned&lu by'10 v!K)/ženo v1llaJstt1Jí
kem aj jélho př,ed'ohů c!lcj . T'ÍJm r,ozuměti Jest cena, za přidělenou Pů
cDu zap!iacen,á, a náklHlc1y, které s'e ntaŮ.i !11Ja!ruriac1ifil držiteli] IPořádné 
víry. Zákl()ln zmiií.uje se jen o InákataJdech ll1U1tnýcJh a u~tte·čný·dh, které 
mají býti Itm/hrruzen/y dle hOldno,ty v dofbě výkuPul, nejvke však sku
tečně uČiněným olbll1lOsem (§ 331 oibč. zák). ZákOln sle nezmi.ňuj1e 
o nákladech voluptuosních (§ 332 olbč. z.), myslím vš\ak, že i ty 

• mají býti :!1Iahm~enlY, pokud jil\11lu IClbe'cná hlotdlnlota ne,díliu je z.větše
na. Praví-li zákolll, žle nákhaldly maM býti: nlahrazeny p,od~e stJavu 
v dQlbě l}řevzetí Pozemkovým úřruc1em, jest to vYlldálda!ti po rOlz'
umu §§ 331, 3~2 IQIhč. Z.;18) 

2. na dJruhé straně má se pNltmžeti k zruOlfšení, za které' odlPo
vídá vl'astnÍ!k podle 'obecných us,trutl\()Ivení ohČ\au]skéhol prá:va. Vlast
ník může věd užílva~,i, lileulŽ.ív,ati neho ji evelltuahně Í! zničiti (§ 354 

. obč. zák.), vlastník j'e držiteLem dlolbré v~rly a tento může věci už,í- . 
vati nebo i znlÍlčiti a 11Iemí Zlil' bOI právně odpOlvěden (§ 329 OIb1č. zák.). 
Z tOlho se tedy pOld!ává závěr, že vhas,tnlíik Zla zhoršení v1ěct dle OIb
čanského p1rláva lle'odp'ovíd1á lal PiľQlÍlo ' nemá se přih.lí<žeti k tOlmuto 
.z/horšení. A přece máme přípa'dy, kdYI vllastní/k za zho'ršení OdIPlO<
vídá! Jsou jlOl případlY d.ělenél1lo vJ,a,stn:lictví (§§ 357, 630, 1121, 1129 
OIbč. záJk.). Nemá-li IQlno ustanoveni býti Úlp]n!ě zbytečné, nutnlO za: to 
míti, že zákolU má zde na' mysli 'P'říp!a:dy děLeného vlas.tntctvÍ': sťátu 
plřús!ušÍ' vrchlní vla,s.tn:ictví ~domilnJilum dtl!rectlUm) taJ vlla:s,tn~.r{IW ne,dJilu 
u1ž~tkOlvé v[la,stindotvv (dlomdi!1~um utilIe). Talk ie taiké vylkláldlati pirvÝ 
od/stav'ec § 52 příd. zláIk. 

ZaljímavlO lile, že o vS'kupu roz\h:Qiduje se v jediné lnst,and, kldlež
to V řílZ:ení ()i náhradu jSlorudálny l divě p'O p,ř. tři tnstalJ1Jce. 

III. § 12. Ostatní případy přídělu pudy do vla'Sinlctví. 

I. ZabHllnolu a p'řevzatlOlU půdlui mož'l:u~ plř1děliti jetdJnoltHvcůlffi d'O 
v~aG,tn~0tví: ke sbalvbě \ Ibastníoh rodinných obydl/í, hlolslpocJIářslký- dh 
budov, ma,tolŽ'ÍlVllIost\enskýoh PTOIVO'Z!OIVCil1. ke zří~et1ii z,ahr,ácI:ek při 
takiO\iých budo,vách, k nutnému N)(ZlŠílř,elllí stavenišť, dVIOlrikŮ atp., 

18) K r e Ij Č í v'e svlém komentáři str.. 1128 vY'ktádlá to ta'k, žle v za
pilé\Jcené :kupní oen~ j'sOUl olbswženy dmpen's,e, učiněné předohf~d<ci. 
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ke zřrz;enÍ samolstatnýah z;ahrMek Iru dll'OIbných po,dll1iiků zemělCl!ěl
ských, pokud půdu olbdělává držbtet ' sám n\ebo s členy své rtOld'iny 
<ll pokud výtě~ek s1mtži k ,dOlpll!nél11í nebo zl!'e1p,šel1!í otbživy j,eihlOl :a jeho 
r,o:d,i.ny (§ 2 odst. 3 příd. zák.). PúcLa' takto p,řidělená je půdlou svo
bodnou, Plollmd neby/Lo !p'oužibo\ úv,ěu"IUl dlj'e zákoU1a úvěrového. Jde 
zde o zoe,la ' dlrolbl11ép~lircdy a [Jlro1-o joe ' POlc,hOlpitellnlo~ plro'č se půd,a 
stálvá svolbodnlou. 

II. K II čel ů m by to v Ý m možno pů'd!u přid'ělitt: 
'aJ) jednloillLivoům, pokUJd jsou to os,ob~' jUWlllovMLé v § 1 a 2 odst 

3 příd, zák.; 
b) samosP'rávn;ým svazkům veřejným, t. j. zemím, žup'ám, OIkfle

sům a oboÍm, dále klO!rporlalcím a lIs,tavů:m, číU1!Ž rolzlUměH joest iPfa-\ 
trně právnJiJcké os'oby htllm'aI11l11JÍ'hQ rázu (na plř. s,pol!'ek pirlo OIchralnu 
diě'U laJtPl., ,zákloln. UJváJdlí nlaldace); , 

c) neVy-dě:J.eČI1Ýí11 s.ctfUi~el1ii'ii1, IČ Ímž rozl~měti jest spOItky d~e obou 
zák,onů SPloll:WOIVý1ch, dlrlUž.s.tvra d1lle 'zláJk.OI11a z 9. dluhnla 1873 Č. 70 ř. z., 
:r~evýd.ěle:6n'fTm sdruže~im jest jmll tal 5<dJruženÍ, k,teré vy,pl'ácí svým 
č1enům nlélJ zi?kolvý ch podlí1lech nejvíc.e 5% slp!la)ce l1ýclh závlOdních 
p,odílů a kdJe čJ.enský UlIá'fIOtk na jměnn sIPol[ečl1,ostÍ. je .J.ilmitován &pLa- • 
,cenýmÍ plodily; z tO~110 je pa Ilma, 'ž,e zák,on11 s<dlruženÍmi IWzumi 
v prvé řaJdě dJružstvla, dJ.e Iz,ákolna z 1'. 1873 'a ŽJe usta\fl01veTllÍ' nehodlí 
se llIa sP'oll:ečlll0lSti dU'e OlblČlaJl1Sklélho zálk,onla.10

) 

POlzemky takto piř'ÍldMenié 3S101U stavební pozemky, které mlau'í 
být5i zastavěny diVe usta,nlO,YClltlÍ § 5 odst. 1 :a 3, ta:('o PQlVinll1/olst může 
býti reálným břemen: toho kt'eré~lIo p/olzemku po rOIZU'mu § 23 příd. 
zák .• o němž jsme psaJi výše v § 3 t~tlQl st'llldlk. 

III. L 'e s 11 'í ,pudla t§ 10 přid. zák.), která nlesnlese r,oz'dě~lení 
V 'd:J"obné ,části, má býti za>e:l1lolVlánla ve většídh ce>k.ích a p'wto ne
mají Ibýt~ při:děllolvá,tllYl jedll1:olt:HvcÍlm, leč 'olboím ,a, j-ilným veř~jným 
sVlalZŮ'111; 'OIstlatnlě 'Ol ·osudiu [e:sů nelnÍ' v zákOlně ďefinmtiJv'uě' WW:OIc111utO. 
jlalk:' p[Iyil1'C z řeči ZlPlrav'o'dlaje Dr. VMkolv&kéhol v Nár'. slh'l'lomálŽdě,ní. 
schiiiZle 113. Zákoll1 jmemlJe J: lvJláště ještě p 'a s t v i 11}'\ (§ 9),1' Y b 11 Í
k y (§ 11) a park p r ů mys 1 Do V é z á V 'Ol ď y (§ 13). Domn,Ívám se vŠla,k, 
ž,e směrrtiloe stanlowel11lé nejsou dieÍÍlnliltilvn;í,l1la~n1'ě § 13 'ile: nynlÍI před
mě,tem z,ájmových bQljů 'a bude aJsi IP,oď:rIOlbelfl revi,si, zdá se V<šla:k, 
že revLse :půjde dák a že bude musW rev:iJdova,ti směrnice přídělu , 
dla/11!é v §§ 1-14 tlohJolbo zá!kOlnia, ,a ž1e bude nutflO' pfiihHiŽJeti k ,zájm.l 
ze1111ědělskélho průmy&lu. T,o'ult'O změllllO'1l ale naše výkIJ,ady as~ nebu
diOlU dJO'vče'rtyl, neboť sme,ľ[1wce tyto nedloltýkajÍl se slOlU,dn,ílhl() fIOzno
dovánÍ. Zdá se, že d~ful1WvnÍ smě,rnÍiC)e stalnoveny byillY' Je'l1I, dol do 
piř61d1ělu půdiy ,do l1()Ólln~ckých mkJou. 

IV. Z byt k o v é s t lal t tk y. Půda 1111emá býti rD'zpralrceJiOlVán(a 
úp'lně nla d,l'IOlbné usedlósti. Půdia ve.llk,ols,taJtkú má zůstati pOlí'ud l1Ie
roizJdělenla, ,polkud je jí zaJPIO't,řebí k ř~dJnému využitková!n1Í budov. 
~Nzel1ých při dio,Slaiv;adnílch IhIOlS!Pod;á'ř'ských jednlOltkách .(§ 24 oc\ist. 

10) Reloi'pována aS'Ol\! uManov'enr § 4 tá'NOI1Ia' z 22. :j'Jil'oISlinc'e 1910. Č. 
242 ř. z. 
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2). Talkové zby1kové statky, j~chiž výměra se řídi řečeným PlrlaJVid
lem, mají býti v p'l"'vé řla,dě směněny z,a hosP'odářské jedll1loltlky ne
zabr:a,né, kt'eré se však dobře hOldlÍ k wlzdělenlí, v wwlhé řadě mají 
býti při:děleiny ulcba)Zečům, zvlášté způsobi'lým k veld1ellií větlších 
pocLnuku zeI11Měl,ských, po př. -dnržstvům, obcím nebo ii,ným o.Slol
báiill právn~ckým. Dálle l1'eHlIa,jí býti mzděleny vě,tší podniky (sprá:v
ně ZáVOldIY), jejichž dlělemÍ l1!ell1líl vrrJJOIcLlllO' Iz: důvndí't ho'spo<diá'řs>kévý 
rlolbY'. Tyuo větší cellky mO[l\olu býtieve'llituáll'nlě p,řjl dlě'lleII1lY s výhlra
doo ZáJborfU. 

IV. § 13. Příděl půdy zřízením práva stavby.20) 

_ I. Zřízení práva ke stavbě nebo-li právo stavby zna(melnú tlOltO: 
vlas1inlík pozemku, n/a němž je zříZlerťOi právO' ke stavlbě, j:e: v.o,v jnen 
s,trpMi, alby dlrulhá os-o!ba, t. zv. 'o!P,rá',iJjijě,ný ke staJvb ě', UO'hOl !pozemku 
pIOlUl~íva,l)a k účelúm starvebnvm; d1rlulhé 'o ,SO'bě přís:lulŠlÍ .ná.r;Olk, alby 
v tomt,o lamezeném užívá:ní pozemku I1Ie'byla ,rušen/a ani vtastln:íkem 
'Plo'Zlemku, ,ani jla)kJo'ulklolllvv olwboul t.řetí (§ 1 z,ák. Ze cLnlc 26. dubna 

• 1912 Č. 86 L z.). Orprávl!1lěn1,ý mUiž:e ,tento nárok lJ'ostolulpiti osobě jiné 
.a piíeoo<iizí !též 'na dědice o'DrávJ1ě1ného (tamtéž). Stavebr.ií p,ráv-o 
zalpLsiU,Í'e se db knih 'a Lo je,dlnak jalk!o břeme,nlo pOlzemku, iedlnl<tk jakio 
sanliostaltné P'l'ávo, ,čili 'dlLe 1110Imenkttatuny obČialnského 'záQwlliíka 
(§ 291) jako věc n1ehmotná, již dle posilbhvnlÍlhio ustano1v:er(í záko,ua 
j'elslt pQ!v'a~olv,at.Í1 z,a včc 111emOlvÍitou (5 a 6 citl. lZák.).21) " 

Stavební právO' 1ll0'ž,n,o zř.ÍldW: 

ai) na lPowmcích státu, země, 'okresu, obce aJl1IODOI veffeiného 
fondlu; 

b) DIa pOZiemcích církevnlÍch, obwčních, clúrkevnÍoh ústravu 11Iebo 
sdružení, ,a Inla pozemcích obecně prlo'spěšnýc,h ústavft nebo slpOIlčenÍ 
z,a sO'llMalSu zemské správy po1iJtkké (§ 2); 

na dbblll nejm6111ě 30, nejdéle 80 let (§ 3); 

