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zachycen byl z proudu života materiál ptO posou
zení světlých i stinných stránek věci v posledních 
okamžicích před chvílí, kdy zapadne do říše minu
losti a nadobro životu odumře. 

Práce tato není tedy ani monografií historickou; 
nezabývá se bližším studiem starých knih veřej

ných města židovského, nýbrž stavem, jaký se 
utvořil po založení nových knih pozemkových a 
jehož zbytky dosud existují, a dotýká se jen mimo
chodem minulosti tam, kde je toho pro posouzení 
dnešního stavu nezbytně třeba. Aby byl čtenář 

uveden do sféry otázek právních, do níž spadá 
předmět této studie, tomu slouží dvě kapitoly, přede
slané vlastnímu líčení poměrů josefovských, za
bývající se všeobecně instituci společenství pro di
viso a právní stránkou reálního dělení domů. Z této 
druhé kapitoly sezná čtenář, jak povrchním a na
prosto nedostatečným způsobem naše zákonodárství 
»rozřeši1o« problém domovních dílců reálních, zmí
nivši se povšechně a neurčitě o věci v § 842. obč. 
zákona, a ukončivši vývoj, který následkem nedo
statečnosti právní úpravy dozrával ve zjevy po
vážlivé, zákazem reálního dělení domů nejprve pro 
Čechy, pak pro celou říši mimo dva okresy soudní 
jižních Tyrol. Zajímavá linie vývojová: napřed ne
dostatečná zákonná úprava věci a pak, na místě 
reformy -' zákaz. 
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I. 

Spoluvlastnictví ku věcem nemovitým dle podílů 

materielně vymezených. 

Rakouské právo občanské upravilo vzaJemný 
právní poměr mezi více osobami, jimž náleží spo
lečně táž věc hmotná, na zásadě společenství dle 
podílů intelektuelních (communio propartibus indi
visis), dle něh o ž z Ů stá vá věc s pol e č n á 
n e r o zdě len o u, za to však s a mop r á v ú 

v I a s tni c k é (nebo držba) rozděleno iest mezi 
účastníky dle podílů myšlených, h mot n ě n e
v yine z e n Ý c h. Každý z podílníků jest vlastní
kem (držitelem) celé nerozdělené věci, avšak toliko 
dle jisté kvoty, určené zpravidla zlomkem (%, % 
a p.). Jednotlivcovo právo omezeno jest právem 
ostatních účastníků, takže žádný ze spoluvlastníků 
nebo spoludržitelů nemá samostatného a výlučného 
práva ani k nejmenší hmotné části celku. (Srovnej: 
Randa, ».Eigenthumsrecht« § 9.) 
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Tento způsob ovládání společné věci několika 

spoluvlastníky nebo spoludržiteli nabyl v našem 
zákonodárství platnosti téměř bezvýjimečné, a to 
z té příčiny, že poměrně nejlépe vystihuje sku
tečnou celistvost věci společné a že nejdokonaleji 
vyhovuje té potřebě hospodářské, která hlavně při 
majetku nemovitém má význam nepopíratelný, že 
totiž utváří mezi podílníky poměrně jednoduchý 
právní vztáh a poskytuje nejspolehlivější záruku ne
rušené a racionelní správy společné nemovitosti. 

Naproti tomu nelze přehlížeti skutečnosti, ob
šírněji vylíčené ve stati úvodní, že spoluvlastnictví 
pro partibus indivisis nedovede účinně čeliti zlu, 
které se v největší míře objevuje v hustě zalidně
ných městech, které plyne z ovládnutí půdy men
šinou obyvatelstva a které působí hospodářskou 

závislost bezzemků, odkázaných na nájem pozemků 
nebo ubikací, nezbytných pro jejich existenci hospo
dářskou i fysickou. Závislost tato přirozeně doléhá 
neitÍže na vrstvy majetkově nejslabší a jeH tísnivé 
účinky se rozšiřují a stupňují s rostoucí drahotou 
pozemků a bytů. 

Jak praveno, vybudoval náš obecný zákonník 
občanský svá ustanovení o společném vlastnictví 
celkem na tomto principu. 

Přece však připustil byt i jen zmínkami po
všechnými také jiné upravení společného vlastnictví 
k téže věci hmotné a dal možnost, aby v oblasti 
jeho působnosti vznikly poměry právní, od zásady 
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následkem 







ním ustanoven. S tohoto stanoviska jeví se dílce do
movní samostatnými celky majetkovými, k nimž 
náleží vedle v Ý hra d n é h o v 1 a s tni c tví jed
notlivých částí domu i s pol u v 1 a s tni c k é p o
d í I y na pozemku a na takových částech bu
dovy, které dle přirozené povahy jsou nezbytny 
všem vlastníkům a užívatelům domu. Následkem 
toho odpadla by proti právní přípustnosti dělení 

budov čarami horizontálními námitka, odvozovaná 
z §§ 417.-419. (resp. z § 297.) ob. zák. obč., odpadla 
by i obava, že dílec takový pozbyl by způsobilosti, 
býti předmětem úvěru reálního. 

