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SBORNÍKU VĚD PRÁVNÍCH A STÁTNÍCH 

VYDÁVA NÁ 

S PODPOROU ČESKÉ AKADEMIE CÍS. FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 
SLOVESNOST A UMĚNÍ. 

Aj ŘADA PRAvOVĚDECKA. Cís.1. 

o SMLOUVĚ NÁMEZDNÍ 
DLE 

PRÁVA RAKOUSKÉHO SE ZŘETELEM KU PRÁVU 
A 

ŘÍMSKÉMU. 
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VYDAVATEL 1\ NAKLADATEL: »SBORNÍK VĚD PRÁVNÍCH A STÁTNÍCH« 
(BURSÍK & KOHOUT V PRAZE ). 



KNIHOVNA 

(. lnv.:" 

Tiskem A loisa \Viesnera v Praze, 

knihtiskař" České Ak a demie císaře Františka Josefa 
pro vědy , slovesnos t a umpní. 

§ 1. , 

o pojmu smlouvy pracovní a smlouvy námezdní. 

Úvodem budiž promluveno několik slov o terminologii. 1) 
Titul práce i tohoto paragrafu řídí se názvoslovím obecného zá
konníka občanského, jenž v rubri~e . hlavy 26. pod - č ~' 1. mluví 
o smlouvě námezdní - Lohnv~~trag. V . d~lším pp"iběhu lišeno 
dle obvyklého v literatuře názv'osloví mezi smlouvou služební 
a smlouvou o dílo, taktéž "vzhledem k názvům, jakých _ zákonník 
občanský užívá v § 1151, :"'an mluví o zavázán,í ~. : , ~~ ~1~'žbě (zu 
einer Dienstleistung) a k zhotovení díla (Verfertigung eines W erkes). 
Dlužno přiznati, že tato terminologie není zcela případnou, a že 
právem činěny byly proti ní námitky. Je dojista pravda, že ně
které smlouvy, které v kontextu budou pod pojem smlouvy služební 
zahrnuty, dle názorů v obecném životě běžných smlouvami slu
žebními nejsou. Máť, jak níže bude ukázáno, názvy smlouvy 
služební a smlouvy o dílo naznačen býti týž rozdíl, který od
povídá rozdílu mezi římsko-právními smlouvami t. zv. locatio 
conductio operarum a operis. Mluva obecná nazývá však smlou
vami služebními jen jistý druh oněch smluv, které pod locatio 
conductio operarum spadají. Odtud je patrno, že volený význam 
s pojmem, který vystihnouti má, se nekryje. Bylo ovšem na
vrhováno, by smlouva, kterou zde služební nazýváme (i nový zá
konník občanský pro říši německou mluví o Dienstvertrag sr. ru
briku 6. titulu 7 oddílu 2. knihy), jmenována byla smlouvou 
pracovní (Arbeitsvertrag). Oproti tomu dlužno podotknouti, že 
nelze zajisté jiné smlouvy, kterými kdo mimo - případ t. zv. slu-

'" 1) O této nejobšírněji Cesa'lla-Giebel: Terminologie uhd Wesen des 
Arbeitsvertrages (Di ss. Ziirich 1898). Str. 15-:-35. 
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žební smlouvy se zavazuje ku konání práce, tedy jmeno;itě tak 
zv. smlouvu o dílo vyloučiti z pojmu smlouvy pracovm. Bylo 
tudíž vzhledem k těmto okolnostem setrvati při názvosloví zá
konníka občanského. Za to zachován název smlouvy pracovní 
pro veš ker é smlouvy, jejichž před.mět~m, j~~ty 'pr~ce; jest tedy 
název smlouvy pracovní v tomto pOJednam SlrSI nazvu .smlouvy 
námezdní. Ostatní otázky, terminologie se dotýkající, neJsou po
vahy zásadní a bude o n~c? vždyy ~a mí,stech příslušných pro
mluveno. Nyní lze se obrat1t1 k veCI same. ' " y 

»Proces pracovní jest účelnou činností, směřuJícl k vyrobe 
hodnot, jest přisvojováním přírod~ích statk.ů y proy potřeby y,lidské, 
všeobecnou podmínkou výměny latek meZI clovekem a pnrodou, 
věčnou přirozenou podmínkou života lidského « ~~arel, !!'arx) 

. Kapital .1. str. 148). Ted?, stručně: Proces, pracovm, Jest ucel~o.u 
činností, směřující k ukojení potřeb .hmotnych. A dal: pokr~cuJ,e 
Marx tamtéž: »Jest neodvislým (t . J. proces pra;ov~l1) od Ja~e
koli formy tohoto života, ba spíše všem spoleyčenskY.I? ~eho !or~~m 
společným. Není tedy nutno děl~í.l~a ,v pomer':l k ~lll~m ?elm~{um 
znázorniti, stačí nám příroda a JeJI la.tky na Jedne, clov~k ~ Je.ho 
práce na straně druhé. Právě tak, Jako nelze na chutt ~sen,lce 
poznati kdo ji pěstoval, nevidíme ani na tomto · procesu, za Jakyc~ 
podmídek předsešel, zda pod br~ltá~ním, bičem do~or.ce otro~~ 
nebo pod úzkostlivým okem kapltal1s~ovym, zd~ Clllclllnatus J~J, 
konal, obdělávaje své políčko, nebo dIvoch, ktery ka~enem ,UbIJ~ 
dravce. « Pro Marxovy všeobecné účele ovšem bylo lhostejno, dotykat: 
se různých forem společenskýc~, za j:jichž platno~ti proces pracov~~ 
se odehrává a analysovati ony Jeho ruznostt, ktere odtud berou ,SVU! 
původ, naproti tomu nezbytně ta~ činiti ~usí ten, k~o ~.a?x;atI 
se chce positivními řády právnímI. N emt faktoru dulezlteJslho, 
který větší vliv by měl na formu společnosti lidské, ne~ pr~v~í 
organisace práce, jejíž vystižení jest úkolem ~ohoto pOJednam. 
Jdeme-li tedy o krok dále od Marxovy, defimce, procesu p~~
covního, setkáváme se . ihned s problemem na~od?h,ospodar~ 
ským, j-enž má předůležitý vliv r:a otá:ky . nás za~yvaJIC1. v Ve~ky 
problém dělby práce, jenž Je duvodem obe~.u. v~eskeryc~ 
statků, jenž vychází odtud, že jen na, pon~kud. ~okrOClle!SI~1 stupm 
kulturním nižádný jednotlivec nem zpusoblly vlastlll. SIlou, .?~ 
pomoc bera jedině síly přírodní, veškeré potř.eby svoJe ukoJ ly, 
tento problém jest příčinou, že každý odkázá~, Jest na to, byv pn
způsobil sobě výsledky práce cizí. I odpadaJI tedy na po~~kud 
pokročilejším stupni hospodářském jako výhra~né ne? aspon Jako 
hlavní ony tvary procesu pracovního, kdy vyroba I konsumpce 
ve sféře jednoho člověka se skonávají (z p~íkl~dů Marxe:n uve
dených, tedy formy naznačené příkladem Clllcmn~ta o a ~I~ocha): 
Heslem naším jest tudíž: jakým způsobem lze phzpusob~tI s?be 
výsledek cizího procesu pracovního? Právní řád stávající Jest 
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()ním základem, na kterém přizpůsobení to se děje. Kdys právo, 
znajíc přímé právní panství (vlastnictví) nad člověkem, nutilo člo
věka takto podřízeného k předsebraní veškeré činnosti na základě 
'tohoto panství. Dnes v civilisovaných státech však přizpůsobení 
to děje se tím způsobell1, že smlouvou zavazuje se kdo osvědčo
vati činnost svou v hospodářské sféře · druhého a činností svou 
potřeby jeho ukájeti,2) ať hmotné ať jiné (esthetické etc.) Smlouva 
ta nazývá se vůbec smlouvou pracovní a, jak z uvedeného vy
plývá, jest smlouvou egoistickou na straně toho, kdo činnosť ně
jakou na druhém žádá. 3

) Dlužno však ještě podotknouti: Tam, 
kde ten, jenž potřebu nějakou ukojiti chce, obrací se na osobu, 
.která hotovými prostředky úkojnými vládne, přestává území smlouvy 
pracovní a počíná území smluv směnných, hlavně trhových (ne
hledě . ovšem k smlouvám altruistickým). Jeť známo, že za vy
vinutých poměrů hospodářských nečeká ten, kdo způsobilý jest 
účelnou činností jisté úkojné prostředky (s hmotným substrátem) 
uzpůsobiti, na initiativu onoho, komu oněch prostředků je potřebí: 
aby k této initiativě činnost předsevzal, nýbrž mnohé z osob ta
kových, opatřivše sobě onen substrát (surovinu) a zpracovavše ji) 
nabízejí hotový prostředek úkojný těm, kdo po něm se poptávají.4) 
(Pokud držíme se svrchu vytčeného schematu Marxova, shledáváme, 
že sem spadá téhož úzkostlivý kapitalista, pokud jde o jeho poměr 
ke konsumentům; poměr mezi ním a osobami, které zpracováním 
tovarů se zJ.bývají, ovšem, jak patrno, náleží do oborů vlastních 
smluv pracovních.) Zevrubnější výklad rozhodných, sem náležejících 
·otázek, podán bude níže, kde jednáno bude o kriteriích, smlouvu 
námezdní od trhové odlišujících. Tamtéž o tom, že pod pojem 
.smluv pracovních spadají jen ony,· kdy činnost osvědčovaná v hospo
dářské sféře druhého je hlavním předmětem smlouvy; kde však 
j de o pouhé činnosti vedlejší, pomocné, tam že poměr mezi stra
nami má povahu smlouvy jiné. 