~O) Telrmín vollen ,dUlO Ka ,5 a 11 cl y, p'riúyní.k 1913, sltr. 701 a náSl!. 
21) ZáiJron o pr.árvll !(e stCtvlbiě chtěl' z!dle s~tlanovHi ~;ulbj/ektivní právo 

v ma!lerilállním Is'l'ova IsmYISIUl, ;allle ,d1olslÍ'aú Sle ipř'ilrozeně Idla rozporiů, twk: 
SUlbÚlektilvní Plr,á'vo kle stlalvlblě V'0'vla,ž,ujle: za ,samostatný přeldlrnět ,suJhj~Mivního 
'P,t'áva 'kle stavbiě ,a stavbu 'Zia) p'říslllulšlens't:ví toh().to Is'ulbmektŮivní:ho práva, 
náls'~edlkJem če!hož Iclile nělkJber\ÝIch 'jle 'pov:a'žovati buldloV'u\ '1,lcerá má trvale 
býti ISlPo'j'el1'a ,s 'n:emoy.jt'Ostí, Ita lVě,c movnltou. ROIZlll'o,ryl tlyto Slll'rálvně 
v,Yls,tli,hll1j jak S v o b 'O di Ja', ,'!Ialk i K a ·51 <li n Idl a v cit. 6l:ándoh, na,jmč K a
s a n d a Iz,kiuJ§eným IsmY1sh~m IpraJk:tiik!a,. empÍJrvok,y na1éz,áJ správnow des,uUl, 
Z,álkon ,sáJm j,e IJ)O'UlZle doldlaldiem 00110, j'ak pojem sulbj'e!l(ltivního ,práva v 
maJtlerŮlállním sllovaismysht, .j,e p'ln'ý, lľOzPOiri'li , ta'I~7Je mi'ijŽie' véstti kle kon
stmklci, že ,slubj:ektiívní p'i"álvO jle slamo ,s,obě', OIbjlekúem. Spr'á:vno de t'Olvk, 
ž,e Zlří Zle,1l í m :to I ZIV. 'pn' árVIa! 'klel sltla Vlbiědlo st'álv á 'Se 'OVlr áJVIl ěn énm uu' čiléhu 
s,ta,tilcu, j,ehrož ;poidGdlaldlem i(olbtlle'kitlem) ,není niJCHnélho, ne,7J POIz,emek a 
státní mOlC, garantujíd lo't'O omelZené užívání věci , 'a že ved,1e této hodnoty 
opr;ávnělli'm .zříz'en'á )biuldlova j,eví Sle i'ako Ilovlá hodnota. Tak j-e:s,t ivyLožilti 
§ 5 a 6 cit. z.ák; ie bo ovš'em výldad hospodářský, ne ,p'f'ávnický. Kon
snnuklce však! IP'Omocí ,sn!ibljlerkHvního pr,á!vla \1edle 1mtně kle IZlmatlkům, poně
varďž Sle 11~SlPkjctálřisk,é poU m y v yls vrě tl'uli! plrá Yll1~rk,yt. 
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za:p1isem do kmMllY ,PozemkO'vé (§ 5) dle vyiývacíhO' ilí,~enl~ po 
r,ozumu §§ 13, 14. Sta,vebnÍmu právoLl nesmv předcházeti žádné ·zá
Vlady, váznouCÍ na Qlbtíž'0n1ém pOQ;emku, které P'()Izůstáv'<lJjí v phllěllÍ 
peně:žitých nebO' js'ou s pOlva!hou slbalVehnllihio práva, v ro,zpmu 
(§ 5 odst 2). 

II. Užijeme-J,i těch1<o všeohecn!ý ch pouček sta v,e1:míJ1iol prá:v~ na 
případ pří:dJělu, shlledáváme, ~e je nlOlžl1Jý dvojI způsOb příd:Mu z.ří

-zlením práva ke st1alvbě: 

la) stát převezme ZabJ1a\llOll pftdu a O'btíží ji blíernenem práva 
ke sltavhě IPl"'Ů osoby, jumí se má uOlstati půda přídlě!rem. TotO' je 
zceLa rtllolrrnální ZPlls<O'b příc:člu J bude snad praktd!dcý t:alm, kde 
půjde jen 'O p!řechodlní -- třebas c1elší cliob l! trv ajÍcí - jJlQ'třebll 
oytO'VQiU na pl'. při exp l:oatlaci ložisek h Orrln~n omezenéhlo trvání. 
Zde sna'ď bude ta.!cO'vý příděl ve ,prospěch jrnteresentll IlJa příděl 
půrdlY' ; 

b) urnePQi stát kllihovně nepřevezme 7,whrlanou PLld1ur, nýbrž ji 
převezme IPouze skutečně, tat-o zlIstwn1e sioe ve vlastlnlÍrctvÍ dosa
v1acl:nÍ O'Slob<y, ale blllde o<btÍ'~ena právem s t!a veonim. Pllld1a, ta zů
SL<lJIJ'e patrně zpTI<lIVidta ziaJbrána/. T,e~lto příplad je možný j,en na pu-
00, uvedené výše pod b), tedy il1lajmě nla pú<U'č cJlrlk'evní. Odl no'r
málnírh10 úÍzení práva stavebního -máme něrk'oJlilk dllležirtých: Ú'chy,lek: 

a) lT1ístlo sm],ouvy mezt vlastnlÍlkem po:oemku a loiP'rá~něnÝl11 
(Jl Zlřízení IPlráva stavební/h'O, kterážto · smlouva je t. VY. titulem, 
nastupuje }ednlO'stl'aJnnlÝ správní akt Pozemkového úřadu; 

)g zemský úřad správy Plollmcké nemůže dále zkOI1.~m'altr, zd:a 
ziřizenlÍ takl{)lvéihlo práva ke slla)Vhě je v'e ve'řlejl1iém prospěchu; 

r) vámoru-li na pozemku taková břemenla, která musí býti vy'
mazána, fJ1Ůiže Půzemk,OIvý úřald vyplatiti náhmdlu dIle n'áihiradolVého 
záJklolllla (sro)Y. sltudiie II. § 46). 

Stáť může tedY, púdu jen flaktickyl převzí,ti a Pozlniálmkou z,a
mýšleného převzetí ochránMi se proti: l1'ámcr(ůmosolb tř'etklh, mí,sto 
převzeti knvhrov'l1írhla nastupuje zřízen:v práviar staJvebníl101. V tormto 
př'ÍiPaldlu může se s,táJti pfaJkitickým příp'aid', že stát p'ř'ebírá piOrUl:oe 
fakticky a [}rikQll:i,v kiruilhOlvně. 

V. § 14. Pronájem a' proPa'chtováni půdy převzaté. 

V § 15. příď. zák. je řeóeno, že půrd:a! má se dráti db plalClhtu jed ... 
natlivdllTI, 'Po1kud ro to samt žádají a poikiud je propachtolván,í účel
nější než dání půdlY dlor vlas.ťnktví, v okolí velkých mě'st smt býti 
dána půda zpnavLdJ1al j'eru dl~ nájmu neb pía'Clhrtu, v jiných příp,ad!ech 
má se iedln:otliVctlm pÍld<:t: přMMovati do vlasnnrictvi. 

NaiPlr'otň bomu ~dl!'1užerním 'OISOlb ke spoúe<čuému hos.p'oc~aření D'O 
rozumu ~ 1 C. 1, 2 p!řÍ'd' zák. a družstvům zemědělskýmal spotřeb
ním má bý,ti púdJa plřilděl'ena j,cn do, pachtu. Jmwovaná družstva 
přehír:ldí pozemky do p1acMu! tak, jrako každá ii'náoSůba', nap':·o+.i 
tomu výrazem »sdruženÍ« má. se naz)lia1čiti ne L!1Jdivi,dulCtlní, ale SO~ 
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ciaIistická forma hOIS!pnd'a 1ř,cuí,22) právně formulován tento útvar do
sucll u nás nel1lÍ la bude nai1 používána alsi w;,tanlO "e,ní zá:lwna o diruž
stvech, srov. k tomu § 16 Č. 2, § 4 příd. zák. 

VI. § 15. Úvěr osob, obdrževších půdu pi'idělem. 

1. úvěrl Ul oSlclbám, obdržev'ším fOIlf1Iický nedíl!Plr-M ěI1Iem , může sle 
dnstatil cl!v oiím IzlPůs<obem: 

,li) stát Ulvěiří n1áUlll'1adu za plříd(\,! buid' v e formě umořitlné nebo 
v(ooné renty ~§ 33 plřlí'd' . z{llk.), 

lJ) vlas.tYi'í1k il11e1Ó~' I 'u dlolstarue úvetr Idlle § '2 z,ák Z'e cl)nle ll. břeZll1la 
1920 Č. 166 sb. z. a n. (ZáJkO~l úvělfiQivý) OId ústarvů imer~olvlanýc:h 
v §§ 4 a 5 úvěr. zák 

J,ilnýilll oSlolhám, ktel1é clloistialnlOIU půdu p,ří,ďělIem diOl v1é\!stni:ctví, 
mů!ž,e s'e dlo/sraltiJ úvěru jen IdJlle § 2 úvěr. zák. al tOl ,dlo 0.9 celny pt1dlY 
runehol dio 0.5 celnY budlorv hIOiSIPiodársk~' ch ne'ho' olhytlliÝc\h: na !půdě 
llJřiděLené vystavěnýoh. úvěr ten PlOrvolwj1í' ústalVY~ jmenlolvaJ:lé v § 4 
a 5 úvěr. zák., v'e ~o'l'ině uill'ořitcIllné Inenty na. zá!nulku hypotekárnL 
O Sipláoen~ a výpovědi IkJ<I\p~ltáJllUi jedin\<tjí §§ 6, 7 úvěr. zák., kte,ré ()Idl
POIvídají oe'm~em podmínkám IhlypotelČlnÍlch bank 

·II. úvěr poskytuje se buď emisí "Pozem ilmrvýc!h ll]s.tů úvěmvých« 
(§ 2] nalř. ze dne 26. liisto~a,du 1920 Č . 630), aruebo 'otevř,enlÍm účt:u 
náhmclJoNé bél!nky (vli~ stU!dlie II. §§ 48, 49). Náhrad/olvá ball1ikJru mů'že 
to U!črinÍti zal pOldmúll1tk:y, že je dihlJžln1íkem bývaléh'o v:1a,stnIÍlk,a~ 3 ) (viz 
stu,d!ie II. § 48 I. B, C), Ť1a ltlo náhrac10vá banka sltává se na druhé 
stnaně věři:telIlem 'Ols'ob, které dlOlstaly púcliu přídělem, tak dlodH se 
toho, že bez z altáž,ení trhu \1kládacích plalpků bude mOŽJll1o spláceti 
,1áhra.d!ové oonolsy Ibývalým vlJaiS:urJikům a kt11'iihorvně olPlrávněným. 
K tomu viz § 50 d'ruhé stllldůe,. 

III. PŮlcl)a. . k,t,erá sllolUlží za, zá:ruku t'onmto úvěru, j,e obtíženia 
zákazem zCiz,enlÍl, IllIe<b Oif v,lJaJs'tn,ík mŮoŽe nemo,v~ti()ist zciz itil, pokud 
nejde o Z'c~zlel1li mezi mJall1želi a~llebo s rlolcJjJĎů na dě'ta,24) jen se SQiU

hlas'em POQ;'emIk'OIVéih!OI úřaJdJU. Dá-Ii POIz,emk:oNÝ úř,ruclJ své sv,oLen.í, 
pře,c:háJz~ vIIa.stn11c:tvIÍ' jen s tímj;o 'Ome.z,elllJÍm zcizelllí. NesV'oJli-'Ii! Plozem
ko",ý úřad1 k'lll zcřzenlI, může nemovitost vYlkJolUpit i za: s lu.šnlOlU oenu, má 
tedly P'ozemk!oNý úřad zvlálště upraiVenlél p,ráV'o IP lředkullll1lÍ (§ 8 úvěr. 
z.). Omezení tOltlo IP,Ů sob í' pr'oti třetím oSlobám jen, je-li ZIa!pISál!1IO, diOl knih 
pO:zJemkový'ch (§ 9 úvěr. zák, :PIOIZO'! nlal ,r'ozd.ílné textováni' od § 31 
přílcli. zák. 0, ClOIŽ ie kiCld otrml11í s 'olbelcným ustaínlOlvenÍm o právu 
přledlku\plllím (§ 1073 ,ob1č. :zá.I(.) a zákazem zcilZenrr Idllle § 364c (srov. 
§ 14 III. nov.). O zápis poznámky může ž'ádlati ia.k hYlP. věřite,I, talk 
i POlZiemkorvý úřad:. T'Qlto zvlláJštlruí právo plředkupni hlší se I{)ld olbec
ného Ip:rá,v1a\ p'ř'C/cJ;kupn'Í'ho tím, že ce,na přeHmalCÍ, je »přiměř'elná« a 

22) SodaJ~isUcká: litlera:tUl '(ť je oVIe1mi ch,udá na konkretilsování 5vÝC/h 
všeobecnýJC!h post'lIJláJúů" v lčesk.é ,Iute:ratuře 11001iný, vě.dledk;y p\Saný spis v 
tom směru j.e " SlamosIPIt'láva ! prác,e« odl Fr. M o dl ll" á Č kla. 

n) Po poř. olsoibo'lll, vykonávajíd ~ LiLlJžihu poldaJdtní za d!lIU/žník.a. t. j'. stM. 
24) Není ,dovo-Ieno 'scilZ,ení s d~ tí na rodliče, anelbo metZi sou:rozencL 
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nle cena, kt,emu nlabíz,Í tř,etí ,Oisoba, dlálle že není staJI1I01venal žáld1l1á 
lhŮlta, Idb nlíiž výk,wp musí se státil, srOlv. § 1075 Qbrč. zák. (VilZ též 
str. 2(9). 

IV. Je-IEi d~'užnňik s Dlace,n~m v pWlclilenlj" může vělřa~,el !Zja'ž!alllovati 
5'Pil1avnéJ 'obll<CJlsy s návrhem, ruby by;! vY,dán p'říkaz, prlla:t,elbníl, pmti 
ně\muž mů:Žre dllužník v'e čtrn:áctildelDlnÍ nJePlr'ordilužilteliné LhMě pod'aM 
své 'nlámH'ky,. Pl"'Olti vY'cl'ál!1iÍ prlate:b:uíhlOr příikalz,u nenÍ! námi~ek; P,o'
IZ/emkolvý úfl3Jd se vYJ"ozumí )(ll může ,přistoupiti j!ako ve.ctLejšíli:n.ter
vlenlie:nt (§ II ÚVě!f. zák). Dlu:žrví:k musí však býtii TI Ia/Plředl Ulp1omenut. 