Podaří-li se mi dokázati oprávněnost tohoto ná
zoru, vysloveného nejvyšším soudem, pak myslím, 
že se objeví nesprávnou všeobecná výtka, jako by 
tvoření dílců domovních bylo se dálo neprávem a 
v odporu s principy občanského zákona (U n g e r, 
System kap. II. § 51. pozn. 23., S chi f f n e r, 
Systemat. Lehrb. § 76. pozn. 5.), neboť odpor ta
kový nastal by jen tehdy, když by pozemek domem 
zastavěný připOjen byl celý k jednotlivému z dílcú, 
takže by ostatní skutečně stály na cizím pozemku 
nebo v cizím prostoru vzduchovém, čímž by se 
uskutečnilo rozdělení vlastnictví k půdě od vlast
nictví k její superficies. -

Dělení domů dle podílů materielních nebylo 
v Rakousku vzácností, je však dnes již specielními 
zákony zakázáno všude mimo jižní Tyroly, kdež 
(v obvodu soudů v Ampezzu a Buchensteinu) dosud 
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čanského a podle obecného zákona o knihách po
zemkových. 

§ 2. Poměrů právních, které vzešly dříve, než 
tento zákon platnosti nabyl, rozdělellím nějakým, 

které se s tím, co ustanovenc v prvním odstavci § 1. 
nesrovnává, toto ustanovení se netýče, a takové po
měry mohou se příště do knih pozemkových vklá
dati a dále v pich přenášeti,· ač nevztahuje-li se 
k nim již nějaká předešlá zápověď dělení, pro ně

které obvody vydaná. - Dále však rozdělovati 

částí tímto způsobem vzešlých není budoucně do
voleno. 

§ 3. S poj í-l i seč á s t i v § 2. při p o m e
n u t é, n e m o h o u sej i ž odd ě 1 i t i n e b o 
z v 1 á š t ě z a vad i t i. - Jest-li činiti o právo ně
jaké před spojením nabyté, mohou se v exekuci vzíti 
jen části spojené. Pokud však toho již z příčiny roz
dělení ceny trhové potřebí, budiž každá část zvláště 
o sobě odhadnuta.« 

Zákony těmito bylo dělení domů dle podílů ma
terielních zakázáno v celé oblasti, kde působí obecný 
zákon knihovní, s výjimkou dvou okresů soudních 
v jižním Tyrolsku, o níž se výše stala zmínka. 
K těmto zákonným předpisům nutno připojiti ně

kolik poznámek: 

Ministerské nařízení z r. 1856 zakazuje opětné 
dělení reálných dílců t é h o ž d o m u, které se spo
jily v rukou jed noh o drž i tel e, a nařizuje, aby 
takovéto spojení držby bylo v knize pozemkové p 0-
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III. 

Isolace Prazskeno gnetta a jeji dusledky pro vyvoj 
pravnicb vztanu obyvatel jeno k pozemkum a 

stavMm obytnYm. 

Theorie mirodohospodarska pouzlvala nezridka 
za vychodiSte svych dedukci mysleneho ostrova, 
isolovaneho, obydleneho jistym poctem individui, 
kteni byla nucena vyhradne na jeho plose uskutec
iiovati hospodMskou pracl, usilovati 0 ukojeni 
potreb, budovati zkratka celou slozitou a zajimavou 
stavbu iivota hospodarskeho, a to za predpokladu, 
cerpanych ze zivotnich pomeru, ja.k se vyvinuly 
u kulturnich narodu evropskYch. 

lako podobny isolovany ostrov vyvinulo se ve 
skutecnem zivote do jiste miry Prazske ghetto, 
ktere podava velmi poucny obraz ucinku, jake se 
moholl dostaviti, ponecha-li se jiste skupine lidf 
vetS1 nebo mens! mira volnosti v provozovani ob
chodu a zivnost1, v pesteni nank a v jinych oborech 
cinnosti hmotne a dusevni, zachova-li se pro ne 
princip sonkromeho vlastnictvf i ostatnf vseobecne 
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nich a zivnostenskYch. Zde vsakbyla zelezmi nut
nost bydliti a spocivati celou existenci v mezich 
ghetta - pozemek a budova staly se zivotni pod
mfnkou. Jen vlastnik domu mohl s pomernym kli
dem hledeti vstfic budoucnosti a nemusil se bati, ze 
se jednou octne bez pristresi, odkazan na milost a 
nemilost stastnych drzitelU pUdy, ze mu bude kdo
koli, snad i obchodni konkurent proste diktovati, 
ceho se rna vseho zrici, cemu se podrobiti, chce-li 
nalezti pro sebe, pro svoji rodinu a zivnost utulku. 
Touto obavou zvysovala se touha, i Hnde zcela pfi
rozena, miti svui vlastnl majetek nemovity, byti 
p8.nem sebe mensiho kousku pudy, kde by clovek 
mohl byti nerusene a bez nebezpecl vypovedi ziv. 