Římané znali vfce t pů smlouvy racovní, kte.0 vesměs jako 
dědictví do veškerých, na římském rávu se zakládajících práv 
moderních přešly. Jsou to: Locatio conductio ve svých avoll 
formách 1. c. opera rum a operis, mandatum a depositum (na pří
slušných místech bude ospravedlněno, že depositum mezi smlouvy 
pracovní se čítá). V právu rakouském odpovídá prvním dvěma 

2) Tak již Bacli.ovz'us-Eclttius Scholae et animadversiones ad displlta
tiones Treutleri Disp. 29 th. 2. lit . G.: quoniam locationis hic finis est, ut 
·commoda nostra promoveantur. 

3) Potud správně Endema7tn : Die rechtliche Behandlung der Arbeit 
( v Jahrbiicher fur Nationalokonomie und Statistik z r. 1898 str. 704.) , zasazuje-li 
.se o jednotný pojem smlouvy pracovní. I 

4) Srv. o věci té jmenovitě Biicher čL Gewerbe v Handvvor terbuch 
der Staatswissenschaften von Conrad etc. Formu zde dotčenou jmenuje 
,týž »F reiswerk«. 
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hlava 26. obč. zák., a vylíčení jejich je předmětem tohoto po
Jednání, smlouvě, na třetím místě jmenované, hlava 22. (což ovšem 
níže prokázáno býti musí), smlouvě poslední hlava 19. (zde však 
se značnými změnami). Nelze ovšem říci, že zcela tak smlouvy 
ty byly recipovány, jak právo římské je upravilo; jen v hlavních 
M ech se tak stalo mnohé, ryze lokální a historické zvláštnosti 
5y y odstraněny, le~cos změněno _z důvodů politiky zákonodárné, 
speclelně civilní, leccos maně, leccos nedorozuměním. Naznačíme-li 
z ruba- rozdíly, mezi těmito smlouvami existující, tož vyplývá 
z pramenů, že locatio conductio je smlouvou záplatnou, obě 
ostatní smlouvami bezplatnými. O věcech těch bude níže zevrubně 
promluveno. Avšak dlužno ještě učiniti omezení: Jestliže toyž 
nepozůstávala záplata, za práci poskytnutá, v penězích (pecuDla), 
nebyl poměr, mezi stranami existující, locatio conductio a ne
dávány stranám actiones locati a conducti, nýbrž byl tu t. zv . 
contractus innominatus »do ut facias « nebo ),facio ut des «, z tako
vého poměru pak agebatur praescriptis verbis, bylo -li s jedné strany 
dáno, neb s druhé práce vykonána fr. 5 § 2 a fr. 22 D. 19, 5. tl} 
Dle ráva ři ského byla teQy locati.o conductio 6

) smlouvou o směně 
peněz ( ecunja) za výkon procesu pracovního Požadavek t. zv. 

ecunia constituta odpadl v právech moderních. Za onník občanský 
sice v 151 .-tivádí jako pojmový požadavek smlouvy námezdní> 
a by ciplata pozůstávala v penězích, ale již § 1173 o. z. pravidlu 
tomu- bere základ. Ovšem že v dalším postupu bude §u 1173 při 
kládán positivní obsah a není tedy argument z něho odvozený 
spolehlivý; leč onomu pravidlu § lIl> 1 berou základ. i před isy 
specielní, které právě zákazem placení mzdy jiné;ik než v penězích 
poukaz] j í_ k tomu, že záplata peněžitá ne_~í podstatným kusem 
v- pojmu smlouvy námezdní (.?r. § 18 - 78 e ŽLvnostenského f ácu). 
O otázce záplaty níže zevru~nějL.bllde romluveno. 

Právo římské žádalo však k pojmu smlouvy námezdní ještě , 
by opera byla locari solita. V novější literatuře namnoze i t~nto 
požadav~k při líčení pojmu smlouvy námezdní vykládá se Jako 
překonaný, ač v jiných souvislostech výkladu za platný se po
kládá. 7) Požadavek ten, že opera musí býti locari solita, platí 
i dnes, a j~m, že vyloučíme činnosti, které dle pojmů římských 
non possunt locari, dospějeme k své definici smlouvy pracovní} 
rako smloln(Y o provádění procesu pracovního (účelné činnosti " 
směřují~í -l{ ukojení potřeb) v cizí sféře hospodářské. Výkladu 

ó) Že správno jest ve smyslu klassických právníků mluviti o agere 
praescriptis verbis , nikoli o actio p. V. , přesvědčivě dovodil Gradenwz"tz, 
Interpolationen, ukázav, že význam actio p. v. náleží do duševní dílny kom
pilatoru. 

G) Kde mluví se v práci této o locatio conductio bez jakéhokoli do
-datku dlužno tím rozuměti I. c. operarum i operis souhrnně. 

' 7) Sr. Pavlíček, Žaloby z obohacení, str. 184. 
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o tázky, které činnosti non possúnt ľocari, mají následující řádky 
býti věnovány. Z výkladu toho pak vzhledem k stanovisku, . na 
jaké oproti smlouvě . pracovní jakož jednotnému pojmu · jsme se 
postavili, zároveň na jevo vyjde, že operae, quae non possunt 
locari, non possunt etiam mandari (zmiňovati se zvláště o depositu 
netřeba, ježto činnost depositářova je typická a nemůže tedy 
o různých předmětech smlouvy schovací po této stránce býti 
řeči), . čili, že vyloučení jistých činnos'tí z oboru lokace, vztahuje 
se. na veškerý obor smluv pracovních. Neboť vytkli jsme, že 
i mandatum je smlouvou pracovní, a prokázati chceme, že před
sevzetí takových činností, quae non possunt locari, vůbec p ľ a c í 
.a tedy smlouvu o předsevzetí jich uzavřenou smlouvou p r a c o v ní, 
nazývati nelze. 

Jaké -činnosti jsou to tedy, které dle názorů právníků římských 
nálezí mezi operae, quae non possunt locari? Pravidla nám práv
níci tito nezanechali, nač často touženo bylo, 8) jen příkladem 
Paulus věci se dotkl -- fr. 5 § 2 D. 18, 5. 9) Z příkladu toho 
pravidlo odvoditi pokoušeli se ze starších právníkú takořka všichni, 
nemnozí však se zdarem. Dlužno ovšem konstatovati, že jmenovitě 
ve starší době slovný výklad místa správně se dál; jest totiž vy
tknouti, že v citovaném fr. 5 § 2 D. 19, 5, jak Donellus byl již 
n::!. vrhoval za slova, :t> ut servum manumittas4: nutno doplniti »tuum «. 
Tak dříve takřka všichni 10) Že o tom nemůže býti pochyby, a ~e 
tedy oněch ~decem « , o kterých v místě se mluví, jest považovati 
za náhradu za propuštěného otroka, který náležel manumittentovi 
a nikoli za jakýsi druh mzdy za propuštění otroka, náležejícího 
tomu, qui decem dedir, o tom snadno z pramenů lze se přesvěd
čiti; především z toho, že obvyklá kupní cena za otroka placená, 
v Digestech je »decem «, sr. fr. 4 § 2, fr. 17 D. 18, 2; hlavně však 
vysvítá to z fr. 3 a 5 D. 12, 4. Případ je tedy ten: Kdosi žádá 
druhého, aby propustil svého otroka a hradí jemu újmu odtu~ 
vzcházející, t. j. zaplatí jemu trhovou cenu otroka toho. Z místa 
takto správně vyloženého však nemnohým podařilo se pravidlo, 
z tohoto vý~ladu se podávající, vyvoditi. Leckde shledáváme se 
sice se správnou myšlénkou,l1) aniž činěny z ní veškeré konse -

8 J Sr. Gerhard! N oodt : Opera omnia, Tomus ll. ad. tit. D. 19, 2 
9) Místo to skutečně IZ <i nazvati pravým křížem právníků středověkých. 

P aulus de Castro in Dig. vetus ad tit. 19, 5 dal se strhnouti k výroku: si 
iuris consultus viveret, non posset defendere istam decisionen (cit. dle komen
táře Iaso1la de Jlďayno, k témuž místu, ježto ve vydání spisu Paulova, které 
mně po ruce bylo, text týž smysl mající, nebyl zcela jasný). 

10) Sr. místo všech Bartolomaeus de Salycdo ad D 12. 4 č. 8.-11 , ; 
D onellus, Commentarius juris civilis kn. 13. kap. 6. č. 4.; N ood! na u. m. 
ad D 19, 2; z novějších GlUck, ausfiihrliche Erlauterung ad D 19; 2; pak 
Erx leben. Die Condictiones II. díl, str. 356 a nn. 

ll) Ya.son de Jl1"ayno na u. m . ad D. 19, 5; Bachovz"us Disp . ad Treu
tlerum, disp. 29 th. 2. lit. G.; Lauferbach, Collegium theoretico-practicum ad 
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quence, a věc byla dostatečně accentována, u jediného setká
váme se s úplným porozuměním místa co do obsahu potud, že 
pochopeny případy, na které fragment míří, avšak ani tu poměr 
není správně vyložen. 12

) V místě onom nemá býti vyznačeno nic 
jiného, než to, že dationes ob causam, když causa není předse
vzetím činnosti, sloužící k ukojení potřeby toho, qui dat, kdvž 
nejde o konání p r á c e, nelze považovati za locationes. 12a ) Že 
oprávněni jsme z místa předvedeného činiti tento závěr, ač tam 
nevylučují se z oboru smlouvy námezdní veškeré činnosti, které 
my takto vylučujeme, to prameny na jiných místech dosvědčují. 
Zcela zvláštním normám podléhá jmenovitě narovnání (smír), i ten
kráte, pokud pod schéma do ut facias spadá, nechť předmětem 
daného (záp laty) jsou i peníze; neboť pro ony případy, kdy aliquid 
datur ob transactionem, ut a lite discedatur fr. 65 D. 1~, 6 fr. 1 
D. 12, 4, nebo ne ad iudicem iretur, platí předpisy speciální.. 
Tolik stačí zde konstatovati; o tom pak, jak dalece má tu průchod 
hledisko t. zv. kontraktu innominátního sr. jmenovitě Erxleben, Die 
Condictiones II., str. 314 a nn. a hlavně str. 335-339. Je tudíž 
z pramenů patrno, že jisté druhy smluv, ve kterých nejde o konání 
práce, nespadají pod pojem lokací. Nepřekáží zajisté nic tomu, 
by platnost zásady té na veškeré smlouvy takové byla rozšířena . 
Neboť lze tvrditi, že jediným důvodem, který smlouvy svrchu 
uvedené z oboru lokace vylučuje, je ten, že při nich o výkon 
procesu pracovního nejde; vždyť jen po té stránce smlouvy ty 
od oněch se liší, které za locationes et conductiones považovati 
dlužno. 