V. ZVillá,Mí .u,stanorv,ení jSIOlU télž Ol dražbě nelllOlVi,to'Stí. piřiJci!ělie!l1ýclh 
k dlolbyití ,diliulŽn.ýoh čás,tí úvělrut!aikto P'Oskytnutého' (§ 12 Ú'vfu. zák.): 

aj Draži'Í'h mohou jed~,ně ,osolby, které is'Otl ,občany os. r:erpru!MiIkiy 
a n>e'Vkustmí vice půdy než 10 ha (malnže'lé č.ítajlí Sle zal 'o,sOIbu jedi
nOlu), oolž drlužmlo IProkáz.aH způs,obem uVtedel1lým v § 12, ,oldI3:t. 3 úvěr. 
zák. a což pojati je dia ed'tktu .al'ia~ebn~hlO (§ 170 ex. O. 

b) Ned,oldllí,-,ti se Plři dr'aJželbnlÍm W~í:U aln l~ nejmenšího PlOldláln!í (tlak 
l'Qrzuměti r}e p'o:čátku odst 4 § 12 úvěr. zák.) , mo,žnlo naiřfdlnti ilhlletd 
DlOIvý dira\Žlelbnlí' fOlk, i když jld1e o ve,nk'OlV'ský staitek nebo po,z.emek 
(§ 15'1 ex.ř.). 

c) Nebuld,e-NI a:ni IPiři nlOlvém c1ll'1a,žebn.ím fOlku cJiodleno :nejmen'šílho 
pCld;ínQ, může P'orZ!emkm/ý úřald IPlř'evZlÍil.iJ nemovHost, za vy'vo'l'ací 
cellu, a/Íle nmsí sOlulhi~rus s převzetíl 111 'P!fiClhlllálsitb. buď u c1ira:ž:ebního 
r'olku, <a\rťelbo. ďo IČtif'!1tá,cti dln'ú poté. 

ct» V d!rlaželbních J}<c'dmínikách (§ 145 ex. ř .) musíl býtil <OIb'S'ažen 
záJk:ai2: zcizelnlÍ pTO vyld ,ražtt~ll le p ,1) dlesret let old Plroveden1Í' d!l'>alžby a 
p,ra vy.d:f1aJžřtele vloží se vl,aJstnické právo' s tímto ,cmeIZle'!1lílffi Gpioz
náJvá se to z m!olC:i úře'dn:ú). O :l'I(}ZS,ahlU' viz vHe ,aleJi Ul. 

e) BOlzemklolvému ú.ř'aldlu maM se do:w!Óov<ati vše<c'hrnla USl1ies.enlÍ 
j.alko vymmaiík::límu vělří~eHI. 

VI. Zv lá'Š't.tlií oip'aUen!í, kiu Zlaji:št,ěnlí úvěru obsanuj.e § 10 úv,ěr. 
z·áik.: liolsP'odlaří-l,i dllUlžnnk lne dbale nla ll1emo'vHlOlsti., i"elče'TIlOU hypo
t!ek,o'U obtÍlž,ene', !al j<e-lllř ,zatíž,en.Í větší než d ivě třetťnlY' cenY' P'ŮlC! ly, nebo 
pollolvina oeny; IbudIO'V, múže býti uvalen trva,lý dimwr tnJeblO úřed:ní 
slp.ráva Ozlálk:. ze dne 12. února< 1920 IČ. ll8 sb.), vúz s,tUldlill1 II., § 10 
a niá:s1edlujíd. 

vn. Plozemko,vý úř,ald múlže rpiOlskytnol1t!i úvěr In\a OIPlaltření mrt
vé/ho i ŽJivéhio invte:ntálř,e dntžstvům os,olb uverdl,ených v § 1, Č. 1 
'Piřiíld. zrák. j aIII:ebo Sldlru~eniÍm ,OlsobplolC!iLe § 1 č 2 příď'. zá~(\OIl1a, za 
pOld)mílnek U've,denýoh v §§ ]>3, 14 'úvělr zák; j,e toolbylČrei'l1 lá z.á,púj1čka 
bez hY:POItelk. z,aji.štěnlÍ. 



Rejstřík věcný. 
(Číslovány jsou stránky spisu.) 

Hesla jsou udána dle podstatných jmen (nař. hypoteka generálni, právo 
dědické, smlouva námezdní). 

Aktio publiciana 194 
adiectus solutionis causa 105, 183 
akt správní 150 
alimenty 183 
anuita 209 
atom 12, 18 
auktor 195 
banka hypoteční 209 
banka náhradová 183; 185, 237 
beneficiáJ 89 
bezelstnost 57 
bezúčinnost (viz jednání právní) 142 
břeh 62 
břemeno knihovní 159 
břemeno reálné 80, 128, 174. 178, 243 
břemeno řádná a mimořádné 86 
břemeno veřejnoprávní 159 
budova 25, 33, 38 
budova hospodářská 46, 246, 252 

" obytná 252 
byt zemědělských dělníků 127 
byt služební 229, 231 
celek 12, 18, Hl a n, 28, 30 
celek a části 21 a n, 26, 29, 33 
celek hospodářský 31 
celek mechanický 23 
celek organický 23 
cena 69 
cena obecná 163, 176 
cena trhová 95, 129, 121, 163, 248 

cena přejímací . viz obnos nákradový 
cesse 186, 231 
cesta nezbytná (viz služebnost) 193,200 
cukrovar 50 
cUľa rei 100 
část 12an, 18an 
část věci neoděditelná 23, 26, 27 

" "oddělitelná 23, 32 
čast podstatná 32, 154 
číslo parcelní 41 
daně 178, 183 
datio in solutum 189 
dar jitřní 70 
dar z milosti 178, 226 
dědicoové (viz postoupnost dědická) 

125 
dědictví (viz postoupnost dědická) 54 
dělení 76, 117, 124 
dělení pozůstalosti 125 
dělnictvo 217 
descendenti 73 
deska soudní 156, 234 
dítě 9, 64, 72 a n, 168 
dítě adoptované 211 
dítě nemanželské 74, 211 
dítě nevlastní 74 
dluh rentový 251 
dluhopisy dílčí 184, 189 
dohoda o náhradě 172 
doručení soudní 140 

18 
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doručení výpovědi 153 
dos aestimata 69 
dozor trvalý 94, 98 
drátěnky ve cbmelnicích 173_ 
dražba vnucená 264 
držba 57, 79. 148, 157, 181 
držba práva 157 
držba nemovitosti 35 

-držba tabulární 56 
držitel 138, 150 
držitel neobmyslný 97 
družstvo vodní 201 
dům 13 
dům městský 48 
důvod právní 121, 147, 196 
důvod vyluču[ící z nápadnictví 254 
důvod zákonný k výpovědi 223 
důvěra v knihy pozemkové viz publi-

cita 
energie mechanická 221 
exekuce 126, 135, 187 
exekuce na inventář <.6, 253 
exekuce na rolnické nedily 252 
exekuce politická, soudní 109 
exekuce vnucena správou 76 
exekuce zajišfovací 136 
exekut 99, 105 
existence částí 13 
existence fysická 13 
existence fysická 16; 19, 21 
expropriace 118, 200 
extabulace 55 
fideikomis 88 
fondy 63 
fondy pro zaopatření zaměstnanců 225, 

232 
fondy _ kontribučenské 37 
forma 12 a n., 18, 21 a n. 
forma hospodářská 19, 21, 29 a n. 
forma účelová 14, 20 
fundus dotalis 68, 73 
funkce hospodářská 15, 24, 25 
hlášení závad 223 
hodnota 15 
hospodaření (viz povinnost hospo

dařiti) 90, 152 

hospodaření bezúčinné proti státu 107 
hromadná věc 27 

hypoteka (viz též zavazení) 131, 159, 
178,179,183, 188,204,210,212,251 

hypoteka generální 237 
hypoteká vlastnická 126 
impense (viz investice, náklady) 96, 248 
individualisace 21, 26, 30 
individualita 33 
individium 12, 161 21, 23, 45 
intabulace 53 a n. 
intercesse 205 
intercesse státu 109 
interesse 103 
in~a1ida válečný 240 
inventář 26, 77, 101, 105, 108, 160,232, 

246, 249, 252, 255 
investice (viz též impense, náklady) 

91 a n. 109, no, 174, 1·76, 181, '85 
jednání bezúčinné (viz též bezúčinnost) 

131, 139, 177 
jednání právní (viz též neplatnost) 21, 

117 
jednání obligační (viz též smlouvy) 60, 

119, 123, 135 
jednání sohtčnÍ (viz též placení, plně

ní, soluce, smlouva) 69, 118, 122, 
135, 144, 164 

jednání zaměstnancovo proti služební 
smlouvě 221 

jednatel bez příkazu 97, 113, 115, 181 
jednota hospodářSká 11, 31,39,43 a n. 

47,67 
jednota právní 9,11,31,32,41, 170,219 
jednotka 12 a n., 112 
jednotka hospodářská 74 
jistota sirotčí 159, 179, 188 
jmění 14, 15, 43 
jmění manželky 65, 68 
kapitalisace rent 237 
katastr daně pozemkové 41 
kausa 121 
kausa subjektivní a objektivní 122 
kniha náhradová 183, 184, 185, 237 
kniha pozemková 35, 41, 121. 156 
komise paritní 221 
kompocessoriát kuriální 63 
kondikce 56 -
konfiskace 171, 182 
konkurs 71, 137 



kontrahování nucené 162 
konverse závad 252 
koryto 59 
koupě zpětná 174, 178, 186 
kus 12an, 32 
kvalita inhaerentní 15 
kvalita vztahová 14 
léno 245, 247 
legalisace 147 
legáty 125 
legát služebnosti 127 
lesy 86 
lhůta 242 
lhůta výpovědní 148 
lihovar 50 
list úřední 156 
listina 68, 121, 147, 149, 186 
listina veřejná 147 
listy úvěro:vé pozemkové 211, 263 

" výkupní 184 
lomy 50 
majetek velký pozemkový 11, 32, 45, 

78 
majetek zabráný 116 
manžel 65, 88 . 
manželé 9, 211, 247, 248, 257, 258 
manželé nerozvedení 64 a n, 168 
manželství druhé 73 
meliorace 92, 204, 

(viz náklady meliorační) 
ministerstvo financí 184 
míra dolová 49 
mzda zadržená 235 
mlékárny 50 
mlýn 50 
moc subjektivní, právní 15 
moc právní rozsudku 56 
movitost 101 
nabývání originávní a derivativní 53, 

54, 59, 79, 146, 147, 149, 150 
nabyvatel 144, 147, 149, 158, 15~ 
nadace šlechtické 171 
náhrada škody 113, 128 

(viz odškodnění) 
náhrada škody osobě hospodařící 96 
n'áhrada za převzatý inventář 77 

" "rol. nedíl 252 

267 

náhrada za převzaté nemovitosti 171 
a násl. 

" "příděl 252 
nájemce (viz též smlouva nájemní a 

pachtovní) 156 
náklad (viz t~ž impense a investice) 95 
náklad meliorační (viz též meliorace) 

113 
náklad nutný 91 
náklady úřední správy 105, 108, 113 
nápadník 254 
naplavenina 22, 62 
nárok pensijní 225 
nárok úkojový 183, 234 
nárok žalobní 84 
naříkatelnost. vkladu 56 
nástupce právní 226 
nebezpečí 148 
nedí! rolnický 244 
nemovitost (viz' též pozemek) 9, 32, 

68, 101, 255, 
nemovitost obtížená 43 
nemovitost zabraná 47 
nemovitost právních jednání (viz též 

právní jednání) 9, 118, 142 
nerosty vyhražené 49 
neschopnost duševní, tělesná 240 
nesvéprávnost 200 
norma 31, 33, 79, 122 
norma objektivní, odvozená 10, 122 
normativita 21 
novace 189, 211 
nu\lita manželství 67, 71. 
občan státní 240 
obec 62, 242 
obec katastl"ální 141 .. 

" urbariální 63 
objekty průmyslové 49 

" rol. nedHu 245 
obnos náhradový 172, 180, 234 
obvěnění 70 
ocenění nedHu 255 
odepsání pozemků 82, 159 

" bez břemen 82, 142, 170 
odevzdání pozůstalosti 54 
odkaz 256 / 
odpor 194 . 
odpovědnost hospodář., materiální 111 
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odpovědnost právní 89, 99, 100 
odsouzený 240 
odškodnění za investice (viz náhrada 

škody) 92 
ohlášení k soudisu 115 
ohraničení prostorové 12 
okres 62, 242 
okkupace 60, 77, 143 
omezení vlastnictví veřejnoprávní 199 
omyl 164 
opatrovník 88, 99 
opatření dozorčího orgánu na účet 

hosp. osoby 94 
operace agrární 118, 200 
opomenutí ' ht;Ubé 95 
oprávnění hospodařiti 84 
oprávněný knihovně 142 
orgán dozorčí 94, 222 
osoba hospodařící 138, 151, 153, 154, 

156 a n. 
osoba odborně vzdělaná 115 
osoba právnická 28 
ostrov 22, 60 
oznámení 152, 168 
palírna slivovice 51 
pachtýř (viz též smlouva pachtovní) 

102, 152, 236 
pastvina 37, 260 
patronát reálný 36 
péče 91 
pense 178, 226 
pensisté 110 
pertinence 27 31 

(viz příslušenství) 
pertinence souboru zabraných nemo-

• vitostí 51, 82 
pila 50 
pivovar 50 
placení přejímací ceny 183 
plat -vdovské 70 

. '" zadržený 235 
plnění (viz právní jednání soluční) 

124, 128 
plnění bez schválení Pozemkového 

úřadu 144 
plody (viz užitky) 22 a n., 32 a n., 98, 

101, 102,104 
pobřežník 62 

podíl dědický 252 
podmínky a výhrady Pozemkového 

úřadu 120 
. podnik 44, 74, 101, 215, 220 
podnik hospodářský 39, 44, 66, 176' 
podnik průmyslový 50 
pOdnik zemědělský 51, 65, 219 
podpora v nezaměstnanosti 233 
podstatata hospodářské formy 22 a n 
pohledávka náhradová 185, 188 
pohledávka hospodařící osoby 105 
pojišfovna 184, 237 
poměr (právní faktický) 11, 25, 76, 

107, 152 
poměr soukromoprávní 104 
poměr veřejnoprávní 104 
poručník 88, 99 
pořad práva 140; 177 
pořízení poslední 254 
postoupnost dědická 213 (viz dědicové, 

dědictví) 

postulát 14 a n, 20, 28. 29, 45, 160 
postulát hospodářský 17 a n, 21, 32 
postup zaměstnance 222 
potok 59 
povinnost 19 

" právní 9 a n, 76. 97 
" smluvní 157 
" subjektivní 30, 32 

povinnost přihlašovati zabraný maje
tek k soupisu 76 

povinnost řádně hospodařiti (viz též 
hospodaření) 76, 83 a n, 138, 218 

povinnost zaměstnance řádně hospo
dařiti 222 

povinnost udržovati věc 87 
pozemek (viz též nemovitost, půda) 

19, 25, 35, 39, 61 
pozemek deputátní 229 
pozemek neknihovní 149 
pozemek panující 35 
pozemek převzatý 162, 236 
pozemek samostatný 44, 46 
pozemek služebný 36 
pozemek státní 63 ' 
pozemek venkovský 25 
pozemek zemědělský 48 
poznamenání rozepře 56 



poznámka knihovní 187, -198 
poznámka rol. nedílu 212, 247, 244, 

249 
poznámka uvalení úřední správy 203 
poznámka výpovědi hypotekární po

hledávky 201 
poznámka výpovědi náhradové po

hledávky 187 
poznámka vyvlastnění 142, 206 
poznámka záboru 56 a n, 78, 150, 155, 

170, 199 a n 
poznámka zákazu zcizení 209 
poznámka zamýšleného odepsání po

zemku 141, 170, 206 
poznámka zamýšleného převzetí 

140atj, 147, 151, 155, 170,205 
pozůstalost 87, 253 
požívání 31, 68, 73, 185 
poživatel 86, 91, 97, 113 
požitky zaopatřovací 183 
pramen 59 
právo dědické 87 

" " selské 9 
právo dělitelné 117 

" hospodařiti 87 
" knihovní 56, 58, 243 
" nápadnické 254 
" podzástavní 186 
" pastvin 36 
" postihu 108 
" předkupní 174, 178, 186, 211 

realné 35 61 
" " rodinné majetkové 88 
" rybolovu 37 ' 
" spojená s držbou nemovitostí 

tí,32 
právo správní 9 

" soukromé 9, 11, 15 
" stavby (stavební) 89, 239, 261 
" subjektivní 15, 18, 84, 87, 103 
" věcné 80 
" vlastnické (viz též vlastnictví) 

22,61 
právo vodní 53, 59 a násl. 