Starosti tyto tizily jednotlivce, 0 vlastni bu
doucnosti uvazujici, ale tim vice i otce, pofizujici 
o rodinnem jmeni, vedene snahou, aby zabezpecili 
existenci detL Ze mijem potfebnych mistnosti nebyl 
dostatecnou zarukou, toho netfeba znovu uvadeti 
po tom, co svrchu bylo receno. Dokonale zaruky 
vsak neposkytovalo ani spoluviastnictvi dle podHu 
intelektuelnich. Nebot vlastnikem domu, patriciho 
pro indiviso nekolika osobam, jest souhrn vsech 
spoluvlastniku a jednotlivy z nich participuje na vy
hodach spolecne nemovitosti jen tim, ze se mu do
stava podHu na uzitcich, ze spolurozhoduje 0 spnive 
objektu, a ze v pripade skonceni spolecenstvi na
leil mu prislusna kvota striene ceny. Uziva-li vsak 
pro sebe vyhradne bytu, kramu, nebo jinych casH 
domu, jest v pomeru k ostatnim spoluvlastnikum 
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dome tak, aby se nikdo nemohl poklactati za zkni
cena proto, ze snad pridelene mistnosti neodpovi
daji jeho kvote spoluvlastnicke, hromadily se ne
snaze klidnemu souziti spoluvlastniku tou merou, 
ze bylo nutno hledati jiny zpusob sdileni se 0 spo
leeny majetek nemovitY. 

Zda se mi, ze z teto tisnive situace nemohlo 
byti vychodiska pfirozenejsiho, nez deleni domu ve 
spoluvlastnicke podily, vymezene materielne. 

To asi byly hlavni priciny rozkladu prevazne 
vetSiny obytnych budov josefovskych v dilce re
alne, ktery konecne pravni vztahy obyvatel ghetta 
k nemovitemu majetku tak zkomplikoval, ze obnovy 
a ozdraveni celku mohlo byti dodleno jen zasa
zenim moci verejne: vyvlastnenim. 
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psane ve vkladbaeh c. 251, 252, 593 a 250, naproti 
tomu ve vkladbe c. 249 jsou dilce Hi domu: 106/107, 
108 a 89. 

Stare dilce josefovske preneseny tedy - abyeh 
vee ve strucne forme shrnul - do novych knih po
zemkovych takto: 

1. Dike tehoz domu, ktere patfily temuz vlast
niku, nebo temze spoiuvlastnikum pro indiviso a 
byly zavad prosty nebo stejne zatlzeny, slouceny 
v novy dHec a tvorily takto jedine teleso knihovnf. 

2. Dilce tehoz domu, patrlci temuz subjektu, ale 
nestejne zatizene, preneseny do jedne vkladby jako 
samostatna telesa knihovn1. 

3. Dilec, presahujlci prirozene hranice domu, 
rozdelen v nove dike, z nichz kazdy obsahoval jen 
soublsti jedineho domu, a tyto nove vznikle dilce 
preneseny do jedine vkladby iako samostatna telesa 
knihovnf. 

Tim, ie byly dike domu iidovskeho mesta 
v novych knihach pozemkovych nalezite popsany a 
oznaceny, ie byly castice puvodnich celku majet
kovych v jednotlivych vkladbach knihovnich sesku
peny, vneseno teprve trochu jasnosti a prehledu do 
vlastnickych pomeru josefovskych, ktere byly do te 
doby tou merou komplikovany, ie neieden vlastnik 
sam nemel jasne predstavy 0 rozsahu sveho majetku 
nemoviteho. 

K tomuto zmatku nemalo prispivala i okolnost, ze 
byvaly nekdy dike v zapisech starych knih iidov-
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skych oznacovany pouze ]menem soucasnych nebo 
byvalych, obecne znamych vlastniku, takze byla 
pro interesenta nezasveceneho orientace nadmiru 
stlzena. Prikladem uvedu zapis na liste C ve vkladM 
C. 10. One 18. ledna 1790 vlozena byla sluzebnost 
tohoto zneni: »Zavazek, aby napriSte hebyl staven 
stanek pod zelenou na dvore, nalezevsim drive Ja
kubu J erusalemovi, a aby do dvorka domovniho ne
vystupovalo se oknem, nybrz aby take okna, pokud 
jsou do dvorka obracena, zeleznou mrizl byla opa
tfena - vklada se na byvaly, Naftaii Aronu Lionovi 
a Rachel Lionove nalezevsi dilec domovni.« Hleda
Hcimu nezbyvalo, nez vypatrati, ktery to dHec jme
novanym osobam pred rokem 1790 paWl a z jeho 
popisu seznati, kde byl a v cern zajdel. Ve vkladM 
43. na pl'. objevuje se urceni podobne, ale ponekud 
urcitejsl. Tam byla roku 1826 vlozena sluzebnost 
ohledne komory, »dilce to v dome c. p. 35-V., mile
zevsiho kdysi Benjaminu J eitelesovi«. 