Jest ovšem obtížno definicí vystihnouti a zahrnouti ony pří
pady, které pod pojem předsebrání procesu pracovního spadají. 
Nejvíce pravdě bude se as blížiti vytčení ono, že sem náležej í 
ony činnosti , které mají za účel připraviti úkojné prostředky pro 
onoho, kdo prostředky takové žádá či jinak, kdy negotium eius
dem exercetur; dále ony činnosti , které přímo potřebu jiného 
ukojují (konání osobní na př. činnost hereLl atd} Z toho plyne~ 
že smlouvy toho druhu, kterými konkurence se vylučuje, na př . 
smlouva neprovozovati obchodu v témž místě, v téže ulici, ob
chodu téhož druhu, nenáležejí dle práva římského pod před-

D. 19, 2; Frantzkúts Commentarius ad D. 19, 2, Č . 58. Guilelmus Prousteau. 
Recitationes (In thes . Meermani Tom. III) cap. 18. Č. 3. Správné jádro leží 
v jimi uvedené charakteristice, že locari non possunt operae, ex quibus nulla 
utilitas pertinet (jak oni praví: ad conducentem). 

12) Salycetus na u. m. ad D 12, 4, Č. 8. -11, kdež označen případ t kterého fr. 5 § 2 cit. se týká, jako donatio sub modo. . 

1 2
a) Místu tomu začasté ve smyslu svrchu zavrhovaném bylo rozuměno ~ 

tak vý:;Iovně: Accarz'as, Précis de droit romain, Tom. 11., str. 499: 1°) le 
louage ne peut pas avoir pour objet des faits iuridiques, par exemple l'affran
chissement d'un ésclave (fr. 5 § 2 D. 19, 5). 
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pisy o smlouvě námezdní. Je patrno, že nalézáme s tím v úplné 
shodě s příkladem Paulovým v často citovaném fr. 5 § 2 D. 19, 5, 
dle kteréhožto příkladu náleží mezi operae locari solitae »tabulam 
pingere «. Pro smlouvy tu z oboru námezdní smlouvy vyloučené 
platí v právu římském předpisy o t. zv. kontraktech innominátních. 
Ovšem nemá tím býti řečeno, že snad veškeré smlouvy o čin
nostech, quae locari non possunt, stejnými řídí se normami. 
Mimochodem bylo na to již poukázáno (při zmínce o smíru), 
zevrubně však předpisy ty a rl1znosti jejich líčiti, není úkolem této 
práce. 13) Těmito rysy byl by tedy as naznačen obraz, které smlouvy 
pod pojem smlouvy p r a c o v ní spadají, specielně vytčeno, které 
ku smlouvám nám e z dní m počítati dlužno. 

Budiž vsak ještě doloženo toto: V dosavadním průběhu líčení 
nebyla učiněna zmínka o t. zv. artes liberales (tit. D. 50, 13) a 
o činnosti mensorově (fr. 1 D. ll, 4). Tu jde ovšem o činnosti, 
které v právu římském nemohly býti předmětem smlouvy námezdní 
a náleželo tudíž oproti nim zaujmouti stanovisko. Z důvodů však, 
které níže na jevo vyjdou, bylo pojednání o nich na jiné místo 
odloženo. 

Než vraťme se k předmětu svrchu opuštěnému! Tážeme se: 
Dlužno týchž zásad o podstatě smlouvy námezdní, jaké prvé dle 
práva římského byly vylíčeny, držeti se i dle práva rakouského? 

§ 1173 obč. zák. výslovně prohlásil, že »die Vertrage, wodurch 
eine Sache oder eine Handlung filr eine ubernommene Handlung 
verspro<:hen wird, sind nach den uber "pie entgeltlichen Vertrage 
uberhaupt und insbesondere nach den in diesem Hauptstucke 
aufgestellten Regeln zu beuľteilen. c Odtud především patrně plyne, 
že vl1bec opuštěno stanovisko práva římského, pokud žádalo toto 
k perfekci smluv mezi pojmenované nespadající plnění s jedné 
strany - rem. S druhé strany však odtud vyplývá, že ony smlouvy, 
o kterých § 1173 obč . zák. mluví, neřídí se především a výhradně 
předpisy hlavy 26, nýbrž za Jistých okolností všeobecnými před~ 
pisy o smlouvách synaIlagmatických (hlava 23.). Tu ovšem vytknoutI 
jest, že tak, jak § ten dán jest, přece jej pojímati nelze. Neboť 
je nepochybno, a bylo na to již svrchu poukázáno, a předpisy to 
dosvědčující citovány, že pravou, skutečnou smlouvou námezdní 
jest i smlouva, při které za práci neb slib téže jiná věc než peníze 
se plní neb slibuje. Po té stránce jest § 1173 obč. zák jen re
miniscencí na právo římské. Požadavek, by záplata pozůstávala 
v penězích, nemá základů v podstatě smlouvy námezdní a nelze 

13) O nepojmenovaných kontraktech sr . : E rxlebm, Condictiones Ir. sv.; 
B~úzz Paod II., 510 a Kritische Blatter seš. 1.; P ernice, Labeo 11., str. 486; III.; 
Kritis~he Vierteljahrsschrift sv. 10.; Leml: Archiv fiir die civilistische Praxis 
sv. 79., str. 64 a no., Wendt, Reurecht und Gebundenheit 1. díl, str. 27 a nn. 
a jmenovitě pro otázky, kterých zde se bylo dotčeno, důležity jsou poznámky 
Bekkerovy , Pandekten 11., str. 275 a nn.) 359 a nn. 
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se po našem soudě dopátrati důvodů, pro které by smlouva, pn 
které na místo peněz jiná věc jako záplata nastupuje, až do nej
menších podrobností ne něla býti posuzována jako smlouva ná
mezdní, a jest tento názor římského práva čistě historickými 
důvody vysvětliti. 14) Slíbí:.li se tedy neb poskytne-li se jiná věc 

I 

než peníze za poskytputí neb slib práce, jest smlou vu t akovou dle 
práva raKouského za smlouvu nárpezdní považovati, _a předpisy 

"hlavy 26. tudíž přímo použití docházejí. Přes to nelze popříti, že 
pova a plnění jistou změnu u věci přivoditi může. Pokud práce 
za práci se poskytuje, jest jistě pochybno, zda veškeré předpisy 
hlavy 26. při posuzování takových případů použity býti mohou. 
Neboť, jak níže (v · části zvláštní) ukázáno býti má, jsou v hlavě 26. 
obsaženy jisté předpisy, kterými mezi oběma stranami jistá ne
rovnost způsobena jest: sr. především §§ 1155, 1162 obč. zák. 
Použiti §§ těch na smlouvy, při kterých obě strany plnění stej
ného druhu - práci -- poskytují, je3t patrně nemožno. Podobně 
§ 1156 obč. zák. předpokládá na jedné straně plnění hmotné, na 
druhé práci a není možno použiti ho na smlouvu operae contra 
operas. Vzhledem k tomu tedy, že na smlouvy takové dle povahy 
věci nelze použiti předpisu smlouvu námezdní od jiných smluv 
dvojstranných odlišující, platiti budou tu všeobecné předpisy resp. 
zásady o smlouvách synallagmatických. 

Dlužno však jíti ještě dále na cestě takto nastoupené a vy
tknouti další případy, ve kterých povaha plnění protistrany má 
za následek, že nelze smlouvu, při které s jedné strany práce se 
poskytuje, za smlouvu námezdní považovati. Můžeť povaha plnění 
protistrany oné poměry komplikovati tak, že skutečně je velmi 
obtížno zjistiti, jaká smlouva v tom kterém případě mezi stranami 
k místu přišla. (Jakým způsobem právníci, resp. soudcové římští, 
v takových situacích si počínali, o tom sr. fr. 1 pr. § 1 D. 19, 5.) 
Případy sem náležité předloženy byly i ne.ivyššímu soudu k řešení 
a uveřejněny byly ve sbírce G.-U.-W. pod č. 12380., 15832. a dále 
pod č. 486. nového pořadí této sbírky. (Neue Folge počínající 
sv. 35.) V prvním a druhém případě šlo o smlouvu toho obsahu, 
že propůjčen byl stranou jednou byt v domě, a strana druhá zavázala 
se vésti správu domu toho, v případě posledním šlo o přenechání 
hostince za čepování piva z pivovaru, náležejícího majiteli hostince, 
při čemž pivo v jisté ceně hostinskému bylo přenecháváno. Je 
patrno, že v těchto smlouvách sloučeny jsou s jedné strany element 
smlouvy pracovní - poskytnutí síly pracovní, s druhé strany 
element smlouvy nájemní - přechodné užívání věci. Pro kterou 