" úkojové 76, 177 
" zástavní 120, 186 

" " 
soudcovské a zákonné 

117,126 , 

prekluse 150 
prenotace 124 
princip vkládáni 192 
prodej dřeva 92 
prodlení 95 

269 

pronájem (propachtování) (viz též 
smlouva nájemní) 76, 153, 239. 
262 

pronájem rolnických nedi1ů 250 
propouštění pozemků ze záboru 77, 

166, 208 
promlčení 56 
propouštění 221 
prostředek 17 
prostředek opravný 150, 162 
provise 226 
průmysl hospodářský 50, 173 

" 
lesní 973 

předmět tpráva) 11, 15, 18, 28, 30, 
32,33 

přeložení zaměstnance 221 
přetržení lhůty vydržecí 145 
převzetí dluhu 231 
převzetí bez náhrady 182 

" knihovní a skutečné 139, 
145 a n., 151, 157, 158, 159, 177, 
179, 208 

převzetí zabraných nemovitostí 55, 
76, 137 

přestoupení zásad řádného hospo-
daření 95 

příbytek 21 a n. 
příčina vnější 12 
příděl nemovitostní 142, 149, 150, 233, 

239 
příděl ke stavbě budov 259 a n. 
příklep 193 
přírůstek 23 
příslušenství 23 a no, 32, 46, 160, 246, 

" pozemků 59 
" zákonné 25 

příslušnost soudní 140, 153, 154,- 163, 
175, 176 

příslušnost správního úřadu 222 
publicita knihy pozemkové 54, 55, 58, 

129, 132, 142, 147, 149, 171, 172, 
186, 243, \244, 249 

, půda desková 132, 140 
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. půda lesní 38, 260 
" selská bezprávně svedená 171 
" slovenská 133 
" svobodná 151 
" zabraná (viz soubor) 133, 151 
" zemědělská 37, 40 

půjčka 88 
reforma pozemková 9 
rekurs 141 

" proti úřednímu správci 114 
relevance normová 122 
renta 179. 183 

" dočasná, umořitelná, véčná 
212, 251, 263 . 

renta zaměstnance 237 
rok rozvrhový 177 
rodiče 9. 64, 72 a n., 168. 211 

" nevlastní 74 
rostlina 33 
rozdělení nedílu 249 
rozhodčí soud P. Ú. 259 
rozluka manželství 67, 71 
rozsah koryta 61 
rozv.od manželství 67, 71 
rozvrh náhradového obnosu 176, 182 
rustikatisté 171 
rušení svémocné 148 
rybníky 50, 260 
rybolov 50 
řád právní 15 
řečiště opuštěné 22, 61 
řeka (veřejná, soukromá) 60 
řízení nesporné 156, 163, 177 

" správní 140, 109 
samostatnost právní a hospodářská 

41 a n., 72, 83 
sdružení osob 242 
sekvestrace soudní, soukromých drah 

99 
skutečnost právní 9, 11, 16 a n., 30, 

76, 78, 101 
složení listiny k soudu 68 
služba vyššího rázu 217 
služebnost 85, 87, 159, 174, 178 

" bytu 156, 212, 251 
" cesty nezbytné (viz též 
cesta nezbytná) 126, 15\1 

služebn<1st nemovitostní 35, 36, 212, 
250 

" dřevorubu, lámání kamene, 
pastvin 87 

směna nemovitostí 240 
směrnice přidělové 149, 151 
smír 172 
smlouva (viz též jedná.ní právní) 26, 

150, 152 
smlouva advitaIitní 70 

" kolektivní 110, 221, 224 
" n~jemní a pachtovní (viz též 
pachtýř) 88, 92, 97, I lO, 111, 113, 
117, 120, 127, 153, 157, 158, 165, 
171, 177, 178. 181 

smiouva pachtovní v nediIech 213 
" neplatná 120 { 
" obligačni 87 
" odstupní 166, 248 

smlouva 162 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

námezdní (služební) 95, 110, 
164, 178, 183, 215, 220, 231, 
234, 236 
trvalá, přechodní 224, 225 
o dílo 95 
o rozhodčího 221 
na případ smrti 70 
soluční (viz též jednání so
luční, plnění) 71 

" služební viz námezdní 
" společenská 75 
" svatební 68, 71 
" trhová 31, 93; 120, 162 
" zaopatřovací 234 a n. 
" zástavní 31, 120 

smrt manžela 72 
soubor malý a velký 39 

" zabraných nemovitostí (viz též 
půda, pozemky zabrané) 9, 38, 
40, 47, 51, 54, 72, 81, 128, 145, 
166, 169, 173, 201 

součásti 19 
" podstatné 33 
" pozemku 34 
" zabraného souboru 51, 57, 116 
" věci 22 

soud dožádaný 140 
" knihovní 56, 156, 170 



soud rozvrhovací 175 
souhlas P. ú. s právním jednáním 76, 

81, 93, 118, 128 
soupis zaměstnancu 234 
sourozenci 247, 256 
splátky umořovací 183 
spojení části věci přirozené a právní 

13 
společenství jmění 70 

" ve sporu 168 
společenstvo 242 
spolek 242 
spoluprávněnci 187 

" -pachtyři 112 
" -uživatelé 112 
" -vlastníci 64, 67, 73, 112, 113, 124, 

168, 187 
správa 54, 164 

" úřec1ní 94, 98 a n., 152, 157, 
178, 183, 212, 220 

" vnucená 126, 135 
správce úřední 114, 204, 224 

" vnucený 89, 99 
-stádo 29 
stát 11 
statek (hospodářský) 16 a n., 32, 84 
statek zbytkový 233, 260 
statkavost 17 a n., 25, 51 
statky býv. panovnické rodiny 171 

" celé (velkostatky) 173 
stavba 91, 97, 114, 147 
stávka 221 
stromy ovocné 173 
strž 22, 61 
stupnice závazné 174, 176 
subjekt 15 

" rolnického nedílu 247 
" úřední správy 100 

- substance 86, 92, 102 
substituce fideikomisární 126 
súčtování 65 
sukcese anticipovaná 166 
testament vzájemný 70 
těleso knihovní 31 a n., 41, 47, 143, 

170, 174 
titulus 129 
tok vodní 62 
tradice 149, 193, 210 

účel 13 a n. 
" hospodářský 33, 43, 46 

účet náhradové pohledávky 185 
úkon 19 
universitas facti et juris 28 
úroky 183 
usedlost svobodná 244 
usnesení rozhové 184 
ustanovení přechodné 134 
úvěr 78 . 

" hypotekární 129, 135, 210 
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užitky (viz též plody, impense) 86, 
92, 98, 148, 151 

" 
vodní 59 

užívání 55, 86 
versi o in rem 181 
věc 11 a n. 
" děditelná 117 
" hmotná a nehmotná 28 
" hromadná 32, 245 
,. " nemovitá 31 
" jednoduchá 13 
" mimo obchod právní 119 
" složená 13, 18 
" vedlejší 22 a n. 
" zabraná viz soubor zabraných ne

movitosti, zábor 
věno 68 
věřitel knihovní 143, 170, 174 

" hypotekární (vis též hypoteka, 
zavazení) 129 

" zástavní 85 
vindikace 56, 79 
vklad do knihy veřejné 53, 86, 71, 124, 

142, 145 a n., 157, 193, 205, 
210 241 

" neplatný 71 
" smlouvy nájemní 159 

vinice 173 -
vlastník (vlastnictví) 19, 24, 27, 30, 35, 

39, 43, 45, 58, 68, 79, 85, 95, 
102, 128, 137, 140, 161, 172, 
174, 178, 182. 218 

" 

" 

" 

naturální a knihovní 58, 143, 
145, 193, 207 
vlastnictví ke korytu _tekoucí 
vody 59 
patrové 61 
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vlastník souboru zabr. nemov. 52 a n. 
" inhaerentní 14, 18, 20, 24, 25, 30 
" vztahová 17 

vložka knihovní 31, 141, 144, 170 
výdaje správy majetku 108 
výdaje uřední správy 105, 110 
vydržení 57 a n., 10, 145, 172 206,207 

" contra tabulas 57, 196 
" knihovní 56, 129, 194, 197 

vyhláška na soudní desce 234 
vyjádření vlastníka 141 
výkup nedí1ů 213, 258 
vyloučení ze záboru 81 
výluka 221 
výmaz 144, 159 

" poznámky zamýšl. převzetí 298 
výměna pozemků 249 
výměnek 212 
výměra pozemků 11, 40 
výminka ' resolutivní 242 
výnos věci 23 

" úřední správy 136 
výpověď 138, 151, 228 

" hospodařící osobě 142, 145, 
206 

" nájemci 142 
výrok soudní 162 

" správního úřadu 147 
vyroznmění vlastníka 140 
výsledek hospodařící osoby 111 
výtěžek úřední správy 106 a n. 
vyúčtování úředního správce 108 
vyvlastnění (viz též expropriace) 143, 

161 
výživné viz alimenty 
vyzvání vlastníka 141 
vztah hospodářský 15, 18 

" kausální 12 
" nutný 12 
" povinnostní, právní 15 

zábor 9, II, 55, 5~, 76 a n., 145,152, 
203 

zákaz zcizení 75, 209, 263 
" " inventáře 165 

zaměstnance 122, 183, 214 

" 
" 

na zabraném majetku 216 
odpovědný za řádně ho
spodaření 217, 223 

zaměstnance zemědělský, lesní 220 
" trvalý, sezonní 216 

zaměstnání 214 
zaměstnavatel 215, 218, 227 
zápis knihovní 32, 56, 68 
zařízení (viz též inventář, příslušenství) 

26 
• v horách a na dni 49 

zástupce přímý, nepřímý 103, 104 
zavazení (viz též hypotéky, věřitel 

hypotekární) 76, 117, 121, 126 
" ne dílů 212, 250 

závazky osoby hospodařící 105 
" odporujicí řádnému hospoda

ření 106 
" převzaté úřední spravou 110 

závod 74, 101, 220 
" hospodářský 39 
" průmyslový 176, 219, 260 
" zeměděls~ý 44, 154, 245 

zavinění (hrubé) 223, 229 
záznam 187 
zbavení svéprávnosti 200 
zcizení 76, 117, 121, 149, 210 

" nedílů 212, 247 
země 62, 242 
zkrácení přes polovinu ceny 69, 164 
změna hospodářského určení pozemků 

" 

82, 83 
vlastnictví 79 

zmocněnec 66, 99 
" hospodařících osob 112 

způsoby nabývací vlastnictví 52, 57 
zrušení smlouvy služební 228 
zřídlo 59 
zfízení nové knihovní vložky 82 
zvrhlý mravně 240 
zvyklost 30 
zvýšení požitků 220 
žaloba konfesorní 79 

" o lllnění 124 
" syndikátní 96, 115, 200 
" určovací 124 
" vlastnická 22, 31 
" na uznání vlastnického práva 

58, 142, a násl. 
" vlastnická, vyloučení proti státu 

143 a násl. 
župa 242 
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Rejstřík právních pramenů. 
(Citovány jsou strany spisu.) 

Občanský zákoník. 