Tento zpusob oznacovani dilcu, ktery prispei 
ve znacne mne k nejasnosti nekterych zapisu, nen! 
specielni zvlastnosti prazskeho ghetta. (Je znamo, 
ze i na venkove zacaste lepe slouz! k orientaci 
o usedlosti, uvede-li se jmeno nektereho obecne zmi
meho vlastnika statku, nez hledame-li ji dIe cisla 
popisniho.) To je arci v nasem pripade okolnosti 
zcela mimoradnou, ze vulgarni oznaceni byla uva
dena v knihach pozemkovych, jiz 0 soM tak malo 
prehlednych a velice slozitych, jako v y h r a d n e 
oznaceni nemovitostL 
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nebo i.e zustala nadale majetkem pravniho pred
chUdce. 

Dokud tedy zustavaly domy josefovske celky 
re,ilne nerozdelenymi, nemohla nikterak vzniknouti 
pochybnost 0 tom, ze tvofily s pozemky telesa jak 
fysicky tak i pravne nerozdelena. Otazka jest, jak se 
utvarely pomery pri procesu delen! domii dIe podHii 

. materielne omezenych. Uznava se vseobecne za 
pravne pripustno, aby dum, podriujici povahu fy
sickeho celku, rozdelen byl vertikalnl carou na casH 
samostatne, nebot pri tomto deleni deli se i po
zemek na casti materielne urcene a souvislost kaz
deho z dilcii takovych s pfislusnou casH pozemku 
jest samozreima. Naproti tomu souhlasil bych s na
zorem, ze jest dIe platneho prava nepripustno ta
kove delen! damn, pri nemz by vyslovne spojeno 
byloviastnictvi pozemku celeho s urcitou cast! bu
dovy, na pl'. s prizemim, takze by ostatni dHce domu 
byly pravne uplne odpoutany od pozemku, na nemi 
budova jest vystavena. 

Ale pri dHcich josefovskych rna se vee jinak. 
Domy byly deleny na casti realne vymezene, aniz 
se pozemek pripojoval vyhradne k vlastnictvi te ci 
one casti domovni. Jen vyjimecne, v pripadech, 
o kterych se jeste zminlm obSirneji, byio knihovne 
konstatovano, ze k jistym eastern domovnim n e
n a I e z i vlastnictvl k pozemku, nad nimz byly zbu
dovfmy, kdezto v ostatnich, pravidelnych pfipadech 
neciniIa se viibec pri realnim deleni domu a pri pre-
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Jak receno, hledali bychom ve starych knihach 
zidovskych marne zapisy, kterymi by se byl sou
casne s realnim delenim domu deW i pozemek do
movn!, nebo z nichz by bylo lze primo odvozovati 
pnlvo majitelil jednotlivych dilcu na vlastniclvi ce
leho pozemku domem zastaveneho, nebo ieho casH. 

Nechceme-li tedy pfistoupiti na vyklad, sku
tecnosti odporujicl a ve svych dusledcich primo 
absurdni, ze snad pozemek domovni, statek to pro 
obyvatele 10sefova vyznamu nedocenitelneho, byI 
se stal rozdelenim domu dIe podilii materielne vy
mezenych veci pana nemajici ~ pak zbyva nam 
k posouzeni pravniho vztahu mezi pozemkem a real
nimi dilci domu jedine vychodisko pfirozene a nejen 
povaze dHcu samych, nybrz i jejich vzajemne sou
vislosti a jejich vztahum ku spolecnym castem do
movnim nejh~pe odpovidajici, totiz ze p 0 z e m e k 
z u s tal f y sic k y n e r 0 z del e n y m pre d
met ems pol u v 1 a s t n i c t v i v sec h m a j i
t e I u jed not 1 ivy c h d i 1 cud 0 m 0 v n i c h, 
a to predmetem spoluviastnictvi pro 
in d i vis o. 