14) Srv. W i1Zdscheid, Pandekten § 404 p. 1 a tam citované. Unger, Jahr
bucher fur die Dogmatik sv. 8 str. 5 a nn . ; jinak ovšem Krdz, Pandekten 
str. 194, Bern h oft, Kauf (v. Bekker und Fischer, Beitrage zut' Erlauterung 
und Beurteilung des Entwurfes eines BG B. sešit 12) str. 64. 
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z obou smluv dlužno se rozhodnouti? Odtud resultuje následující 
úvaha: Je nepochybno, že podstatu srnlou vy dvojstranné určuje 
{jest jejím účelem -- causa) ono plnění, které smlouvu tu od 
jiných odlišuje, 15) tedy rozhoduje ukojení potřeby emptorovy 
(definitivní právní m JC nad věcí) conductora rei (přechodné uží
vání věci) a conductora operarum a locatora operis (použití cizí 
pracovní síly). Římští právníci postavili se, jak známo, na výlučné 
stanovisko, vytknuvše, že právě uvedené smlouvy, emtio venditio 
.a locatio cJnductio ve všech třech formách jsou tu jen tehdy, 
jestfiže vzájemné plnění oněch stran smluvních, jejichž potřeba 
podstatu smlouvy určuje, záleží v předmětu, který neukojuje po-
Ueby protistrany přímo, nýbrž který slouží toliko k sjednání pro
.středků úkojných, tedy v pen ě z í c h v jejich funkci jako obec
ného měnidla; odtud plynula pak ta výhoda, že velmi snadno 
bylo lze rozeznati, které plnění jest účelem (causa) smlouvy a 
které záplatou zaň poskytovanou. Jak bylo již řečeno, práva nová 
upustila od tohoto exclusivního stanoviska a prohlásila, že možno 
jíti dále a pod zmfněné typy smluvní subsumovati i případy další, 
ony totiž, kdy z á p I a t a nepozústává v penězích. Vzniká otázka, 
jak daleko jíti 1z.e. Nehledíme-li již k případům svrchu dotčeným, 
kdy obě vzájemná pln(~ní jsou stejného druhu (směna, užívání 
v0cí za ulívání věci, poskytnutí práce za práci), dlužno prohlásiti, 
.že pod příslušné typy bez závady lze zařaditi 'yšcchn _I2řípady, 
1{dy- ·zaplata_ ~represéntuje element 'smlouvy jiné, kromě smlouvy 
sm-ětlné (trhové), tedy pod smlouvu námezdní ony smlouvy, 
ve kterých záplata pozůstává ve zcizení (definitivním vzdání se) 
jakéhokoli prostředku úkojného za poskytnutí sil pracovních. 
Pokud však sejdou se elementy dvou jiných smluv, t. j. stojí-li 
navzájem proti sobě plnění, která za jinakých poměrů podstatu 
.smlouvy určují, p~k nemáme právnického kriteria vůbec. Dlužno 
jen přihlédnouti, nelze-li v ekonomické struktuře smluv zjistiti 
rúznosti, které podaly by nám látku pro naše rozhodnutí. Jen 
takovéto ekonomické momenty skutkové mohou nás přivésti 
]{ cíli, t. j. jinak vyjádřeno, jest v každém konkretním případě 
zkoumati, je-li kausa smlolH'y užívání věci anebo poskytnutí síly 
:pracovní; jest to táž otázka, kterou řešil již dvorský dekret ze 
·dne 14 listopadu 1784 vytknu v, že ~ nachdem das vorzug1ichste 
Verhaltniss zwischen einem Hausherrn und seinem Hausmeister, 
'Gartner, Portiér und dergleichen ganz oder zum Theile anstatt des 
Lohnes die freie W ohnllng genie3senden Leuten in dem Dienst
kontrdkte besteht: so sind dieselben bei vorfallender Dienstesent
l assung au ch in Absicht auf die Aufkundigllng der Wohnungen 

1Ó) O pojmu »causa « V tomto smyslu srv. Scltey: Die Obiigations. 
verhaltnisse sv. 1. seš. 1. str. 6 a nn., pak jmenovitě Grit/Zhut's Zeitschrift 
l X. str. 394 i dále Bechma7Zlt, Kauf II. str. 11 a nn. 
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und Ausziehungen nach dem Dienstbothenpatente zu behan 
deln. « 16) 

Úvahy o ekonomické povaze toho kterého poměru budou 
se pak bráti tímto asi směrem: Jest ten, kdo poskytuje užívání 
věci (bytu ap.) nabÍzečem (ve smyslu národohospodářském) této. 
věci, či poptávačem po práci, tedy jde jemu o to, by zpeněžil 
zmíněný byt, anebo jde mu o to, aby zjednal sobě pracovníka. 
k určitým úkonům, kterému by záplatou za ono poskytnutí sil 
pracovních poskytl užívání bytu a p., a jest s druhé strany ten,. 
kdo poskytuje práci, poptávačem po bytu, dávaje v záplatu za 
poskytnuté jeho užívání svou sílu pracovní k disposici anebo na
bízečem práce, bera za záplatu užívání věci? Rozvážíme-li tyto. 
otázky, bude jasno, proč smlouvy v onom dvorském dekretu na
značené dlužno považovati za smlouvy námezdní. 

O indiciích, vedoucích k tomu, které plnění je účelem 
smlouvy a které záplatou, sr. G.-U.-W. 12380.: »N ach lnhalt der 
von den Parteien míteinander gefiihrten Correspondenz war die 
vom Klager dem Beklagten einzuraumende Verwaltung sei~er 
Hauser díe Gegenleistung flir die ihm liberlassene W ohnung lm 
Hause X .« 

Tím ovšem promluveno již o látce, která na jiných místech 
po jiné stránce podrobena bude pozorování, totiž o kriteriích 
smlouvu námezdní od nájemní odlišujících; tamtéž na tyto stránky 
jest bráti ohled. Úvahami těmi spolu jsou as vyčerpány všeobecné 
zásady o záplatě při smlouvě námezdní. Rozbor specielních před
pisů zákonných otázkou záplaty se zabývajících zůstává vyhražen 
části zvláštní. Ze všeho plyne, že positivním ustanovením i povaze 
věci vzdor znění § 1151 o. z. značné učiniti nutno koncesse. 

Naproti tomu dlužno pevně státi na přesném znění zákona 
specielně § 1151 obč. zák. pokud jde o konání pracovníkovo. 
Jenom »cine Dienstleistung « resp. »die Verfertigung 
e i nes W e r k es « mohou býti předmětem smlouvy námezdní. 
Požadavek práva římského, že předmětem smlouvy námezdní 
mohou býti jen operae locari solitae, nen! nahodile historický, on 
měl své důvody a podržel je po dnes. Ze důvody ty i v právu 
rakouském za platné považovati smíme, proto je nám oporou 
§ 1173 obč. zák. ustanovením svým, že pro smlouvy, kterými 
s jedné strany plnění hmotné, s druhé konání (eine Handlung) se sli
buje neb poskytuje, po případě platí všeobecné předpisy o smlouvách. 
synallagmabckých. Ovšem, že . rubrika § 1173 obč. zák. mluví 
o ~ andere entgelt1iche Vertrage liber Dienste' , ale jak ze slova 
• Handlung « v § 1173 obč. zák., tak z obsahu § 1174 obč. zák. , 
kde mluví se totiž o případě tom, kdy »etwas zur Verhinderung 
einer unerlaubten Handlung gegeben wÍ1-d «, plyne~ že §§ ty nemaj í 

16) Stupecký ,' Litografované přednášky o smlouvě nájemní. 

I I 

na mysli pouze s 1 u ž by, nýbrž i veškerá jiná konání positivní ~ 
která pod pojem služby nespadají a mimo to i opomenutí. Ovšem 
nutno si povšimnouti, že zde uvedené výklady nejsou ve shodě 
~ názorem Zcillerový11i, uvedeným v kommentáři jeho při § 1173 
obč . zák.; týž je totiž patrně náhledu toho, že veškeré případy~ 
kdy konání nějaké neb i opomenutí za peníze se slibují, spadají 
pod §§ 1151-1163 obč. zák, a že § 1173 obč. zák. uvádí vše
obecnou normu jen pro ony případy, kdy nejde o plnění peněžité . 
Jest ovšem pravda, že § 1173 vllbec nemluví o záplatě peněžité ~ 
než dlužno uvážiti toto : Shledáme-li, že v jistých případech 
zvláštnosť plnění oné strany, quae facit neb se facturam promittit, 
působí, že smlouvu takovou nelze zá námezdní považovati, je pak 
již. lhostejno, zda druhá strana poskytuje peníze nebo jinou věc 
hmotnou. Zdá se ovšem z výkladu Zeillerova vyplývati, že též 
§ 1173 považoval za pouhou reminiscenci na pecunia constituta 
práva římského, ale i tu zákon, jako začasté, rozhodnutím svým ~ 
že pro posuzování smluv v § 1173 uvedených nejsou výhradně 
rozhodnými předpisy hlavy 26, postavil se na stanovisko jiné, jistě 
správnější, než jeho redaktoři a ponechal doktrině cestu, a by 
strukturu t. zv. smluv nepojmenovaných samostatně určila. 17) 
Ostatně týž institut, který podporoval naše kroky v právu římském, 
jest našemu mínění oporou v právu rakouském. Pokud jde totiž 
o smír, je patrno z §§ 1380-1391 obč. zák., že zákonník jej pro
hlašuje za smlouvu dvojstrannou, která tedy dle zásad o smlouvách 
synallagmatických posuzována býti musí, ale dává o něm ještě 
zvláštní předpisy; sr. na př . § 1386 obč . zák. Je zřejmo, že na 
smír dlužno pohlížeti vždy stejně, a že o něm stejné zásady platiti 
musí, nechť spadá on pod kterékoli schéma nepojmenovaných 
kontraktů reálných, resp. nastupuje-li na místo plnění jen slib. 
Z toho jasně plyne, že i smír, který odpovídá schematu »do ut 
facias« (resp. »promitto me daturum ut facias « atd.) posuzovati se 
bude dle norem obecných o kontraktech synallagmatických a nikoli 
dle předpisů o smlouvě námezdní, kde by oboje se různily. Neboť 
takováto různost způsobena je tím, že zvláštní výminečná pova:ha 
smlouvy námezdní žádá vytčení zvláštních, výminečných usta
novení. (Ovšem je velmi dobře možno, že, jak poměr mezi stra
nami sporný, tak poměr z narovnání vyšlý, jest smlouvou ná
mezdní.) 