§ 315 17 420 17 33 95 
2 1Zl 321 84 194 422 22 33 
5 122 130 322 84 423 150 
6 63 328 57 424 54 128 150 226 
7 63 329 17 148 231 259 425 84 
9 122 330 104 148 426 53 108 

15 84 331 92 174 181 249 , 431 34 53 68 147 150 
19 84 259 192 193 247 
22 84 332 ,92 174 249 259 432 68 121 147 149 
26 84 339 35 87 88 148 150 433 68 123 149 
42 73 211 160 .194 ' 434 68 149 210 
88 84 346 88 441 194 

165 ' 74 350 194 438 123 
166 74 351 88 443 1'88 243 
171 74 354 35 81 85 104 446 39 52 
172 200 259 447 17 252 
183 211 359 89 451 84 121 186 192 
187 99 364 c) 75 187 263 243 

188 99 365 143 455 187 
251 200 366 35 52 150 457 252 
273 200 369 79 85 138 461 17 
285 17 370 21 26 30 468 55 188 195 196 

291 261 33 35 469 55 129 171 188 

293 17 371 21 189 196 204 210 

294 17 19 21 23 24 372 194 471 69 
a n. 33 60 137 374 194 472 17 
160 246 255 380 17 39 52 473 35 ~6 

295 20 33a n. 381 10 474 35 
296 25 31 34an. 246 382 60 61 475 '87 212 250 
297 20 23 ano 34 61 404 22 476 87 250 

246 405 22 104 477 36 87 212 250 
298 36 61 84 174 407 60 61 62 479 212 
299 118 408 60 480 86 
302 30 409 22 60 62 481 127 174 186 192 
304 176 410 60 61 62 243 
305 103 176 . 411 22 60 62 483 86 87 92 113 
307 84 412 22 60 61 492 36 
308 84 413 62 499 '87 
309 17 19 79 414 17 19 21 22 105 500 87 
311 19 415 17 501 87 
312 17 157 416 17 19 22 502 87 
313 87 88 157 417 17 22 33 95 246 503 87 
314 84 419 33 34 504 86 , 
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505 86 859 84 1070 174 186 
507 86 863 121 1ó72 186 
508 86 870 172 1073 174 263 
509 23 86 871 164 1075 264 
511 46 86 877 249 1076 178 
512 91 878 71 87 93 119 128 1090 88 
513 91 879 106 119 121 165 1095 174 

. 514 ( 86 91 113 880 106 119 130 1096 92 98 113 
515 86 91 92 95 97 891 226 1097 97 98 243 

98 114 892 187 1101 104 
516 86 91 895 188 1114 152 
517 92 906 186 1116 152 159 160 

521 87 212 251 907 186 1117 152 
522 251 914 63 121 1120 152 159 180 

523 85 138 918 95 164 1121 159 160 176 180 

526 35 55· 129 196 919 95 1121 178 180 
527 55 188 195 196 920 95 1122 89 
538 258 921 95 1123 89 
546 255 922 164 1125 89 
554 125 928 188 1127 259 
558 125 934 17 69 164 1129 259 
608 127 935 69 1131 46 
613 127 968 99 1151 215 
630 259 971 88 1153 215 
653 125 990 251 1155 229 230 236 

656 17 991 251 1158 152 
660 17 1G02 94 1159 228 
662 125 1009 112 1159 c) 228 

684 125 127 1016 100 1160 152 

690 256 1017 100 112 1162 228 
691 256 1020 65 151 1164 215 

692 256 1021 151 1175 158 187 242 

727 125 1034 100 1187 113 
784 17 1035 114 115 181 1190 75 112 

801 256 1036 111 225 1220 74 

810 54 87 1037 97 111 225 1221 74 
825 65 124 158 1038 113 1227 68 
830 124 1039 113 1228 68 69 73 84 
833 112 1040 114 1229 68 
834 169 1041 92 181 1230 70 
836 112 1042 92 98 109 110 1232 70 
837 112 236 1234 70 
839 113 1048 149 160 1236 70 
840 187 1049 165 1237 65 
841 124 169 1052 164 1238 65 88 
842 124 169 1053 93 1239 65 88 
843 17 117 187 1054 93 163 1241 _65 
854 59 1056 163 1242 70 



1248 70 
1249 70 
1255 70 
1262 72 
1263 71 
1264 71 
1::65 71 
1266 71 
1:95 128 221 222 
1297 90 106 128 230 
1298 128 
1299 \115 
1311 230 
1315 115 229 
1323 17 
1324 17 
1333 183 
1334 95 

. 1335 95 
1342 84 
1358 109 
1368 120 123 
1372 85 

1373 
1374 
1376 
\177 
1378 
1380 
1385 
1:;92 
1398 
1401 
1-104 
1405 
1'106 
1408 
1409 
1410 
1414 
l·a9 
1422 
1425 
1431 
1443 
1446 

120 123 
120 
183 211 
189 
189 
172 
172 
231 
188 
233 
183 231 
164 231 
231 
189 
28 30 
189 
189 
95 
109 
187 
93 164 
129 196 
129 196 

131 1447 71 230 
1457 207 
1458 84 
1459 84 197 
1460 197 
1461 1Z9 
1467 194 197 
1468 55 143 
1469 169 194 
1470 55 
1471 84 
1472 55 194 
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1477 ' 57 129 143 172 
1478 56 145 
1481 84 
14.84 84 
1487 56 
1494 194 
1497 194 
1498 143 144 
1500 55 57 58 129 145 

195 196 207 244 

Předpisy o pozemkové reformě. 

1918, Zákon ze dne 9. listopadu čís. 

32 sb. z. a n. (o obstavení vel
kostatků) str. 116 132 a násl. 

1918, Zákon ze dne 10. prosince 1918 
čís. 64 sb. z. a n. (o mimo
řádných opatřeních na Sloven
sku) str. ľ16 132 a násl. 

1919, Zákon ze dne 16. dubna 1919 
čís. 2] 5 sb. z. a ll'. (Záborový 
zákon.) 

§ 1 

§ 2 

11 32 63 137 146 
147 148 
9 33 36 37 39 40 
46 49 61 64 66 67 
68 70 ' 72 76 78 80 
81 137 205 245 

§ 3 9 11 39 41 a násl. 

§ 4 

62 66 68 72 74 118 
129 
9 39 49 64 72 74 
78 81 128 166 168 
244 

Q 

§ 5 55 57 76 137 139 
148 152 

§ 6 76 83 84 91 98 153 
164 216 227 230 

§ 7 9 53 57 59 62 64 
68 71 76 79 81 107 
116 118 126 128 130 
a násl. 136 138 142 
144 150 153 166 17.7 
180 202 208 210 241 

§ 8 
§ 9 
§1O 
§ 11 

§ 12 

71 76 117 126 135 
77 129 131 171 172 182 
137 239 
77 137 141 166 168 
201 208 
35 77 160 162 163 
164 

§ 13 151 
§ 16 9 56 58 76 115 132 

142 151 168 199 201 
202 206 

§ 18 68 119 134 167 .177 



276 

1919, Zálmn ze dne 11. června 1919 § 51 213 247 249 254 258 
čÍs. 330 sb. z. a n. (o Pozem- § 52 259 
kovém úřadě) str. 82 § 53 259 

1920, Nařízeni ze dme 9. ledrrla 1920 1920, Zákon ze dne 12. února 1920 
čís. 61 sb. z. a n. (o soupisu čís. 118 sb. z. a n. (Zákon o 
zabr. majetku) str. 115 137 hospodaření na zabraných ne-

1920, Zákon ze dne 30. ledll1a 1920 
movitostech.) 

§ 1 67 82 90 92 102 109 
čÍs. 81 sb. z. _ a n. (Přídělový 127 137 223 zákon.) 

§ 2 91 101 108 110 204 
§ 1 63 240 242 260 223 
§ 2 244 260 § 3 101 105 108 216 225 
§ 3 240 250 254 258 232 236 
§ 4 263 § 4 93 
§ 9 260 § 5 94 98 99 114 
§1O 260 § 6 101 120 223 
§ 11 260 § 7 216 223 
§ 13 240 260 § 8 94 97 99 106 120 
§ 14 240 260 223 
§ 15 239 244 262 § 10 94 102 223 
§ 16 245 263 §11 95 98 223 
§ 17 240 § 12 93 98 101 106 111 
§ 18 240 157 
§ 21 243 § 13 98 
§ 23 240 242 244 § 14 99 101 102 104 216 
§ 24 51 151 244 260 224 
§ 25 244 § 15 100 115 
§ 30 209 244 252 § 16 101 104 106 109 136 
§ 31 199 212 244 263 204 216 224 
§ 32 212 250 251 252 256 § 17 101 104 106 .IlO 112 
§ 33 251 263 114 216 220 224 226 
§ 34 247 § 18 114 
§ 35 212 250 255 § 19 19~ 203 
§ 36 212 252 256 § 20 104 108 110 114 
§ 37 210 247 249 254 § 21 216 218 220 225 
§ 38 213 250 § 22 216 218 221 224 
§ 39 213 248 253. § 23 216 218 223 
§ 40 9 248 254 257 § 24 102 165 
§ 41 248 254 258 § 25 223 226 
§ 42 246 255 
§ 43 248 253 255 257 1920, Zákon ze dne ll. března 1920 
§ 44 253 255 čís. 166 sb. z. a n. (úvěrový 

§ 45 255 zákon.) 
§ 46 256 § 1 209 
§ 47 256 § 2 256 263 
§ 48 247 257 § 4 189 210 263 
§ 49 247 253 257 259 § 5 263 ' 
§ 50 247 250 258 § 6 189 251 263 
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§ 7 189 209 251 263 § 32 136 
§ 8 210 263 § 35 171 182 
§ 9 209 211 263 § 36 171 
§ 10 264 § 37 63 212 
§11 182 264 § 41 173 175 181 
§ 12 212 253 258 264 § 42 173 176 
§ 13 264 § 43 173 176 180 185 229 
§ 14 264 230 

1920, ZákOlll ze dne 8. dubna 1920 § 44 172 174 182 184 

čÍs. 329 sb. z. a n. (Náhradový § 45 146 173 175 

zákon.) § 46 175 180 182 184 

§ 2 140 152 156 168 234 § 47 146 171 174 176 17B 

§ 3 140 146 151 166 168 180 183 208 216 234 

199 205 234 § 48 178 

§ 4 153 § 49 178 183 216 236 

§ 5 166 § 50 179 189 216 218 225 

§ 6 166 168 236 

§ 7 145 205 208 § 51 178 

§ 8 140' 205 § 52 146 171 182 

§ 9 142 205 206 § 53 160 162 164 

§ 10 234 § 55 161 165 

§11 171 182 § 56 163 

§ 12 9 63 136 138 J45 § 57 16q 

148 152 154 157 164 § 58 160 162 

178 181 228 § 59 171 173 178 182 184 

§ 13 152 157 162 228 207 216 227 237 

§ 14 152 157 160 180 § 60 146 178 183 184 186 

§ 15 152 216 

§ 17 154 159 § 61 184 1$6 

§ 18 151 153 155 175 179. § 62 185 

§ 19 151 156 § 63 185 

§ 20 154 158 182 § 64 183 185 

§ 21 142 153 155 159 205 § 66 181 

217 231 § 67 187 

§ 22 136 § 68 184 237 

§ 23 142 151 154 1m 179 § 69 182 184 187 

181 206 217 § 70 146 159 178 187 189 

§ 24 155 236 

§ 26 139 144 146 148 155 §71 171 

157 159 177 179 205 § 72 216 232 

207 § 73 216 225 232 238 

§ 27 159 § 74 164 232 

§ 28 136 142 144 149 a § 75 216 228 233 

násl. 160 177 205. 207 § 76 182 

227 231 247 § 77 252 

§ 29 146 148 157 159 178 1920, Nařízení ze dne ' 17. září 1920 
§ 30 146 čís. 536 (o příspěvku . k fondu 

§ 31 138 142 144 150 2{)5 dle § 73 n. z.) str. 225 232 
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1920, Nařízení ze dne 12. října č. 575 
sb. z. a n. str. 216 232 

1920, Nařízení ze dne 26. listopadu 
1920 čís. 630 sb. z. a ll. (o ná
hradových knihách a náhrado
vých bankách) str. 171 182 
184 a násl., 211 263 

1921, Nařízení ze dne 21. ledna 1921 
čís. 53 sb. z. a ll. (o závaz-

ných stupnicích náhradových) 
str. 69 171 

1921, Zákon ze dne 18. března 1921 
čís. 130 sb. z. a n. (o pen
sijních požitcích) str. 216 225 
226, 227. 

1921, Nařízení ze dne 29. prosince 
1921 čís. 496 sb. z. a n. str. 216 
225 227 232 

Ostatní právní předpisy. 

1784, Dvorní dekret ze dne 14. Hsto- § 166 125 
125 padu čís. 360 sb. z. s. str. 127 § 168 

1799, Dvorní dekret ze dne 19. dub
na ~ís. 466 sb. z. s. str. 147 

1806, Dvorní dekret ze dne 14. břez
na čís. 758 sb. z. s. str. 114 
138 

1846, Dvorní dekret ze dne 27. břez
na čís. 951 sb. z. s. str. 58 145 

1852, Zákon ze dne 27. května čís. 
117 ř. z. (trestní zákon) § 482 
tr. z. 162 

1854, Patent ze dne 23. května čís. 

1854, 

146 ř. z. (horní zákon). 
§ 3 49 
§ 42 49 
§ 98 143 
§ 103 143 
§ 117 49 

Patent ze dne 6. srpna čís. 208 
ř. z. (nesporné řízenO. 

§ 1 156 
§ 2 176 177 18] 
§ 5 177 
§ 6 177 
§ 9 175 182 
§ 10 175 
§ 11 175 
§ 16 141 175 
§ 17 175 
§ 19 155 
§ 122 87 
§ 145 55 87 

§ 170 
§171 
§ 178 
§ 187 

125 255 
125 25~ 

125 
200 

1854, Ministerské nařízení ze dne 14. 
září čís. 238 ř. z. str. 138 143 

1855, Ministerské nařízení ze dne 15. 
prosince čís. 222 ř. z. (uherský 
knihovní řád) str. 185 

1859, Patent ze dne 20. prosince čís. 

227 (živnostenský řád s nove
lami) cl. V. UVOq;. patentu. str. 
220 

§ 72 216 
§ 105 216 

1867, Státní základní zákon ze dne 
12. prosince čís. 145 ř. z. čl. 

12 str. 114 

1868, Zákon ze dne 6. července čís. 

96 ř. z. (advokátní řád). 
§ 9 119 
§1O 162 

1869. Zákon ze dne 6. února čís. 18 
ř. z. (o odepisování knihovního 
tělesa) str. 82 142 186 188 

1868, Zákonný článek LV (uherský 
zákon exprorpriační. 

§ 1 143 

1870, Ceský zemský zákon ze dne 
28. srpna čís. 71 z. z. (vodní 
zákon). 



§ 3 59 
§ 4 59 
§ 5 59 
§ 8 62 
§ 32 118 
§ 43 62 
§ 50 62 
§ 62 204 
§ 100 201 

1870, Moravský zemský zákon ze 
dne 28. srpna 1870 čís. 65 z. z. 
(vodní zákon). 

§ 8 62 
§ 31 118 
§ 42 62 
§ 49 62 
§ 61 204 
§ 99 201 

1871, Zákon ze dne 25. července čís. 