Proti tomuto nazoru dalo by se snad namltati, 
ze pfipisuje spoluvlastnictvi ku veci nemovite ma
jitellim dHcu pouze na podklade d e d u k c e, tedy 
bez naleziteho titulu pravniho. Myslim vsak, ze ml
mitka tato neni duvodna, jezto podobny pripad, kde 
se spoluviastnictvi pre d p 0 k 1 a d a, neni-Ii zjisten 
pravni pomer opacny, obsahuje i obecny zakon 
obcansky v § 854., ustanovuje, ze prehrady, lezici 
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vodu, ie p 0 z erne k b y 1 v s e m d 11 cum s p 0-

1 e c n y, zen a n e m d 1 e pod 11 u in tel e k t u
e 1 n 1 c h v sec h n y d i 1 c epa r tic i p 0 val y, 
a z e s e z ten c e n i v las t n i c t vip 0 z e m
koveho dotykalo statkove podstaty 
v sec h rea I n i c h cas tid 0 m u. 

Podobne bylo i na liste A pri dome c. p. 103 
poznamenano vylouceni casti domovniho pozemku 
»leiki pod obloukem a tvofici pokracovani pozem
kove parcely c. k. 42« - ale tento dum nebyl mate
rielne rozdelen a neposkytuje v tom smeru daiS! 
zajimavostL 

Z okolnosti, ie domy c. p. 103 a 104 opatreny 
byly klenutymi podjezdy, a ie tak bylo hned 
pri stavbe pamatovano na usnadneni pes! i jizdni 
frekvence, da se souditi, ze v z n i k ! y castecne nad 
pozemkem, venovanym verejne komunikaci. 

V jinych pripadech doslo die vseho k vylouceni 
pozemkovych cast! ze soukromeho vlastnictvi te
ptve pozdeji, kdyz nastala nalehava potreba, za
bezpeciti vereinosti volny pruchod soukromymi 
domy. lako priklad tohoto druhu uvedl bych spo
jeni mezi ulici Meislovou a 10sefovskou tridou. 

Spojeni toto bylo utvoreno tak, ze z ulice 
Meislovy vchazelo se nejprve prujezdem predniho 
traktu domu c. p. 79 (stav. pare. c. k. 137/1) na po
zemkovou parcelu verejnou (c. k. 45). Z teto parcely 
pak, uzavrene se vsech stran domy a podobajici se 
takto spfSe dvoru nez ulici, vedla komunikace pru
jezdem zapadniho traktu domu c. p. 112 (stav. pare. 
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Konecne v knihovnim zapise synagogy c. p. 113, 
uvedeno na liste A » ••• C. k. 179, stavebni parcela -
s v y lou c e n 1 m ptizemniho pruchodu, spojujiciho 
ulicni parcely c. k. 18/1 a 44, ktery tvori pokraco
vani verejne ulice c. k. 44.« 

Pro vlastni predmet teto stu die ie otazka, 
byly-li prujezdy podobne od pocatku statkem verej
nym, nad nlmz jako takovym soukrome budovy 
vznikly, nebo byly -Ii ve viastnictvi soukromem, 
a staly-li se teprve casem verejnymi - celkem malo 
vYznamna. Pro neis jest duleiita ta stranka veci, na 
nii bylo casteji poukazano, ze totiz vyslovne vylou
ceni techto prujezdu ze soukromeho vlastnictvi maji
telU domu jest dalSim dokladem pro nazor, dIe nehoz 
pravidelne realni deleni domu neznamenalo v Jose
fove odlouceni vlastnictvi k eastern domu od vlast
nictvi k pude, ie naopak - mimo tyto pripady vyji
mecne - byl cely pozemek domovni ve spoluvlast
nictvi docasnych majitelii realnich dHcu domn, ktefi 
na nem participovali dIe podilu intelektuelnich, ci
seIne sice nevyjeidrenych, ale skntecnostmi dosta
tecne urcenYch. 
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VI. 

Spoiuviastnictvi k domovnim soucastem, majiteli 
dilcu spolecne pouiivanym. 

V kapitole, ktera jedna povsechne 0 pravni 
strance realniho deleni domu, uvedl jsem rozhod
nut! nejvyssiho soudu c. 4010 O. U. W., ktere v odu
vodneni nalezu pravi: »Nutno toho se pridrieti, ze 
pri puvodnim deieni domu c. p. 68, nebyl tento ve 
dva, prisne rozdelene dily rozvrien, nybri ze pri 
pfikazani jednotlivych mistnosti na predchudce ma
jitelu A a B ty casti, jez dIe povahy veci ku spolec
nemu uzivani prikazanych lokalit slouziti mely, ne
deleny zustaly . .. Ony mus! naopak jako spolu
vlastnictvi pro indiviso byti pojimany, jezto ony bez 
ujmy celeho domu fysicky deliti se nedaH ... ({ 