Na základě toho všeho lze pokládati za to, že věta svrchu 

v . , 17) Stubenrauch, Commentar (7. vyd.) ll., str. 461 a K z'rchsfetter pova-
ZUJI § 1173 o. z. za reminiscenci na právo římské při čemž poslední míní 
že § .ten lépe by l by odpadl; podobně lWppe! Erla'uterung des allg. b. G." B: 
a !Vzmwarter, Oas oes~: b'i.irg .. Recht k § 1173. E!lz'1lger má tamtéž jen po. 
z~aml{U: SoJche Vertrage helss pn ungenannte Vel'trage úbel' entgeJtliche 
plenstlelstungen. O »andere Vertrage uber Dienstleist'q.ngen q mluví při § 1173 
1 K raz'nz-P.fa.ff'; System II. § 376. 
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vyslovená, že jen ony činnosti, které jsou reprodukcí procesu 
pracovního, ať výrobního, ať jiného, tvořiti mohou předmět pro 
smlouvu námezdní a že tedy definici § 1151 obč zák, dle kterého 
jen »eine Dienstleistung und Verfertigung eines Werkes« spadají 
pod rubriku smlouvy námezdní, za věci přiměřenou dlužno po
kládati a že všechny ostatní smlouvy o nějakém jiném plnění dle 
jiných, blíže zjistitelných norem, posuzovati jest, nechť předpisy 
takové v zákonníku občanském a to buď v části zvláštní práva 
Dbligačního nebo v oddílech jiných (sr. na př. § 1447 obč . zák.), 
nechť v jiných zákonech specielních obsaženy jsou. O jaké před
pisy jíti může, pro to budiž příkladem rozhodnutí nejv. soudu 
G.-U.-W., N . F. č. 467. Tamtéž- II. inst. (pražský vrchní soud 
zemský) a III. inst. souhlasně rozhodly, že smlouva, kterou osoba 
B se reversem zavázala oproti A, ' že hraditi bude větší výlohy 
z toho vzcházející, že · A svému synu C dá frekventovati školu 
vojenskóu jízdeckou na místě školy pro pěchotu, spadá pod 
-§ 1173 obč. zák a že nelze ji považovati za smlouvu darovací, 
jak I. inst. byla rozhodla. (Jak viděti, je případ ten do podrob
ností totožný s oním, který rozhodoval Paulus v cit. fr. 5 § 2 
D. 19, 5.) Je nepochybno, že při smlouvě této za daných okolností 
v úvahu přijíti mohou předpisy zákona odpl1rčího o relativní bez
účinnosti jednání bezplatných. Nutno ostatně vytknouti, že sem 
l1e~padají toliko smlouvy, kdy obnosy újmy a náhrady Za ·ni po
skytnuté jsou zcela snadno vypočítatelné a proto stejné: náležejí 
sem též veškeré případy, kdy újma onomu, cui datur, provedením 
slibu vznikající, dle subjektivních odhadů · stran rovná se as ná
hradě za ni poskytnuté. Vhodným příkladem takového jednání 
bylo by rozhodnutí G.-U.-W. č. 6561, kdyby tn patrně nešlo 
D jednání simulované, a kdyby tamtéž poměr zvláštními osobními 
vztahy' kontrahentů komplikován nebyl. Jiné příklady smluv ne
pojmenovaných, sOLldu k řešení předlož~ných, podávají rozhodnutí 
Č. 4785 a 6720 sbírky. Tamtéž správně rozhodnuto, že smlouvy, 
D kterých tam se jedná, dle § 1173 t . j . dle norem, na které tento 
§ poukazuje, posuzovány býti musí. V prvním případě šlo 
o smlouvu, kterou osoba A zavázala se osobě B, že zaplatí této 
1500 zL, nebude-li jí (prvé) překážeti v koupi jistého statku, 
v druhém případě šlo pak o smlouvu následující: Osoba A při- o 
slíbila osobě B, že ustoupí ' od ucházení se o službu zprostřed
kovatele v jisté záležitosti za slib podílu v zisku, ze zprostřed
kování onoho resultujícím. V obou případech II. inst. rozhodly 
Dmylně, že » das passive Verhalten des Klagers nicht als eine 
Gegenleistung qualifizirt ist « (z rozh . č. 4785). Tato přec jen ne
popíratelná nejistota v judikatuře ušetří nás zajisté výtky, že 
v úvodním tomto § zabývali jsme se z velké části otázkami dosti 
samozřejmými. Neboť vzdor tomu, že soudové případy právě vylí
čené neposuzovali dle hlavy 26. obč . zák, přece náchylni byli 
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namnoze normám nevhodným je podrobiti . Zjištěním struktury 
jejich i 'názoru, jaký v pramenech o nich panoval, správné míněni 
nejvyšším soudem zastávané zajisté bude podporováno. 

Několika stručnými poznámkami jest obrátiti se ještě k dě
jinám § 1173; z těch nepochy bně vyplývá, že názor náš o § tom 
je ve shodě s názory jeho redaktorů. 

Co d ex T h e re s i a n u s pojednávaje v díle III. v kapitole L 
a II. o pojmu a roztřídění smluv, redpoval v této kapitole II. 
§§ VII. a VIII kontraktní systém Hmský, a tedy také zásady 
práva římského o kontraktech innominatních. Osno\'a H01'tenova 
obsahovala, pokud se týče této látky, toliko předpis (Díl III. 
cap. XII. § 2): »Der Lohn, so fi..ir den Gebrauch der vermieteten 
Sache oder mr díe Leistung der Arbciten versprochen wird, mu ss 
in baarem Gelde bestehen. Wi..irde aber etwas anderes als baares 
Geld zu geben bedungen, so ist es ein - anderes Geschaft, dem es 
zum nachsten beikommt. « Obšírněji vyjádřila se o věci osnova 
Martiniho (III 5. § 28.): »Die i..ibrigen Tauschhandlungen, díe 
keinen besonderen Namen fi..ihren und vermog weleher der eine 
etwas (ausser Geld) Zll geben, und der andere etwas zu thun ,. 
oder beide etwas zu thun sich verbunden haben, sind beinahe un
zahlig und sie mussen nach den allgemeinen Regeln der zweiseitig 
verbindlichen Vertrage e benfalls beurtheilet werden.« § 29: »Hat der 
eine das, was verabredet worden ist, gegeben oder gethan, der andere 

, aber das erlaubte Versprechen auf die bedungene Weise zu erfi..illen t 

unterlassen, so soli es von der Willki..1hr des ersten abhangen, ent
weder die Aufhebung des Vertrages und einen vollkommenen 
Ersatz zu fordern, oder aber den Wortbri..ichigen zur Ermllung 
des Versprechens nach Vorschrift der Gerichtsordnung anhalten 
zu lassen« (tedy opět reminiscence na alternativu práva římského ~ 
condictio ob causam nebo agere praescriptis verbis). Konečně 
III . cap. 8 § 12: > Verspricht einer etwas Zll thun und der andere 
etwas zu geben, ausser ein Geld, so ist es zwar auch ein zweiseitig 
verbindlicher, aber namenloser Vertrag.« 

V zákonníku západohaličském (sr. Ofner, Urentwurf) nalézal 
se předchůdce § 1173 obč . zák. při směně \.. byl to § 170, II. díl,. 
kap. V .) a zněl takto : ), Die unzahligen Tauschhandlungen, die 
keinen besondern Namen fi..ihren und wodurch ein Theil etwas Zll 

geben, der andere etwas zu thun oder beide etwas zu thun sich ver
binden, werden nach den . a II gem e in e n R eg e I n zweiseitig ver
bindlicher Vertrage beurteilt. « Při revisi předpisů o směně a tedy 
i tohoto § 170 zaneseno do potokollů (sr. Ofner, II. str. 85): »Diese 
Paragraphe (§§ 170, 172), welehe, wie Referent bemerkte,_ wohl 
schwerlich jemand bei dem Tauschvertrage suchen wi..irde, wurden 
hier auch nicht der Beurteilung unterzogen, sondern werden nach 
Antrag des Referenten unten nach dem Dingungsvertrage unter einer 
allgemeinen Aufschrift abgehandelt werden « a dále při revisi ny-
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nější hlavy 26 (Of11ťr, II. str. 185): » Als nun hier das achte 
Hauptstiick (nyní 26) beendiget war, erklarte Referent, dass an 
diesem Orte die §§ 170 bis incI. 173, welehe in dem 5. Hpst. 
weggelassen wurden, emgeschaltet werden sollen. Sie wurden ZUl' 

Beurtei.lung v?rgelegt. § 170: Referent wollte diesen Paragraphen 
5.? te~tIre.?: Dle Vertrage, wodurch eine Sache oder eine Handlung 
{ur eIne llbernommene Hanqlung versprochen wird sind nach den 
iiber die entgeltlichen Vertrage iiberhaupt, und insbesondere na ch 
den in diesem Hauptstiicke aufgestellten Regeln zu beurtheilen. 
Was genehmigt wurde.« Je ' patrno, že tato pouze redakční změ~a 
totiž přesunutí § 1173 z hlavy 23. do 26. z důvodů systematických: 
nemohla § ten zbaviti positivního obsahu, jaký stoje v hlavě 23. 
měl, a zařadií:i jej mezi předpisy historické, nemající významu 
praktického. 