75 ř. z. (notářský řád). 
§ 5 119 
§ 34 119 
§ 35 162 

1871, Zákon ze dne 25. červenec čís. 

95 ř. z. (knihovní řád). 
§ 3 31 186 
§ 4 186 
§ 7 192 
§ 8 82 
§ 9 56 58 174 178 192 

243 
§ 12 86 "243 
§ 14 179 
§ 20 187 198 200 204 206 

243 
§ 26 68 71 121 123 147 

186 
§ 27 186 
§ 29 129 252 
§ 30 198 
§ 31 186 
§ 32 123 144 147 186 
§ 33 147 186 
§ 35 . 124 187 
§ 38 144 147 
§ 51 187 
§ 53 129 136 252 
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§ 59 187 206 
§ 60 187 206 
§ 61 55 57 147 197 198 
§ 62 55 57 71 195 
§ 63 55 129 195 197 203 

71 
§ 64 55 57 129 195 203 
§ 66 55 71 197 
§ 69 55 56 
§ 71 167 168 195 
§ 74 186 
§ 94 124 140 143 147 
§ 110 129 252 
§ 123 55 141 146 156 167 

195 
§ 125 146 
§ 126-130 140 

1872, Ministerské nařízení ze dne 12. 
ledna 1872 čís. 5 ř. z. (instruk
ce ku knihovnímu zákonu). 

§§ 31-41 192 

1872, Zákon ze dne 12. července čís. 
112 ř. z. (o žalobě syndikátm) 
str. 115, 200. 

1873, Moravský zemský zákon ze 
dne 23. března čís. 30, 31, zem. 
z. (o kontribučenských zálož
nách) str. 37. 

1873, Zákon ze dne 9.- dubna čís. 70 
ř. z. (o výrobních a hospodář
ských společenstvech) str. 242 
260 

1874, Cesiký zemský zákon ze dne 
5. prosince .čís. 92 zem. z. (o 
z<lJkládání ilrnih pozemkových). 

§ 2 192 
§ 4 74, 186 
§ 5 35 186 

1878, Zákol1 ze dne 18. února 1878 
čís. 30 ř. z. (o vyv1lastnění po
zemků k účelům železničním). 

§ 14 200 
§ 18 200 
§ 19 143 
§ 20 142 19~ 200 
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§ 34 143 
§ 35 118 138 150 200 
§ 46 138 

1882, Český zemský zákon ze dne 
22. -března čís. 26 z. z. (okres
ní hoslpodářské záložny) -'st. 37 

1883, ZáJmn ze dne 7. čerVllla č. 92, 
93 94 ř. z. (a~rární opemce) 
str. 118 

1884, Morav. zemský záloon ze dne 
13. února čís. 30, 31 m. z. z. 
(o agráních operacích) str. 52 
118 200 

1884, Zákon .ze dne 16. břewa č. 36 
ř. z. (odpúrčí zákon) str. 131 

1885, Zákon ze dme 15. května č. 77 
ř. z. (o úrocích) str. 183 . 

1887, Slezský zemský zákoo ze dme 
28. prosince Č. 12 13 14 ex 
1888 sl. z. z. (o a~árních o
peracích) str. 118. 

1888, ZáJkon ze dne 14. července 

č. 88 Ť. z., str. 198 

í889, ZákOlll ze dne 28. dubna Č. 64 
(o veřejných skladilŠitÍch). 

§ 9 162. 

1895, Zákon ze dne 1. srpna č. 113 
ř. z. (civlillní řád soudJnO. 

§ 11 168 
§ 75 168 
§ 106 140 168 
§ 108 140 
§ 228 58 124 144 
§ 390 144 
§ 395 144 
§ 396 144 
§ 406 124 
§ 417 168 
§ 429 168 
§ 560 159 160 
§ 577 221 
§ 600 115 200 
§ 602 200 

1896, Zákon ze dne 17. května č. 79 
ř. z. (exekuční řád). 

§ 1 109 
§ 8 164 
§ 42 164 
§ 54 109 
§ 88 126 133 136 
§ 97 99 126 
§ 104 177 ' 
§ 109 89 99 
§ 110 105 
§ 117 100 
§ 118 100 
§ 120 99 178 
§ 133 178 
§ 135 177 
§ 145 264 
§ 150 177 
§ 151 25 264 
§ 170 264 
§ 183 136 193 
§ 190 177 
§ 211 179 
§ 213 177 
§ 216 129 178 235 252 
§ 217 178 
§ 218 177 
§ 219 179 
§ 220 179 
§ 221 179 
§ 222 179 
§ 224 179 
§ 231 177 
§ 237 193 
§ 246 129, 252 
§ 251 253 
§ 252 25 35 136 253 
§ 259 99 
§ 286 129 252 
§ 288 129 252 
§ 290 136 
§ 294 136 
§ ~03 136 
§ 308 136 
§ 316 136 
§ 317 136 
§ 320 187 
§ 324 187 



§ 353 128 
§ 354 128 
§ 367 109 162 
§ 370 136 
§ 374 136 
§ 378 133 
§ 379 99 133 
§ 381 136 
§ 382 99 133 136 
§ 384 136 
§ 385 99 

J 896, Zákon ze drne 6. července č. 144 
ř. z. (o zápi'tjčce meliorační) 
str. 204 25L 

1896, Zákon ze dne 7. července čís. 

140 ř. z. (o zřízení cesty ne
zbytné) str. 126 159 200 

1897, Nalřízeni ze dne 10. července 

č. 174 ř. z., str. 179 

1897, Nařízeni ze dne 25. července 

č. 175 ř. z., str. 176 178 

1905, Naříze'l1í ze dne 18. dubna čís. 
64 ř. z. (telegrafní řád) str. 162 

1908, Český zemský záklon ze dne 
7. srpna č. 68 zem. z. (o dě
dickém Drávu selském). 

§ 3 253 
§ 5 257 

<§ 6 254 
§ 8 255 
§ 9 255 
§ 11 255 

1910, Zálron ze dne 16. led'l1a čís. 20 
ř. z. (o obchodních pomoc
nících). 

§§ 20 25 26 27 str. 228 

1910, Morav. zemský zákon ze dne 
14. květnal č. 52 z. z. (o agrárr
nich operacíah) ,str. 118 

1910, Zákon ze drne 22. prosLnce čís. 

242 ř. z., str. 260 

1912, Zákon ze dne 26. dU!bna č. 86 
ř. IZ. (o právu stavebním). 

§§ 1-6 89 261 
§§ 13 14 262 
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1912, Slez. zemský zákon ze dne 
7. listopadu čís. 66 z. z. (o a
grárních operacích) str. 118 

1914, Zákon ze dne 13. ledna čís. 9 
ř. z. (o sta<tkových úředlnících). 

§ 19 225 228 
§ 21 229 230 
§ 22 229 
§ 24 225 231 
§ 28 228 229 
§ 29 228 229 
§ 30 229 
§ 31 228 
§ 32 231 

1914, Cís. nařízení ze dne 10. pro
since čís. 337 
Konkursní řád: 

§ 27 131 
§ 49 129 
§ 115 116 119 120 str. 137 

OdlPi'trčí řád: 
§ 1 131 
§ 20 56 

1916, Cís. nařízení ze dne 19. bře

zna čís. 69 ř. z. (III. novela k 
občanskému zák.). 

§ 24 149 
§§ 37---41 126 
§ 150 215 

1916, Gs. TIrul'f,zení ze dne 28. června 
čís. 207 (řád Ol zbavení své
právnosti) str. 200 

1916, Nařízení ze dne 22. září č. 317 
ř. z. ~poštovní řád) str. 162 

1918, Zákon ze dne 17. prosince čÉs. 

82 sb. z. ,a n. (o ochraně lesů) 
str. 221 

1919, Mírové smlouvy: 
Versailles ďl. " 256 297 str. 171 
St. GermaLn čl. 208, 267, str. 
171 

1919, Zákon ,ze dne 13. března 1919 
č. 139 sb. z. a n. (o vyhlašo
váni zákQl1ů a nařízeni) str. 

116 
19 
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1919, Nařízení ze dne 24. dubna čís. 
223 ,sb. ,z. a n. (O' ochraně za
užívajících b.ez,platnéhe bytu) 
str. 127 

1919, Z:ikel1 ze dne 27. května Č. 318 
sb. z. a n. (O' drobných paoh
týřích) str. 52 

1919, Zákell1 ze dne 17. července 

čís. 421 sb. z. ,aj n. (O' obeoním 
statku) 'str. 118 

1919, Záken ze dne 22. července č. 

438 sb. z. a n. (O' seustavné e
lektrisaci) str. 162 

1919, Záken ze dne 23. července č. 

447 sQ. z. a n. (O' věku zleti
lesti) str. 198 

1919, Zákon ze dne 30. října Č. 592 
sb. z. a n. (o zabírání by tú) 
str. 77 

1919, Zákon ze dne 17. prosince č. 

20 ex 1920 sb. z. a n. (o vy
vlastnění pezemkú k účelúm 
stavebňím) str. 118 

1919, Zákon ze dne 19. prosince č. 

21 ex 1920 sb. z. a n. (a zve
lebování zemědělství stavbami 
vodními) str. 204 

1920, Zákon ze dne 30. ledna č. 82 
sb. z. a n. (o domovníclch) 
str. 127 

1920, Zákon ze dne 5. února čís. 89 
sb. z. a n. (pensijní pojištění) 
str. 225 

1920, Zákon ze dne 29. února Č. 121 
sb. z. a n. (ústavní listina). 

§ 92 96 
§ 98 114 176 
§ 102 114 176 
§ 105 222 

1920, Zákon ze dne 29. února Č. 126 
sb. z. a n. (o župním zřízení). 

§ 9 63 

1920, Zákon ze dne 15. dubna č. 311 
sb. z. a n. (o drobných pach
týřích) str. 209 210 211 

1920, Nařízení ze dne 25. fljI1a čís. 
612 sb. z. a n. (prov. nařízení 

k zákonu o soustavné elektri
saci) str. 162 

1920, Zákon ze dne 22. prosince čís. 

690 sb. z. a n. (o převzetí sou
kromých drah do správy stát-
ní) str. 99 

1921, Zákon ze dne ll. března Č. 100 
sb. z. a n. (O' stavebním ruchu) 
str. 118 143 209 210 

1921, Zákon ze dne 17. března č.121 
sb. z. a n. (o úpravě smluv o 
těžbě dřívO str. 93 

1921, Nařízení ze dne 13. května čís. 

203 sb. z. a n. (železniční řád 
. dopravnO str. 162 

1921, Zákon ze dne 12. srpna 1921 
čís. 330 sb. z. a n. (O' závod
ních výberech) str. 45 

1921, Zákon ze dne 21. prosince čís. 

497 sb. z. a n. (změna § 1164 
obč. zák.) str. 215 



OBSAH: 
Předmluva 4 

studie prvá. Velký majetek pozemkový. 
I. Úvod. 

§ 1. Z p ů s o b v Ý k I a d ů. Zákony pozemkové reformy dotýkají se 
dvojím směrem občanského práva, jednak jsou spiaty tato 
ustanovení s obč. právem, jednak přejímají zákony tyto pojmy, 
které civilistika objasnila 9 

§ 2. D voj í hle d i s k o. Je dáno zmíněnou dvojí relací . 10 
§ 3. P o i e m vel k é h o m aj e t k u p o zem k o v é h o. Soubor ne-

movitosti s právy, která jsou spojena s jich držením II 

II. Věc. 

§ 4. Věc j a k o pře d m ě t P r á v a. Neujasněné hledisko právní vědy 
jak věc individualisovati II 

§ 5. K u s y a věc i. Věc je individium, kus nikoliv. Dvojí individua
lisace: dle přírodních zákonů, hospodářským účelem. Vlastnost 
iIihaerentní a vztahová 13 

§ 6. Věc j a k o s o uč á s t j měn í. Při individualisaci vycházíme 
z určitého postulátu 14 

§ 7. Věc jako právní skutečnost. Hospodářská vztahová 
vlastnost. Věc rovno statek. Hospodařský účel jednotící hledisko 16 

§ . 8. Věc i jed no d uch é a s 10 žen é. Rozdíl podle přírodních 
věd. Celek hospod. jednota. Forma konstatní, části měnitelné. 

Důležitost účelového hlediska pro výklad právních předpisů. 18 
§ 9. St a n o v i s k o z á k ona. Hospodářská forma určena všeobecně 20 
§ tO. Věci skládající se z více ku' sů. Příbytek. Věci bez 

jednoduchého prostorového ohraničení. Podstata hospodářské 
formy věci. Mnohoznačnost výrazu příbytek v občanském zá-
koníku . 21 

§ 11. Oddělitelné části věcí. Plody. Příslu.šenství. l. Pod
stata hospodářské formy a hospodářská funkce. Organické 
spojení, plody. 11. Mechanické a volné spojení, příslušenství. 
Hledisko objektivní a subjektivní. Zákonná příslušenství. 1lI. 
Ustanovení §§ 294-297 obč. zák. nejsou jednotná, neroze-
znávají oddělItelné a neoddělitelné části věcí. Judikatura 23 
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§ 12. Hro m a d n á věc. Vyšší postulát. Pojem kollektivnÍ. Teleolo
gické hledisko. Svémocné spolčení. Stádo. Subjektivní a objek
tivní hledisko. Právní náležitosti hromadné věci. Význam § 302 
obč. z. • 28 

§ 13. Hromadná věc nemovitá. Hospodářská a právní jednota 31 
§ 14. Pře hle d v Ý k I a d ů o věc i. 32 

III. Součástky velikého majetku pozemkového. 

§ 15. S o u č á s t i ne m o v i t o stí. Pozemek. Objektivní hledisko teleo-
logické. Součásti: rostliny, budovy, oddělené součásti pozemku 32 

§ 16. Reálná práva. Služebnosti nemovitostní. Význam slova 
"držba" při reálnich právech. Pozemky obtížené nenáleží do 
souboru. Reálné patronáty. Okrl!sní a kontribučenské záložny 35 

§ 17. Zem ě děl s k á půd a. Pastvina a louka. Extensivní a restrik-
tivní výklad 37 

IV. Soubor zabraných nemovitostí. 

§ 18. S o uhr n ne m o v i t o stí. Jednotící hledisko. Postulát § 1 z. z. 
Soubor zabraných nemovitostí. Zásadní význam § 3 lit. a) z. z. 38 

§ 19. M a I Ý s o u bor. Malý a velký soubor. Rozdíl mezi půdou 
čítanou do zákonné výměry a souborem zabraných nemovitostí 39 

§ 20. P r ů k a z v Ý měr y p o zem k ů 40 
§ 21. P r á v ní jed not a. Knihovní těleso. Nevhodnost názvu . 41 
§ 22. Hospodářská jednota. Závod a podnik. Velký majetek 

pozemkový značí zemědělský podnik v širším slova smyslu 43 
§ 23. Samostatné pozemky. Nemovitostní příslušenství. 