liz na on om miste vyslovil jsem souhlas se za
sadnfm stanoviskem nejv. soudu, ktere bylo timto 
rozhodnutim sporu projevenQ, a pristupuii nyni 
k tomu, abych ukazal, jak tato zasada odpovida 
skutecnym pomerum, ktere se utvorily pri real
nim deleni domu Prazskeho mesta zidovskeho. 
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deieni carami horizontalnimi jinym zpusobem vylo
ziti - pak neni mozno, aby pfi takovem deleni domu 
vznikaly vzajemne sluzebnosti mezi dilci, jdto 
v pripade tom nelze mluviti 0 d v 0 u pozem
c i c h, z nichz by jeden byi p 0 z e m kern panu
jiclm, druhy po z e m kern sluzebnym; ale pak by 
take nebylo jineho vychodiska, nezli bud' vykladati 
§ 842. restrikHvne, jak to cini Randa a jini - a ne
pripustiti jineho realniho deleni domu, nez takove, 
pri nemz se zarovefi reaine deli i pozemek, totiz de
len! carami vertikalnimi, nebo si vypomoci vykla
dem, ze v § 842. rna zakon na mysli toliko tak zv. 
sluzebnosti nepravidelne (§ 479.). 

Mam vsak za to, ze timto prHis slovnlm vykla
dem vnas! se do slov zakonodarcovych vice, nd co 
jimi chtel vyjadfiti. Slovy »pozemek« a »majitel po
zemku« dotyka se zakon pripadu pravidelnych, ale 
jiz nasledujici slova § 474. »panujici statek« davaji 
moznost, vyloziti ustanoveni §§ 473. a 474. v ten 
smysl, ze sluzebnosti pozemkove predpokladaji dva 
n em 0 v i t est a t k y, dvema ruznym vlastnikum 
nalezejlci, pri nicbz muze nastati fakticka potreba 
i pravni moinost, vyjadfiti jiste vzajemne pomery 
pomoci sluzebnosti. 

Pri tomto zajiste nenasilnem vykladu citova
nych ustanoveni odpadne nutnost supponovati 
§ 842. omezeni, jichz neobsahuje, a zaroven se po
skytne moznost, vyhoveti potrebe, dIe okolnosti 
i velmi nalehave, aby nektere vzajemne vztahy mezi 
majiteli realnich dilcu tehoz domu byly ve forme 
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sluzebnosti upraveny. Tento vyklad byl take prijat 
praxl, kteni vzajemne sluzebnosti mezi realnimi 
dllci tehoz domu bez omezeni pripustila. 

Pokud dike existovaly, byly skutecne nemovi
tostmi pravne samostatnymi a nebylo vecnych du
vodu pro vylouceni moznosti vzajemnych sluzeb
nosH. Po zboreni domu vzala se zanikem realnich 
dHcu domu za sve i communio pro diviso a zbyl tu 
pouze domovni pozemek, nalezejici spoluvlastnicky 
dIe podilu intelektuelnlch majitelUm byvalych dilcu. 
Tim nastala ovsem konsolidace byvalych statku slu
zebnych a panujicich a zanikla zaroven i potfeba 
i pravni existence sluzebnostl. Kdyby vsak byly zu
staly tyto sluzebnosti pres nastalou konsolidaci 
v knihach pozemkovych vlozeny a kdyby byl na 
pozemku zase vznikl dum, rozdeleny v byvale realni 
dike (C02 byio arci malo pravde podobno), byly by 
tu znovu nastaly podminky pro existenci a pravni 
pusobeni sluzebnosti, docasne konsolidovanYch. 

Pfi realnich dildch Prazskeho ghetta vyskytuH 
se vsak sluzebnosti toho druhu toliko sporadicky, 
kdeito pravidelne zvolen pro zabezpeceni moznosti 
neruseneho spoluuzlvani spolecnych cast! domov
nlch zpusob jinY. 

Uvedl jsem jiz na jinem misU'~ jako zjev pro 
stare mesto zidovske charakteristicky, ze za ucelem 
zabezpeceni volneho prichodu k domum, ktere staly 
uprostred sku pin soukromych staveb, nemajice 
vlastniho primeho styku s pozemkem verejnym, 
zrizovano bylo pro docasne majitele domn techto 
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vlastnikum tohoto knihovniho telesa 
ate 1 e s a v e v k 1 a db e c. 163 zap san e h 0.) 