Přihlédneme-li k definicím jiných zákonníků o smlouvě ná
mezdní (terminologie jest ovšem velmi různá) a k jejich předpisům 
o smlouvách nepojmenovaných, setkáváme se většinou s výsledkem 
tím, že smlouva zde námezdní zvaná výslovně definována je jako 
smlou;a p r a c o vn í, tak zákonníky saský, obligační právo švý
·carske, osnova práva ruského (B. G -B. mr Russland .III. díl 
čl. 393,440), zákonník francouzský čl. 1779, německý §§ 611, 631: 
O kontraktech innominátních pak je namnoze řeč jen implicite ve 
všeobecných paragrafech definujících pojem smlouvy vůbec, para
grafec,h v to odpovídajících § 861 obč. zák. Tak obligační právo ŠV}-

·carske cl. 17., osnova ruská čl. 1., code civil . čl. 1101. Jén pruský 
Landrecht obšírným zpúsobem o nich jedná. Titul 11. téhož, 
{díl 1.), v oddílu 8., nadepsaném: » Von Vertragen~ wodllrch Sachen 
:ge?"en Handlungen oder Handlungen versprochen werden« jedná 
nejprve v §§ 869",-894 všeobecně o těchto synallagmatických 
sr,nlouvách, jejichž urči.tými jen druhy, částečně odchylným před
pIsům podrobenými, jsou smlouva služební §§ 895-924 a smlouva 
o dílo § 925 a nn. 

. K.apitola tato, pojmem smlouvy námezdní se zabývající, stala 
se J~kSl mimoděk obranou t . zv. nepojmenovaných smluv, proti 
kter~m č~sto v době novější příkře vystupováno bylo.18) V oné 
,souvIslostI, ve které spisovateli v pozn. 18 citovanému zdálo se 
nut~ým. proti. kategorii nepojmenovaných kontraktů brojiti, bude 
o 111ch Jmde Jednáno a po té stránce i náš úsudek jinak do
padne. 19) 

18) Sr. Crome, Die partiarischen RechtsgeschaJte str. 165. 
, 19). Mluviloť se tot~ž o, kontraktech innominatních i tehdy, když smlou \'a 

kvnkretm nesla znaky ruznych pOJmenovaných typů smluvních a sice činilo 
se tak patrn~ Zv dliv~?u toho, že Papinián ve fr. 1 § 1 D. 19,5 sděluje praxi 
Labeonovu, ]enz v pnpadech takových, když z předložené ho skutkového zá
kla.du podstata smlu~ního poměru jasně neplynula (nebylo zřejmo »utrum 
·qms navem conduxent, an merces vehendas locaverit«) navrhoval, by udělena 
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Zde jen tolik mělo býti ukázáno, že nelze veškeré smlouvy 
D vzájemném plnění dvou stran, z nichž jedna k jistému konání 
se zavazuje, vtěsnati pod předpisy o smlouvě námezdní. V po
·dobném smyslu hájeno tedy právo nepojmenovaných smluv, facere 
za předmět majících, na samostatnou ex.istenci, jako zastupov.,?-l 
Bernh6ft (na m . u. v p. 14. tohoto SpISU str. 1~, 43~ 44), ze 
vhodno je zákonodárně různým způsobem traktovatI smenu a trh, 
a . ukázáno, že zákonník občanský na správném onom stano' 
visku stojí. 

Výsledkem dosavadních úvah jest tudíž zásada, že za smlouvu 
námezdní dlužno považovati záplatné uskutečňování procesu pra
covního. Úkolem dalším bude vylíčiti a pointovati kriteria smluv 
jiných, které mají jistý znak se smlouvou ?ámezd,ní s~~,lečný, 
kriteria, kterými ony smlouvy od smlouvy namezdm se 11s1. Na 
mnohá z kriterií těch bylo již letmo poukázáno při rozboru de
finice smlouvy námezdní, a bude pak při výkladech následujících 
navázati na toto předivo načaté. 

Úkolem nejbližším bude charakterisovati jiné mimo smlouvu 
11ámezdní v právu rakouském se vyskytující smlouvy p r a c o vn í. 

Tu ještě dlužno podotknouti, že v následujícím vycházeno 
bude od jednotného typu smlouvy námezdní, a že teprve v po
zdějším průběhu o různých druzích, typech, smluv nám e z d,n í c h 
bude promluveno a ony budou charakterisovány. 

§ 2. 

o rozd ílech mezi smlouvou námezdn í a "znlocňo
vací" (mandatum). 

Rozhraničení smlouvy námezdní a příkazu (mandatum) značné 
působí obtíže, Činilo obtíže již dle práva římského, a nelze říci , 
že by tam věda byla dospěla k obecně uznaným výsledkúm de
finitivním; činí obtíže i dle nového zákonníka pro říši německou 
následkem nedosti šťastné, historicky vysvětlitelné, stylisace § 662 
tamtéž (předmětem příkazu [Auftrag] jest totiž j die Besorgung eines 
Geschaftes « roz. adminístrare negotia fr. 1. pro D 3, 3; o tom však 
níže), ač týž § veškeré kontroversy obecnoprávní doktríny, pokud 
-otázek těch se týkají, a limine odmítnouti chtěl. Mnohem ne
snadnější je však situace při posuzování občanského zákonníka 

byla actio civilis in factum. O kontraktech innominátních v tomto smyslu 
sr. níže při rOl.hraničenÍ smlouvy ná.mezdní od smlouvy trhové a spole· 
čenské. 
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rakouského, jenž osvojiv sobě některé omylné nauky většiny spi
sovatelů práva obecného, zcela jinam účel a těžiště smlouvy 
»zmocňovací « (Bevollmachtigungsvertrag) klade, než, kde sluší je 
hledati při mandatu římskoprávním a uvádí zároveň pojmy zmocnění~ 
plné moci zastoupení a t. d. v úzký styk s předpisy římského 
práva o smlouvě mandatní (obligatio mandati). By pojmy smlou\'y 
námezdní a zmocňovací a jejich správné rozlišení jasnými se stalYr 
dlužno obrátiti pozornosť k následujícímu: Stalo se v doktrině 
19. století nesporným, že mandatum (obligatio mandati, předpisy 
římského prava o mandatu) a zastoupení, plná moc, pojmově jsou 
sobě zcela cizí a výsledek doktriny té, občanský zákonník pro 
říši německou, zcela jasně stanovisko to zaujal. O zastoupení 
a plné moci pojednává se v části všeobecné, jméno ~Bevoll
machtigungs-« neb » Vollmachtsvertrag« zavrženo a zvoleno» Auftrag « 
jako titul pro oddíl, kde umístěny předpisy o mandátu římském. 1) 
Naproti tomu ze srovnání pramenů práva římského (tit. J. 3, 26~ 
D. 17, 1, C. 4, 35) se zákonníkem občanským (hlava 22) n'a jevo 
vychází, že tento smísil jisté instituty práva římského a práva 
pozdějšího. By zjištěno býti mohlo, jakým způsobem a v jaké 
míře se tak stalo, dlužno nejprve na jisto postaviti pojem mandatu 
dle práva římského a znaky od smlouvy namezdní jej odlišující 
a pak s výsledkem takto získaným k občanskému právu rakous
kému se obrátiti. 

V zdor tomu, že pojem římského »mandatum 4' nesčetněkrát 
byl určen a definice jeho podána,2) vzdor tomu, že mnohá z prací 
těch obšírným způsobem jimi se zabývající v příslušné normy 

1) Na jednu stránku dlužno však upozorniti: V ~éjnovějš~ ~obě ozý
vají se hlasové odporující naprostému trhání ~Iné mOCI, zmocnen~ od k~u: 
sálního porrěru mezi zmocnitelem a plnomocmkem. Sehlossmann JmenovIte 
(Ste llvertretung ~38 a nn .), vytkl ,větu : Plná m?c ~evyskyt.uje v se v životě, b~z 
kausálního pomeru, mOCI ktereho plnomocmk Jest opravner: neb zavaza~ 
k jisté činnosti v právní sféře zmocnitelově j uvádí tedy opet representac] 
(poměr vnější) ve spojení s poměrem kausálním (poměrem vnitřním mezi 
stranami). Výkladům těm patrně neporozuměl Hupka. Vollmacht ve své 
polemice proti Sek odvolávaje se oproti němu jmenovitě na přcdpisy ob
chodních zákonníků o prokuristech. Netvrdíť Sek, že by oprávnění neb zá
vazek gerentův I Gestionsbefugnis) ta,k da.leko s~hati. musily" j~~o plná moc, 
naopak . poukazuje k tomu, ze vydany JSou predpIsy, Chra11lCI bezelstnost 
osob třetích, předpisy toho smyslu, že přímé účinky (oprávnění neb zá
vazek zastoupeného) vzniknou i tam, kam oprávri~ní. g.erentovo vnes~h<ÍI 
(.seh 262 a nn, 290) ale on pokládá za pouhou Junstlckou, veskereho 
oprá vnění postrádající konstrukci, poměr ten, jakoby mohla býti osoba ně
jaká plnomocníkem, aniž by spolu byla oprávněna neb zavázá~a v I?rávní 
sféře zastoupeného jakákoli jednání předsebráti. Nechť tomu JakkolI, ono 
spojení, ve které mandatum s plnou mocí uvedeno byl~ dok.trinou obecno
právní a skutečně neb zdánlivě mnohými \ kodifikacemI, am touto naukou 
Seh-ovou obnovello není. 

?) Definice ty najíti lze ve všech kompendiích, počínajíc glossou 
v četných monografiích , na které na příslusných místech řeč uvedena bude. 
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.vniknouti . se snažila a vnikla,3) pokládám z'anezbytno vzhledem 
k účelu této práce stanovisko vlastní vytknouti, resp. z valné časti 
dosavadní výsledky rekapitulovati. . 