Trojí náležitosti samostatných pozemků 46 
§ 24. Pří pad y 8 a m o s t a t n Ý c h P o zem k Ů. Mě s t s k é d o my. 48 
§ 25. Pokračování. Zemědělské pozemky. Co nepatří k ze

mědělskému podniku je samostatná půda i když slouží země-
dělství 48 

§ 26. Pokračování. Průmyslové objekty. Prvovýroba ne-
zemědělská. Průmyslové podniky. Hospodářský průmysl 49 

§ 27. Z á věr. Vymezení souboru zabraných nemovitostí 51 

V. Vlastník souboru zabraných nemovitostí. 

§ 28. O s o b a v I a st n í k o v a. Právní skutečnosti charakterisující 
vlastníka. Originální způsoby nabývací 52 

§ 29. In tab u I a c e. Omezeni § 431 obi:. zák. na derivativqi způsoby 
nabývaci. Nabytí dědictvím 53 

§ 30. Odpor proti intabulaci. Význam § 61 a násl. kn. ř. Vliv 
záboru. Zábor není kníhovním právem 56 

§ 31. Vy drž e n í. I. Vydržení contra tabulas. II. Žaloba na uznání, 
že třetí osoba vydržela vlastnictví 57 

§ 32. Změny v souboru dle vodního práva. I. Otázka vlast-
nictví koryta. Ostrov. Opuštěné řečiště. ~trž. II. Rozsah koryta. 59 



§ 33. Privilegovaní vlastníci. Význam fondů 
§ 34. Poč e t v I a s t n í k ů. 
§ 35. S P o I u v I a st ní c i. Podmínky sčítání . 

VI. Sčítání nemovitostí různých vlastníků. 

§..36. Ne r o z v e den í man žel é. I. Poměr záborového zákona a 
obč. zákona. Podmínky sčítání nemovitostí v soubor. II. Roz-
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62 
64 
64 

vodem ruší se soubor 65 
§ 37. Postavení nerozvedených manželů, jsou-li uza-

vře n y s m I o u v y s v a te b n í. I. Věno. II. Společenství jmění. 
III. Obvěnění a ostatní smlouvy svatební' . 68 

§ 38. P o s t a ven í man žel ů při n u II i t ě, r o z vod u, r o z I u c e 
a k o n k u r s u. I. NuIlita. II. Rozvod a rozluka. III. Konkurs. 
IV. Smrt jednoho manžela. V. Mezi manžely nebylo svatebních 
smluv 71 

§ 39. Rod i č e a c:I ě t i. I. Rozhodná doba pro sčítání pozemků. II. 
a) Děti žijící v nerozvedeném manželství. b) Rodiče a děti 
prvého stupně. c) Rodiče žijící ve druhém nerozvedeném man
želství. d) Rodičové žijící v manželství. e) Nemanželské děti. 
III. Podmínky sčítání 72 

Studie druhá. Zábor. 

I. Výklad pojmu. 

§ I. Zábor o právním názvosloví. Zábor je právní poměr. 
Jinaké významy výrazu zábor 76 

§ ' 2. Vztah velikého majetku pozemkového a záboru. 
I. K záboru je třeba souboru. II. Zábor není realným břemenem 
a pomíjí, rozpadne-Ii se soubor. Změna vlastnictví. III. Rozpad 
souboru zřízením nové knihovní vložky, změnou kultury . 87 

§ 3. Postup výkladů 83 

II. Povitínost řádného hospodaření. 

Přehled předpisů 83 
§ 4. K t e r é o s o b Y j s o u p o v i n n y řád něh o s pod a ř i t i. Ne-

gativní způsob určení povinnosti . 83 
§ 5. Jed not li v á p r á van a h o s pod a ř e n í. Vlastník. Zástavní 

věřitel. Služebnosti: Poživatel. Užívání. Dědické právo. Smlouvy 
obligační: půjčka, smlouva nájemní. Majetkové právo rodinné. 
Poručník, opatrovník. Fideikomis. BeneficiM. Stavební právo, 
Vnucený správce. Definice 85 

§ 6. Obsah povinnosti řádného hospodaření. Ustanovení 
§ , h. z. Analogfe § 513 obč. z. Poměr vlastníka k hospodařící 
osobě 90 

§ 7. Prodeje dřeva ze zabraného majetku. 92 
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§ 8. 

§ 9. 

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

S a n k cep o v i n n o s ti řád n é h o h o s pod a ř e n í. O patř e n í 
d o z o r č í h o o r g á n u. Trvalý dozor. Úřední správa. Opatření 
na účet hospodařící osoby. Hrubé opomenutí a přestoupení 
zásad řádného hospodaření . 
P r á vnl p o měr mez i k o n k u r ují c í m i o s o bam i h o s P o
ř í c í m i. Opatření Pozemkového úřadu a konkurence hospo-
dařících osob. Analogie § 515 a § tO(}7 obč. zákona. Případ 
§ 1042 obč. z. . . . . . .. . 
Trvalý dozor. Úřední správa. I. Trvalý dozor. ll. Úřední 
správa. lll. Vnucený a úřední správce. IV. Subjektem úřední 
správy je stát . 
Rozsah úřední správy. I. Rozsah oprávnění státu. ll. 
Úřední správa a movitosti. III. Zákon vychází z pojmu závodu 
a ne podniku. IV. Rozsah úřední správy je dán § 1 h. z. 
Po měr stá t u k h o s pod a ř í c í o s obě. O t á z k a z a s t o u
penL I. Odpovědnost státu z úřední správy. ll. Otázka vlast-
nictví plodů. III. Úřední správa a závazky a) osoby hospodařící 
b) státu a jeho orgánů vůči osobám třetím a navzájem. Ko
mulativní intercesse státu. Závazky odporující řádnému hospo-
daření. Nepřímé zastoupení hospodařící osoby . 
P o měr stá t u k h o s pod a ř í c í o s obě: n á r o k n a v ý
těž e k. 1. Oprávněná osoba. II. Placení osobě neoprávněné . 

§ 14. Po měr stá t u k h o s pod a ř í c í o s obě p o s k on Č e n í 
ú ř e dní spr á v y. I. Súčtování. II. Náklady, spojené' s úřední 
správou. 1. Výdaje. 2. Náklady. 3. Náklady dle § 16 h. z. a 
podle § 2 h. z. III. Mimořádné investice a pachty hospodář
ských celků. IV Dlouhodobá smlouva pachtovní. V. Materiální 

94 

96 

98 

101 

103 

106 

a formální odpovědnost hospodařicí osoby 1~8 

§ 15. Po měr mez i víc e h o s pod a ř í c í m i o s o bam i: s p o
leč.ll Ý Z moc n ě n e c. I. Více hospodařících osob stejné kva
lity. II. Poměr společného zmocněnce k ostatním hospodařícím 
osobám. lll. Hospodařící osoby nestejné kvality 112 

§ 16. Po měr mez i víc e h o s pod a ř í c í m i o s o bam i: r o z
vržení nákladů úřední správy. I. Podle poměrů, v jakém 
jsou povinny přispívati k nákladům řádného hospodaření. II. 
Předpis osobě nepovinné. III. Vstup do závazků 113 

§ 17. P o s t a ven í ú ř e dní h o spr á v c e. Úřední charakter. Ručení 
státu 114 

III. Ohlášení zabraného m!lietku -k soupisu. 

Přehled ustanovení H5 

IV. Svolení Pozemkového úřadu k právním jednáním. 

Přehled ustanovení H6 
§ 18. R o z s a h n o v é h o u s t a 11 o ven í § 7 z. z. Týká se jen 

právních jednání vlastní za zabraného souboru. ll6 



§ 19. Svolení Pozemkového úřadu a neplatnost práv
ní c h jed n á n í. Pozemkový úřad schvaluje soluční jednání 
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vlastníkovo. Schválením pachtovní smlouvy 118 
§ 20. V li v pod m í n e k a v Ý hra d P o zem k o v é ho ú řad u na 

s m I u'v n í p o v i n n o s t i. I. Vázanost smluvních stran na pod
mínky a výhrady Pozemkového úřadu. II. Vliv na platnost 
smlouv ... 120 

§ 21. e potlivé případy právních jednání. Zcizeni. Právní důvod. 
I. Právní jednání obligační a solučni. Právní důvod. II. Intabu- ) 
lace a prenotace bez schválení Pozemkového úřadu. III. Žaloba 
před daným schválením P. ú. na plnění, na určení 121 

§ 22. P o k rač o v á n í. Děl e n i. Vy plá cen í leg á t ů. I. Pojem 
dělení, a) mezi spoluvlastníky, b) mezi dědice. JI. Výplata legátů 124 

§ 23. P,o k rač o v á,n í. Z a vaz e n í. V I a s tni c k á hy pot e k a. 
I. Pojem. Zavazení výrokem soudcovským II. Vlastnická hy-
poteka. III. Fideikomisární substituce . 126 

§ 24. P o k rač o v á n i. N á j e m n í a pac h t o v n í s m I o u v a. 
I. Dějiny redakce tohoto ustanovení. ll. Rozsah schvalování 
,pachtovní smlouvy . 127 

§ 25. K d o m á p o v i n n o s t vy moc i s o u h I a s P. Ú. • 128 
§ ,26. V 1 i v s o u h I a s u P. Ú. n a pln ě ni. J. Pozemky vystupují ze 

souboru. Plnění bez souhlasu P. Ú. Otázka vydrženi. II. Zavazeni. 
Nebezpečí pro úvěr hypotekární. lIL Pachtovní a nájemní smlouva. 128 

§ 27. P ů vod n í u s t a n o ven í § 7 z. z. 1. Časová konkurence 
obou znění § 7 z. Z. ll. Platnost původního znění § 7 z. z. 
III. Bezúčinná právní jednání. IV. Ocenění původního ustanovení 
§ 7 z. z. . ' 130 

§ 28. Z á bor o v Ý z á k o n a o s t a t n í o mez e n í p r á v n í d i s
P o s i ce s půd o u. I. Obstavení deskové půdy, Slovensko. 
ll. Poměr k záborovému zákonu, lIl. Přechodná ustanovení 
všech těchto předpisů. IV. Nejasnost ustanovení 

V. § 29. Exekuce na zabraný majetek. 

I. Omezení exekucI! na nucenou správu. Vnucená správa a úřední 
správa. Exekuce na doměle volnou nemovitost. ll. Exekuce 

132 

zajišfovací. lll. Prodej v konkursu 135 

VI. Přejímání zabraného majetku státem. 

Pře.hled ustanovení 137 
§ 30. K doj e s u b jek tem p o v i n n o s t i str pět i pře jím á n í 

z a b ran é půd Y stá tem. a) Vlastník. b) Osoba hospodařící. 
c) Pouhý držitel. d) Bezúčinně oprávněná osoba. Skutečné a 
knihovní převzetí 137 

§ 31. Vyrozumění vlastníka. Poznámka zamýšleného 
pře v z e tí. 1. Kompetence soudní, oprávné prostředky. ll. 
Vyzvání vlastníka k uplatňování nároku na propustění půdy. 
Doručení vyjádření vlastníka P. úřadu 140 



288 

§ 3<:. V Ý z n a m p o z 11 á m k y z a m Ý šle n é hop řev zet í. I. Přehled 
významu. II. Význam jako poznámky vyvlastnění. III. Význam 
jako poznámky zamýšleného odepsání nemovitosti. IV. Prekluse . 
vlastnických žalob proti státu. V. Vysouzená nemovitost na 
základě žaloby v čas podané. Vl. Poměr mezi knihovním a na-
~turálním vlastníkem. Vll. Přetržení vydržení. VIII. Vklaů práva 
vlastnického pro stát 141 

§ 33. K ni h o v n i pře v zet í půdy z a b r a 11 é stá tem. l. Poznámka 
zamýšleného převzetí a vklad. ll. Povaha vkladu vlastnického 
práva dle § :'6 náhr. z. III. Listina vkladní a forma vkladu. IV. 

o Ustanovení § 2;) náhr. z. V. Převzetí pozemků neknihovních. 145 
§ 34. Nabyti vlastnictví dle § 28 n. z. 149 

§ 35. Výpověď. Skutečné převzetí. I. Výpověď hospodařící 

osobě. II. Právní povaha výpovědi. III . Poměr oznámení dle 
§ 2 u. z. a výpovědi . Opravné prostředky proti výpovědi. VI. 
Přehled o doručování výpovědi. Vll. Nájemce a oprávněný ke 
služebnosti bytu 151 

§ 36. P r á v n í p o s t a ven í h o s pod a ři c í o s o byv y p o v ě z e n é. 
I. Stanovení problému. II. Převzetí smlouvy pachtovní státem. 
III. Poměr držby věci a držby práva. IV. Více hospodai'ících 
osob 157 

§ 37. P r á vn í p o s t a ven í stá t u a n aby vat e I e, pře v z a v
š i hon e m o v i t o s t i. I. -Knihovní závazky. Nájemní smlouva. 
Veřejnoprávní břemena. Hypoteky a ostatní knihovní břemena. 
II. Postavení nabyvatelovo 158 

VII .. Prodej inventáře. 

§ 38. Pojem inventáře. Přehled ustanovení 160 
§ 3~. P o v i n n o s t pro dat i i n ven t á ř. l. Subjekt povinnost. 