Pravil jsem, ze odchylmi uprava vlastnickeho 
pniva ku stfecham jevi se nap r v nip 0 hIe d 
jako kuriosita. A skutecne mam za to, ze pro mnoM 
z techto uchylek mluvila prakticka potreba, aby cast 
domu, rozhodujici takfka 0 ieho uzivatelnosti, nale
zala se v moci pokud mozno nejmensiho poctu spolu
vlastniku. Okolnost, ze snaha 0 zjednoduseni spolu
vlastnictvi ku strecham neuplatnila se ani vse
obecne ani zpusobem, jenz by odpovidal potrebe 
jednotne spravy teto soucasti domu, byla ne po
sledni z pficin, jez urychlily zkazu reaine rozdele
nych domu. Jiz napocatku devadesatyeh let minu
leho stoleti ve mnohyeh domeeh josefovskyeh byly 
sHeehy v tak bidnem stavu, ze bylo mozno stu do
dovati souhvezdi otvory, ktere do nieh vyhlodal 
})zub casu«. Smutny to doklad 0 tom, iak nedokonale 
bylo postarano 0 raeionelni spravu dilcich domu. 
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mych mezi spoluvlastniky dIe podHu intelektuelnich, 
ktere zejmena po vydani ministerskeho narizeni 
Z roku 1856, jimz bylo daIs! deleni realni zakazano, 
nabyio znacneho rozslreni. Postupem tohoto dvo
Hho delent rozpadalo se konecne vlastnicke pravo 
k jednotlivym dojmum na radu podilu, kteryzto vy
voj nejednou koncH utvorenim majetkovych castic, 
takrka bezcennYch. 

Monstr6sni pripad deleni takoveho predstavuH 
dilce »a« a »d« v dome c. p. 213. Prvy z techto dilcu 
obsahoval: v prizemi kuchyi'i, pokoj, kram, sklep, 
zachod, komoru a kolnu s podilem na domovni stni 
a na dvore. Druhy obsahoval dva sklepy, schody 
do I. patra, predsii'i, zachod, pokoj, uzavrenou pred
sii'i, kuchyi'i, daiS! tri pokoje, schody do druheho 
patra, v tomto patre predsii'i, zachod, dva pokoje. 
kuchyii, daiS! ctyri pokoje, schody na pudu a celou 
piidu nad ulicnim stavenim, s podilem na domovni 
sini a na dvore. Dilce tyto nalezely soucasne 
14 spoluvlastnikum, mezi kterymi bylo i nekolik ne
projednanych poziistalostl, a z nichz nekteri partici
povali podHy, knihovne vyjadrenymi ve zlomcich 
takrka neuvefitelnYch. Tak na pro Alfredu Reachovi 
a Emilu Reachovi milezely kazdemu tyto podily: 

187 1 1 1 181 , 
12.096 + 1008 + 12_096 + 144 + 24.192-

Nelze se diviti, ze kdyz byla odstranena klau
sura zidovstva zakony llstavnimi, zarucujicimi vol
nost stehovani vsem obcanum statnim bez rozdilu 
konfesse a mirodnosti a poskytujicimi zidum zpuso-
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majitele pudy a streehy, aby v cas opravovali krov 
a krytinu, a stejne tezko byio dosici mezi mnoz
stvlm spolumajitelli domu dohody 0 oprave fa<;ady 
a ostatnich spolecnyeh soucasti domu. 

A vsak ani pri vlastniekych pomerech relativne 
jednodussich nedala se zpravidla doeiliti dohoda 
mezi podHniky 0 dukladne restauraei nebo pre
stavbe domu, dokonce pak byia mala pravdepodob
nost uskutecneni zmen stavebnich vetSiho rozsahu 
tam, kde byly sousedni domy rozmanitym zpusobem 
do sebe vkHneny. Snaha, aby nalezen byl pro rozvrh 
stavebnich ·nakladu a pro rozdeleni prava vlastni
ekeho k obnovenemu domu kHc, ktery by byi sucast
nene pIne uspokojil a vyloucil tak spory obtizne a 
vlekle, byla spojena s tolikerymi obtizemi, ze na
deje na uskutecneni restauraee budovy byla zpra
vidla pranepatrna. 

Pravni vyvoj vlastnietvi k domum re:ilne roz
delenym ucinil zaroveii nemyslitelnym, aby se v ob
vode josefovskem rozvinul cilejsi rueh stavebni, 
protoze jednotlivci nebylo mozno, aby z volne ruky 
ziskal vlastnictvi sku piny domovnich dileu a domu, 
jejiz ploeha by stacila k prov:ideni novostaveb nor
malniho rozsahu. Takovym zpusobem odiialy sta
remu ghettu moznost nenahleho obnovovani tytez 
okolnosti, ktere uryehlovaly fysieke hynuti jeho 
staryeh domu. 

Na nebezpecI, ze domy, rozdelene v diIce re:ilni, 
Gebudou naleiite udriovany, byl0 jen tu a tam a jen 
do jiste miry pamatovano jednotlivci. - Vedle znac-
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strechu. Ostatni dike, z nichz jeden predstavoval 
domovni kfidlo dvorove, druhy nekolik mistnosti 
v prizemi, nebyly v llprave teto otazky sl1castneny. 