Nelze s dostatečným důrazem připomenouti to, nač o málo 
výše ' bylo upozorněno, že pojmy zmocnění v technickém smyslu 
(Bevollmachtigung) a příkazu (mandatum, Au~trag) jsou instituty 
zcela rúzné 4) Pro právo římské, jež, jak panující mínění uznává,5) 
'neznalo pojmu přímého zastoupení, mohlo by se zdáti vytčení 
toto zbytečným. Než uvésti sluší otázku tu na přetřes proto, že 
nelze ani předsevzetí jednání právních jménem vlastním na účet 
jiného z uložení tohoto pokládati za specifický předmět ří~nského 
mandátu, jak namÍloze bylo tvrzeno. 6) Nikoli v tom smyslu, že by 
předsevzetí právních jednání na cizí účet jménem vlastním ne
mohlo býti předmětem smlouvy námezdní,7) ani ve smyslu tom , 
že by t. zv. konání faktická předměterI]- man datu býti nemohla, 
což. konečně sotva kdy vysloveno bylo. Ze tvrzeni toto na pravdě 
se zakládá, o tom prameny neklamné podávají svědectví. K tornu 
srpvnati jest jednak § ult. 1. 3, 26 a fr. 22, § 1 D. 19, 5 s druhé 
strany pak fr. 1 Cf, § 1 D. 19, 5. (Historický vývoj literatury míst 
těchto se dotýkající sr. na místech, kde jednáno o dějinném pod
kladě zmocňovací smlouvy práva rakouského.) Pochybnosti u věci 
té vyvolávalo fr. 5 § 2 D 19, 5 pojednávající o operae locari 
solitae a vylučující z oboru toho manumissionem servi. (O místě 
tom, které na otázku zcela jinou se vztahuje, než na rozdíl mezi 

3) Sr. jmenovitě: Loewen/eld, Gutachten aus dem Anwaltstande seš. 12. 
str. 882 a nn. Petražyekz': Einkommen II. 354. 

4) Omyl, který jako červená niť táhne se spisy právnickými od oné 
doby, kdy uznáno t. Z\'. přímé zastoupení. Správně teprve Laband Gold
schmidts Ztschrft. X 183- 241, lhering, Jahrbucher J. str. 313. Omylně ještě 
Cansteľn, Grunhuťs Zt. 3. str. 674, 679, . 681, 682, 685. 

5) Heyrovský, Instituce, str. 129) Mifteis, Stellvertretu17g 20, 21, Hupka , 
Vollmacht 7 a nn. Canstez'n na u. m. str. 650, 

6, Dľe/seM, Dienstmiete und Mandat (Berner Diss. 1889) str. 81 a tam 
cit., patrně tak J.Vúzdsehez'd, Panciekten II. str. 719 p. 3 slova :.geistige Arbeit « j 
do jisté míry Brunemal17z, Comment .. in Codicem ad c. 1 C 4, 35 j nejasně 
Hufela 11. d, Lehrbuch des Civilr. 1. sv . § 511 slova »ohne eigentliche Ver· 
gtitung « j Institutionen § 572 cf. § 340; Thibaut System des Pandektenrechtes 
2. sv. §§ 865, 866 (uveden mezi mandatáři dohodce) Podivně Buhf, An· 
erkennungsvertrag str. 5: "Die Dienste, wie sie der Mandatar verspricht, er- , 
scheinen den Romern, bei denen hier sicher das Nationalvorurtheil gegen 
bezahlte Arbeit eine Rolle spielte (fr. 1, § 4, 5 D 50, 13) nicht als Verkehrs
gegensta,nde, die mit einem Tauschwerte ausgestattet sind, sondern als nicht 
in. Geld abscha,tzbare Gefa,lIigkeiten; durch ihre unentgeltliche Gewa,hrung 
wIrd der Mandatar nicht a,rmer, durch ihre Erlangung der Mandant nicht 
reicher. Diese Auffassun~ hat wichtige praktische Folgen. Sie ftihrt dahin, 
dass das Mandat unentgeltlich ist4'. Jak lze to srovnati s § ult. J 3, 26, fr. I, 
§ 4 D. ) 7, 1 a fr. 22 D. 19, 5? Ostatně sr. text na této i následujících stránkách. 

7 1 Buehmr, Versuch einer Theorie des Vollmachtsvertrages § 19, 
§ 38 j Rudhart, Untersuchung uber systematische Einleitung .und Stellung 
der Vertra,ge § 64, Perniee, Lab eo 1. 492 s odůvodněním , že, Jde o operae 

2 
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předsevzetím jednání právních a faktických jako předmětu různých 
smluv, mluveno již bylo svrchu.) 

Se stanoviska civilněpolitického dlužno podotknouti: Je ne
pochybno, že různost interessů ži~otních. jest oní~ ~vů:čím ele
mentem, který právu v celku i v jednothvostech ,dava, ra~ a }var: 
A po té strance jest uznati, že nejen prameny řJmske, nybrz an~ 
politika civilní neodůvodňují vytčení různ~ch norem 'pro ~pravem 
poměrů mezi stranami podle toho, zda jedna druhe ~avazal~ s~ 
k předsevzetí činnosti, jejímž konečným úspěchem j~ ~~avre~1 
jednání právního, či zdali zavázala se k předsevzeb cmno~h: 
která jako uzavření právního jednání charakterisována nenoL LI veCl 
té dlužno poukázati na výborný výklad SchlossmannuzJSt;ll
vertretung str. 49 a nn. :. Uzavře~í právní~o j~dnání pro . dr~heho 
dlužno uvažovati v živém jeho zjevu, a nIkolI v theoretlCke po
době . « Ono je pravě tak applikací síly pracovní jako každá ]lna 
služba kterou kdo druhému poskytuje. Názor, jaký často byl 
prone~en (sr. Bartolus ad fr. 5, § 2 D. I?J 5 - quaedam sunt 
facta, quibus est admixtum ius, ut manumlttere, rem vender.e, et 
ista aut habent factum momentaneum et non possunt locan ~) 
maně připomíná pojem bodu matematického (Sch. cit. str .. 49). 
Vznik právního poměru, oprávnění neb závazku, koncentruje se 
ovšem na okamžik, kdy shoda o právech a povinnostech s~ran 

byla docílena, kdy tedy příslušné konečn.é a zá vaz~é . proj,ev~ 
stran se staly, ale zaváže-li se kdo uzavřítI neb uzavlrah pravlll 
jednání pro druhého, sotva k~y čin~,ost je~o n~ prones~ní tohoto 
rozhodného projevu se omezuje. Pnpravn~, pra~e,y ktere o~ pod
niknouti musí, vyjednávání samo, vyžadUjI prave tak namahy 
fysické i duševní, jako každá jiná služba, . kterou kdo p,ro. dru: 
hého předsebéře. Příkladem toho jest pomo.cník o~c~~dm, j~hoz 
úkolem jest zákazníky v krámě obsluhovatI. Zdaz cmnost jeho 

liberales . prve již B artolus, ad D 19, 5 (fr. ?, §y 2)., ~o té~o strán~~ činí ob
tíže při spisovatelích starších nejasnost u vYJadrovam Vyklad bere se, pr~
videlně tímto směrem: P rocurator (čímž spisovatelé ti 7.mocněnce ~azyvaJI) 
constituitur mandato' differt a nuntio, qui nudum factum exeqUltur etc 
Z toho však závěr ~a tvrzeni v textu obsažené není nutný, nebo~ s )edné 
strany není jisto, že slova mandatum je tu užito ve ~m~slu »obhgatlO, ex 
q ua na!';citur obligatio mandati (sr. na př . Struve Syntagma lUrlS Pars I. Ex~r.c. 22 . 
ad D. 17, 1, nota a: mand:l.tum · sumitur vel la~e, ubi ~andatu~ mhll est 
aliud, quatn alicui gerendum vel exercendum qUld comr~llttere ; stncte voc~
bulo mandati sumpto significat rogare alique~ ut negotlU~ g~rendum gratl~ 
suscipiat), s druhé strany se neprd ví, ž,:; . nuntlUs non constItUltur. mandato « , 
to dlužno míti na paměti, srovnáváme-ll W estenberg, Comment my Pand. ad 
ad D. 3 3 ' Wz"ssenbach Exercit. in Pand. Disp; 12. ad D 3, 3. c. 1. a 12. 
S truve ~it.' Exerc. 25. th. 25. c . 33. Hotman Scholae in 70 tit. D. et C;. ad 
t it. 4, 35: omnis procurator est mandatarius, sed non centra . Propne . et 
!';pecialiter procurator dicitur, qui non. solum ma~dato, sed etlam n~mme 
aliquid gerit. Marquardus , Tractat~s JUr. pol. de lUre :nercatorum Lt"b. lL 
Cap . . 11. č. 62 . Jl1"evius Comment ad JUs Lubecense III. tlt. II. art. 20. C. 44. 
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l iší se něčím, co pro právo relevantním by bylo, od činnosti 
,onoho zřízence, kterému v pisárně chef dopisy na obchodní přátely 
diktuje? Nechť tedy kdo právní jednání v interes se druhého 
.a ť jménem téhož, ať jménem svým vlastním uzavírá, nechť jinou 
,činnost proň předsebéře pro právo není důvodu, aby dle růz
,ného tohoto IJředmětu závazku pracovníkova různými normami 
poměr stran upravovalo a li obou případech jiné znaky o pod
statě smluv uzavřených budou rozhodovati. 8) 

S druhé strany nelze nikterak souhlasiti s názorem, jakoby 
poměr mezi tím, kdo slíbil artem liberalem exercere, a tím, komu 
t o slíbeno bylo, (srv. tito D 50, 13 a patrně fr . 1 Dll, 4) byl 
mandátem. 9) O významu těchto artes liberales a poměru mezi 
dotčenými osobami srv. níže. 

Tím lze za _odbyté pokládati mínění, které hledalo rozdíl 
mezi mandatem a smlouvou námezdní v různosti služeb poskytnu
t ých a děl vykonaných. Odtud zároveň plyne, že ani mínění 
zprostředkující, hledající rozdíl ten částečně v různém předmětu 
:s lužeb, částečně ve znaku jiném (bezplatnosti mandatu), nelze po
kládati za správné. Arg. fr. 19 D 19, 5. 