II. Poměrná část inventáře. III. Nucené kontrahování. IV. Sta
novení náhrady. V. Smlouva omylem uzavřená. VI. Plnění 

smlouvy. Vll. Důsledky této konstrukce 161 

§ 40. Z á k a z z c i z e n i i n ven t á ř e. Ustanoveni § 53 n .. z. a § 24 
h. z. 165 

VIII. Propuštění pozemků ze záboru jich vlastníků. 

Přehled ustanovení 166 
§ 41. K d o m ů ž e ž á dat i pro p U š tě ní? Legitimace vlastníkova 166 
§ 47. Víc e v I a s t n í k ů s o u bor U z a b ran Ý ch ne m o v i t o stí 168 
§ 43. ,P rop uš t ě n í z e z á bor u 169 

IX. Poskytnutí náhrady. 

Zákonná ustanovení . 171 
§ 44. Pře v zet í bez n á hra d y. Případy. Selská půda bezprávně 

svedená 171 



§ 45. S t a n o ven í n á hra d y. I. Stanovení dohodou. II. Stanovení 
jednostranné. Směrnice. III. Stanovení náhrady pro knihovní 
tělesa. IV. Osoby, které mají býti vyrozuměny. Opravné pro-
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středky 172 

§ 46. R o z vrh n á hra d y. 1. Příslušnost soudní. II. Rízení. III. 
Právní povaha nároků na rozvrh náhradového obnosu. Pořadí 
nároků. IV. Stanovení nároku a jeho rozsahu. V. Náhrada in 
vestio a nákladu, na věc učiněného. Rozsah náhradového obnosu 176 

§ 47. Náhradový obnos při převzetí bez náhrady 182 
§ 48. P I a cen í pře jím a c í cen y. I. Placení hotovÝI}l. Zápisem 

do náhradové knihy. Dílčími dluhopisy. Převedením na pci- , 
lišfovnu. II. Nárok vlastníkův. Výkupní listy 183 

§ 49. N á hra d o v é k n i hy a ba n k y. I. Nový typ veřejných knih. 
II. Složení náhradové knihy. III. Podstata knihovní. IV. Spolu
vlastníci a spoluoprávněnci. V. Právní povaha náhradové po
hledávky. Vl. Stanovisko osnovy novely k náhradovému zákonu 185 

§ 50. P r i v i leg o van í věř i tel é dle § 70. n. z. I. způsob za
jištění. Výplata dílčími dluhopisy. II. Konkurence s nároky dle 
§ 50 n. z. 188 

Doslov 190 

Studie třetí. Knihovní právo a ustanovení o záboru a přídělu půdy. 

§ 1. Ráz té t o s t u d i e 191 

§ 2. Z á s a d a ve ř e j n é vír y v na š e m p r á v u k n i h o vn í m 192 
§ 3. P r i n c i p v k I á dán í . 192 

§ 4. Och ran a d ů věr y v o b s a h k n i h P o zem k o v Ý c h. 
I. Omezení ochrany. II. Občanský zákoník. Tabulární vydržení. 
III. Poznámka výmazní žaloby. IV. Třetí novela. Odstranění 

tabulárního vydržení 193 

§ 5. P o zná m k y dle k ni h o v n í hop r á va 198 
§ 6. P o zná m k y dle z á k o n ů p o zem k o v é r e for my. 198 

§ 7. P o zná m k a z á bor u. I. Zábor a t. zv. veřejnoprávní ome-
zení vlastnictví. ll. Význam pro pubIicitu knih pozemkových. 
Šetření pubIicity v jiných případech. Legislativní úvaha. III. 
Důsledky podlomení veřejné víry knih pozemkových. 199 

§ 8. V Ý z n a m z á p i s u P o zná m k y z á bor u 203 
§ 9. P o zná m k a u val e n í ú ř e dní spr á v y 203 

§ 10. P o zná m k a z a m Ý šle n é hop řev zet í. I. Přehled zákon. 
ustanovení. II. Systematický výklad významu poznámky za-
mýšleného převzetí. III. Upravuje poměr mez} státem a knihov- ,. 
ním vlastníkem. IV. Její význam pro vydržení. V. Její význam 
pro propuštění pozemků ze záboru. VI. Při skutečném převzetí 205 
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§ ll. P o zná m k a z á k a z u z c i z e n í. (§ 9 úvěr. zák.) I. Pojem 
zákazu zcizení. II. Trvání tohoto zákazu. Pozemkové listy 
úvěrové. Rozsah zákazu co do osob. Knihovní poznámka 209 

§ 12. P o zná m k a rol nic k é hon e dílu 212 

• 
Studie čtvrtá. Zaměstnanci na zabraném majetku. 

I. Stanovení problému. 

§ 1. Poj e m z a m ě s t na c e. 1. Sociální otázka zaměstnanců. II. 
Zaměstnání v cizí~h službách. Moment trvalosti a stálosti. Slu-
žební smlouva. 214 

§ 2. Zákonné předpiSY hledící k zaměstnancům na 
z a b ran é m m aj e t k u. I. Ustanovení obecná. II. Ustanovení 
zvláštní. III. Vzáj~mn~ hodnocení • 215 

II. Služební smlouva a zábor. 

§ 3. P r á v n í p o měr z a m ě s t n a vat e I e a z a m ě s t n a n c e. 
I. Zaměstnavatel. ll. Okruh zaměstnanců. 1lI. Omezení smluvní 
volnosti 217 

§ 4. Zaměstnanci na zabraném majetku a povinnost 
řád něh o s pod a ř i t i. I. Vymezení povinnosti obecné. II. 
Zvláštní povinnost odpovědných zaměstnanců. III. Povinnost 
tato a služební smlouva 222 

§ 5. Z a m ě s t n a n c i a Ú ř e dní spr á v a. Poměr úředního správce 
k zaměstnancům 224 

§ 6. Pen s i j n í n a r o k y z a m ě s t n a n c ů. I. Všeobecný přehled. 
II. Jednotlivé nároky 225 

1lI. Služební smlouva a převzetí zabraného spuboru. 

§ 7. Právní postavení zaměstnanců při skutecném 
pře v zet í. I. Zaměstnavatel je osoba hospodařící, ne vlastník; 
nároky ze smlouvy. II. Naturální byt, deputátní pozemky. 1lI. 
Poměr zaměstnance k přejímacímu státu. Převzetí' smlouvy. 
Vyklizení bytu. IV. Závěrečné hodnocení 2Z7 

§ 8. S o c i á I n í z a bez peč e n í z a m ě s t n a n c Ů. U. Ustanovení 
§§ 72, 73 náhr. z. II. Ustanovení § 74 n. z. lIl. Ustanovení 
§ 75 n. z. Všeobecné hodnoceni • 232 

§ 9. Ú k o j o v é n á r o k y z a m ě s t n a n c ů na ' n á hra d o v Ý 
o b nos. I. Zjištění osob oprávněných. ll. Nároky ze smluv 
služebních a zaopatřovacích. III. Převážné zaměstnání na za
braných nemovitostech. IV. Význam § 50 náhr. z. Renty a 
pense. Zaměstnavatel vlastník a zaměstnavatel nevlastník pře-
vzatých pozemků 234 
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Studie pátá. O přídělu půdy. 

I. Všeobecná ustanovení. 

§ 1. Co značí příděl půdy? 239 

§ 2. Komu. se může půda přidělovati? Význam §§ 1-14 
příd. zák., § 3 příd. z. Vady správního řízení a vady nabývání 
soukromého práva . 240 

§ 3. O mez e n é při dělo v á n í půd y. Výklad § 23 příd. zák. 
Reálná břemena. Veřejnoprávní omezeni. Ochrana bezelstného 
nabyvatele 242 

II. l{o1nické nedí1y. 

§ 4. P o i e m. Nedil z půdy přidělené a svobodné. Poznámka knihovní 
Hmotný podklad je menší usedlost. Právní poměr zvaný rol-
~~n~ m 

§ 5. Oje k t a s u b jek t rol nic k é hod í I u. I. Hmotný podklad 
rolnického nedilu. Nemovitosti patřící k nedí1u. Inventář a pří
slušenství. Hospodářské budovy. II. Vlastník nedí1u. Charak-
teristické známky nedilu 245 

§ 6. Z c i z e n í r o ln i c k Ý c hne díl ů. 1. Zcizení nedílů v celku, 
zcizení nedílů částečné, dělení nedílů. II. Zákaz zcizení a po
známka rolnického nedítu. IIl. Zákaz zcizení netýká se pří-
slušenství . 247 

§ 7. Propachtováni rolnických nedílů 250 

§ 8. B ř e m e n a v á z n o u cín a rol nic k Ý c hne díl ech. I. 
Schválení Pozemkového úřadu. II. Přípustná břemena. III. 
Rentové dluhy. IV. Přípustný účel zápůjček, pro něž mohou 
váznouti břemena. V. Náhrada za příděl. VI. Konverse závad 
při přeměně svobodné půdy v nedí! 250 

§ 9. E x e k u cen a r o I n j c k é n e díl Y 252 

§ 10. Děd i c k á P o s t o u p n o s t do r o I nic k Ý c hne d í ľ ů. I. 
Rolnický nedí! zvláštní massou v pozůstalosti. II. Nápadník. 
Určení jeho. III. Nedí! a jeho příslušenství. Ocenění nedí!u. 
Odkazy. IV. Sourozenci spoludědici. Spoluvlastnictví manželů 253 

§ 11. Výkup r{)lnických nedílů. I. Podmínky. II. Výrok o vý-
kupu. III. Stanovení náhracty . 257 

III. § 12. Ostatní případy pHdělu půdy do vlastnictví. I. Příděl jednot
livcům. ll. K účelům bytovým. III. Lesní půda. Pastviny. Ryb-
níky. Průmyslové závody. IV. Zbytkové statky . 259 

IV. § 13. Příděl půdy zřízením práva stavby. I. Zásadní ustanovení. 
II. Dvojí způsob přídělu zřízením práva stavby . 261 
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V. § 14. Pronájem a ,propachtování půdy převzaté 262 

VI. § 15. Uvěr osob obdrževších půdu přídělem. I. Úvěr vlastniků 
rolnických nedílů. Úvěr jiných osob. II. Způsob úvěru. Po
zemkové listy úvěrové. . Účet náhradové banky. III. Zákaz 
zcizení půdy zavazené a předkupní právo Pozemkového úřadu. 
IV. Dražba nemovitostí podle § 12 úvěr. zákona 263 

, 



Vysvětlení některých zkratek: 

Krainz = Krainz System des oster. Privatrechts citováno 3. vydání opatřené 
Ehrenzweigem (jiná vydání jsou označena). 

Ehrenzweig = citováno 6. vydání Krainzova systému. 
Randa Vlastnictví = citováno 6. vydání opatřené Kasandou 
Krasnopolski = System des oster. Privatrechts vydání Kafkovo. 
Zákony jsou zpracovány dle celkem obvyklého zkrácení. 
Zákony pozemkové reformy jsou citovány takto: z. z. = záborový zákon, 

h. z. = zákon o hospodaření na zabraných nemovitostech, př. z. = při
dělový zákon, úv. z. = zákon úvěrový, n. z. = zákon náhradový 

Opravy a doplňky: 

Str. 14. Poznámka 9 místo "Alfnerovy" čti "Alfenovy". 
Str. 24. Poznámka 44 místo § 297 c) čti § 297 a). 
Str. 41. Za prvý odstavec § 21 vlož slova: Proti této negativní konstrukci 

možno položiti positivní konstrukci a říci, že pozemky patří do souboru, 
které jsou právně nebo hospodářsky spolu spojeny anebo které slouží 
hospodaření na zabraných nemovitostech. Tím přicházíme k výrazu 
právní a hospodářské jednoty, tak učinil již Krčmář ve svém komentáři 
k záborovému zákonu. Pro výklad zákona je důležitý positivní výraz 
a ne negativní a proto vycházíme z pojmu jednoty a nikoliv samo
statnosti. 

Str. 42. Poznámka 78 dodej: Když již tato partie byla vytisknuta, vyšel po
zoruhodný článek Dr Wien-Claudiho v Prager Juristische Zeitschrift 
1921. Wien-Claudi popírá jakýkoliv rozdíl mezi právní a hospodářskou 
samostatností; jeho důvody jsou s hlediska oné právovědy, která bu
duje na ústředním pojmu subjektivního práva, velmi správné, ale na 
druhě straně - a to je zase pro náš směr závazné - bystře postrehl 
i slabinu tohoto učení, že totiž je nesprávno vykládati neprávnické 
pojmy prostředky právní vědy. Je tedy článek Wien-Claudiho princí
pielně závažný a jeho význam sahá dále než jsou říšské hranice § 3 
lit. a) záb. z. Jinak dlužno si však uvědomiti, že přes výslovné znění 
zákona nelze jen tak přejíti a že na druhé straně t. zv. právní jednota 
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je dána jen zápisem do knihovní vložky, zruší-li se tato, ruší se i právní 
jednota, je tedy zcela formální a pro praxi malého významu. 

Str. 101. Řádek 1. místo zprávy čti správy. 
Str. 114. Rádek 2. za slova "meliorace" vsuň ,,\'e smyslu § 1 h. z. na zlep~enl 

užitků a ne ve smyslu § 2 h. z." 
Str. 138. Pozn. 12153 místo 228 sb. cit. 238 ř. z. 
Str. 125. Řádek 4 od spodu místo "t. j." čti "po pf.". 
Str. 145. Řádek 3 místo "poznámka zám. zcizeni" čti "poznámka zamý§l. 

pfevzeti". 
Str. 210. Řádek 6 od spodu za slova "solučnich jednáni" vlož slova "uply-

nulo-li ov~em zmíněných deset let". . 
Str. 220. Řádek 21. od spodu místo ,,1871" čti ,,1872". 
Str. 118. Pozn. 78 ř. 4 místo 1887 čti 1884. 
Str. 240. Za druhý odstavec vlož: "Zcela ve shodě se všeobecnými usta

noveními našeho právního řádu ustanovuje § 27 příď. z., že konečná 
rozhodnutí Pozemkového úřadu a dohody opatřené jeho schválenou 
doložkou, rovnají se listinám vkladním. 

Str. 259. Druhý odstavec doplň slovy: »až na to, že proti rozhodnutím 
rozhodčího soudu není opravných prostředků a jsou ihned exekvova
telna a že Pozemkový úřad může si vymoci prozatímní opatření vnu
cenou správou (§ 54 příd. z.). 
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