Zde se tedy puvodce uvedene sluzebnosti ne
spokojil okolnostl, ze puda a stfecha patfila k dHci d, 
a ze tedy byl majitel dike legitimovan a snad 
i mravne zavazan stfechu a pudu udrZovati v nale
zitem stavu, nybrz pokusil se, va z a t i j e j p r a v
n e, aby svou mravni a hospodarskou povinnost 
plnil on i jeho pravni nastupcove. I kdyz pfipustime, 
ie i takto mohlo dojIti ku sporum 0 nutnosti a po
tfebnem rozsahu oprav a j., musime doznati, ze 
vyslovne spojeni udriovaci povinnosti s· vlastni
ctvlm urciteho di1ce mohlo vesti ku z jed nod u
sen i otazky a tim ku prospechu celku - byt i tako
veto zatiieni di1ce jednotliveho znamenalo pro jeho 
majitele tezke bremeno a valne znehodnoceni ma
jetku. Byla tu provedena kusa zasada: jeden za 
vsechny - ale opatreni takove bylo oduvodneno 
presvedcenim a zkusenosti, ie hors! dusledky pri
neslo dopusteni, aby z nedbalosti jednoho trpeli 
vsichni. 

liny zpusob byl ten, ie knihovne urcovany po
merne kvoty, jimiz meli maiitele urcitych dilcu pri
spivati na spolecne podnikane domovni opravy. Ve 
vkladbe C. 293 vloiena na pr. povinnost, prispivati 
jed n 0 u t ret i n 0 u na lltraty, vznikaHci vykH
zenim smetiSte a opravami strechy. Na dHcich c d e 
v dome c. p. 173 vaznul zavazek, prispivati na 
u d rio van i a 0 p r a v y eel e hod 0 m u, a to 
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tak, ze docasni majitele dilce c meli platiti na kazdy 
zlaty konvencni meny celkoveho nakladu 13 kr., do
casn! majitele dilce d 27 kr., a docasni majitele 
dike e 20 kr., coz cini 60 kr. (= 1 zl. konv. meny). 
Ostatni dilce neprispivaly k udrzovani domu proto, 
ze dilce a b byly v samostatnych traktech domov
nkh, f g ve sklepich pod hlavni budovou. 

Posleze uvedeny zpusob mohl se osvedciti pri 
uhrazovani pravidelnych, kazdodennich oprav, ale 
pri jednotlivych vetSkh stavebnkh pracich mohl 
vesti k velmi mnohym sporum. Predevsim mohlo 
dojiti k rozhodovani vetSinou hlasu a k ostatnim 
zpusobum reseni sporu spoluvlastnickych, jet ob
cansky zakon ustanovuje (zejmena § 833, 834), jen 
v otazkach, jez se tykaly cast! domovnkh, ne
sporne nalezeiicich spoluvlastnicky pro indiviso 
vsem majitelum di1cu, nikoli vsak tam, kde vadna 
domovni soucast (na pro strop, podlaha, pricka, 
okenni ramy a P.) byly vlastnictvim subiektu prav
ntho, jemuz vyhradne paWl dotycny dilec domu. 
Kdo tu mel rozhodnouti 0 rozsahu opravy, 0 pri
merenosti mikladu, 0 tom, nehledi-li se snad na 
ujmu ostatnkh prilis ku prospechilm jednotliveho 
.dilce? Na takoveto spory bylo zajiste velmi tezko 
aplikovati ustanoveni obcanskeho zakona, ktery rna 
v cit. §§ vyhradne na mysli spoluviastnictvi pro 
partibus indivisis. Tim ovsem i tento zpusob za
bezpeceni udrzovani domu pozbyva valne na cene. 

Takovym zpusobem mozno nalezti jistou miru 
nedokonalosti na tom ci onom zpusobu, jhnz pro-
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VIII. 

Zaver. 

Studii 0 realnich dilcich domovnich prazskeho 
mesta zidovskeho zapoeal jsem uvahou, ktera se 
vseobecne zabyvala instituci, nazvanou communio 
pro diviso. Jako typicky zjev tohoto spolecenstvi 
vecneho oznacil jsem realni delen! domu. Aby zcela 
jasne vystoupil tento pravni charakter domovnich 
dHcu josefovskych, shrnu ku konci predevsim ve 
struene forme duvody pro uvedeny nazor, ktere 
byly predmetem obsirnejsiho Heen! jednotlivych 
kapitol. 

Communio pro diviso predpoklada jednak, aby 
delenim nemovitosti vznikly nove sam 0 s tat n e . 
jed not k y vee n e, jednak aby mezi temito jed
notkami trval nadale takovy v z t a h f y sic k Y 
neb 0 p r a v n t, k t e r y i i ill d a v a i pop r 0-

v e den ide I b y r a z c elk u. 
Reaini delent domu josefovskych uskuteciiuje 

jak podmfnku prvou, tak i obe alternativne uvedene 
slozky podminky druM. Predevsim nelze popirati, 
ze takovymto rozdelenlm domu vznikly jednotky 
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