8) Tím není nikterak řečeno, že schvalovati jest Sch em hájené zavržení 
" ozdílu mezi činností juristickou a faktickou . (Stellvertretung, str. 24, p. 1. 
Vertrag 129 a nn.) Rozdíl mezi právními a faktickými činy, jak v panující 

·doktrině je běžným a specielně rozdíl mezi právnickým a faktickým spolu 
působením při jednáních cizích (negotia aliena), má svůj dalekosáhlý význam, 
.a má jej i pro toho, kdo nás ledoval by Sch -a v jeho odporu proti názoru . 
.že vůle lidská je tvůrcem účinků právní!:o jednání. Nechť totiž jakýkoli 
význam vůli subjektivní při vzniku účinků právních přikládáme, tolik po . 
p říti nemůže nikdo, že jest jistá skupina jednání lidských, při kterých vůle 
j est důležitým činitelem , v tom smyslu totiž, že kde vůle lidská zákonem 
umaná netvoří kus skutkového základu, účinky právem objektivním pro 
normální případy stanovené nevzniknou. Příkladem budiž trh uzavřen)' 
'šílencem neb testament jím zřízený. Projevy ty jsou celkem shodny, ať 
předsevezme je zdravý, ať choromyslný, ale ex istence vůle zákonem uznané 
v případě prvém a nedostatek její při druhém působí, že v prvém případe 
účinky právní vzniknou, v druhém nikoli . Pojí se tudíž k elementu vůle 
v jistém základě skutkovém určité probl f my, které odůvodňují vytčení zvláštní 
k ategorie, kategorie to, která není ničím jiným, než S ch-em potíraná skupina 
právních jednání. Co tu na všeobecném základě ukázáno, platí též o pří
padě nás interessujícím, o právnickém neb faktickém spolupůsobení při jed
J1áních cizích , při kterých styky s třetími osobami se navazují - o rozddu 
mezi zástupcem a pracovníkem jiným (poslem). Tytéž problémy, které k svrchu 
vytčeným zásadám se pojí, platí i zde. Omylně S ch. str. 52, 54, 304 a nn. 

9) Glossa si extra ordinem ad fr. 7 D. 17, 1 pojednává o salariu ad
'Vokátů. Dltarenus, Opera omnia Pars II. 227; Avezan, Libri contractuum 
(Thes. Meermani IV.) Trclct. IV. p. 113. Tr. II. p. 96; N oodt ad D.17, 1 č 10. 
Zdaž i A. F a ber , .Rati?nalia ' ad Pandectas ad fr . 7 D. 17, 1 : Quod in pro
·c uratore est salanum, ln advocato est honorarium ? S z'mo7z V. Leewen, Censura 
forensis lib. 4. cap. 24. Č . 13. Sam de Coccejz"s, Jus civile controversum Tom. I. 
ad D. 17 , 1. Hez"7uccz'us , Elementa i. c. secundum ord. J . § 917: unde inter 
.a dyocatum et clientem est mandatum; P othz"e1-, Pand. Just. II. Pars II. Sectio 11 . . 
Jlahdin , Miscellen III. B on.fante, Diritto romano. . 
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Ještě o jednom nevalně ovšem rozslreném názoru dlužno tll 
se .zmíniti.Karlowa, Rechtsge;;chaft str. 239, Steinbach, Die Rechts
geschafte der wirtschaftlichen Organisation str 4., J(rainzPfatJ lL 
§ 382 p. 6 ., snad i Witte) Kritische Vjschr. sv. 8. str. 350 (proti 
tomu již Hachenburg, Annalen des badischen Oberlandesgerichtes. 
1896, str. 170 a nn.) snažili se jako obor mandátu vytknouti ony 
případy, ve kterých, mluvě s nimi, nastává r e p r e sen ta c e jed n é 
osoby druhou 10) a jmenovitě oba prví chtěli jisté zvláštnosti 
římského práva mandatniho (ručení mandatařovo za levis culpa, 
ač ' mandatum je uzavřeno u výhradném prospěchu ' mandantově~ 
pak infamii, která stihla mandatáře), vyložiti z tohoto poměru 
representace mandantovy mandatářem. ll) Především tyto zvlášt
nosti vyloží se z důvpdů podstatně jiných, jednak historických" 
Jednak ethickýcn, z porušení totiž přátelské povinnosti, z porušení 
posvátné fides, jež jest základem mandatu v právu římském. 12) 
Dále uvážiti ' sluší, že předsevzetí jakékoli činnosti pro jiného t 

předsevzetí t. zv. negotium alienum 1:1) je jistého druhu zastoupením,. 
representací, totiž předsevzetím jednání, které kdo podniknouti by 
musil, chtěl-li by ukojiti potřebu SVOLL Právě nemožnost differenco
vati jednání, při kterých takováto representace se vyskytuje od 
oněch, při kterých tomu tak není, svedla Brinze k polemice proti 
Puchto'lJi,14) jenž za stoupení v technickém smyslu jen při právních 
jednáních uznávati chtěl a k vytčení kategorie t. zv. faktického 
zastoupení. 15) Konečně dlužno tu opakovati totéž, co svrchu bylo. 

10) "Die Thatigkeit an Stelle einesAnderen <t (Hachenburg), » Schaf~ 
fung oder Erganzung des Subjektes derWirtschaft« (Steinbach); "statt des. 
Mandanten oder Miindels , in Vertretung derselben oder in fUrsorgender Absicht 
die betreffende Thatigkeit vorzunehmen« »dic betreffende Thatigkeit statt 
des Mandanten als Vertreter, Substitut zu unternehmen <t (Karlowa). 

11) Podobný náhled zdá se prosvítati z rozh. G.-U. -W . Č . 8245: ie 
Vorschrift des § 1014 a . b. G.-B. ware nur dann anwendbar,' wenn mit 
,lem Lohnvertrage au ch ein Bevollmv. verbunden gewesen ware l§ 1159 ibid.) . 
Die Anwendung dieser Vorschrift ist ausgeschlossen, wenn die aufgetragene 
Dienstleistung z ude n Die n st e s obl i e gen h e i ten des K I a g e r s g e
hor t e etc. 

IZJ Pernice, Labeo 1. 441, 447, pak 409. 
13) Brz'nz , Kritische Blatter civilistischen Inhaltes sešit 2. str. 3 a. 

nn. , 6 a nn. 
14) Brinz na u. m. 
15) Proti tomu srv. Ultger, System II. § 90, lheri/Zg , ]ahrbiicher 1. 

str. 274, pak II str. 84, ScJteurl, ]ahrbiicher ll. str. 2 a Kritische Ueberschau 
der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1. Bd. str. 316, 317 a nn . 
Schlossmamz, Stellvertretung 44 a nn . hlavně 45 . Jmenovitě oba poslední 
uvedli pojem zastoupení na pravou míru . Zastoupením v širším smyslu nazývají 
i oni předsevzetí veškerých činů, které by jiná osoba předsevzíti měla -
negotia aliena. Ale Sch. dobře vytkl na u. m., že pro pojem zastoupení 
v užším smyslu, jako zvláštního pojmu právního přicházejí v úvahu jen ona 
jednání cizí, kterými se zprostředkuje vztah k osobám třetím . Neboť jenom 
k předsevzetí těch pojí se zvláštní problémy, které právě B rinz na u. m. 
zhruba sice, ale trefně takto byl . naznačil: >Der Handelnde wird in die Lage: 
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řečeno, že pro vnitřní poměl~ rtlezi stranami je zcela lhostejno, jde-Ii 
o takovo'l činnost representativní čili nic, zákonné upravení obou 
poměrů musí býti totožné. Zcela nejasné, omylné mínění produkuje 
Benzhojt, Kauf, str. 61. ~ 

Charakteristický znak mandátu vytkl Paullls libro XXXII. ad 
-edittum (fr. 1, § 4, D 17, 1) přehledně a jasně: Mandatum nisi 
gratuitum, nullum est, nam originem ex officio atque amicitia trahit, 
'contrarium ergo est officio merces, interveniente enim pecunia res 
ad locationem et conductionem respLcit. Jednak vytknouti sluší, že 
z místa toho ve spojení s místy svrchu citovanými' plyne, že předmět 
s mlouvy námezdní i mandátu, pokud jde o konání pracovníkovo, 
je totožný 16) jednak, že Paulus charakteristický znak mandátu 
viděl v bezplatnosti, čili jinak řečeno) že mandatum je smlouva 
.altruistická. Mandatář podniká činnost výhradně k vLlli mandantovi. 
Z této povahy mandátu jako smlouvy altruistické, j e dině v zájmu 
mandantově uzavřené vysvětliti dlužno nejdůležitější znak jeho, od 
smlouvy námezdní jej odlišující : volnou odvolatelnost mandatu 
fr. 15 D 17, 1. Je-li smlouva jen v zájmu mandantově uzavřena , 
leží v povaze věci, že mandant kdykoli činnost mandatářovu může 
přerušiti. Z této altruistické povahy mandátu vysvětluje Africanus 
ve fr. 61 § 5 D 47, 2 i jinou normu mandátu se týkající: »nemini 
-officium Sllum, quod eius, cum quo contrahitur, non etiam sui 
commodi causa susceptum est, damnosum esse debet «. (Proti tomu 
.zajisté ne právem Riimelin, Grunde der Schadenszurechnung str. 80.) 
V těchto normách leží význam mandátu , po případě smluv altrui
:stických vůbec a úvahy, že z altruistické povahy smlouvy podávají 
se jisté nutné konsequence, vedly k vytčení typu mandatu . Ovšem 
slu ší pojmu smlouvy altruistické rozuměti tak : Smlouva ta uzavírá 
se jedině a výhradně k vůli osobě druhé, a není nutno, aby ve
škerý ' prospěch ze smlouvy té plynoucí připadl onomu, k vůli 
kterému smlouva byla uzavřena. Dobře to byl 'vytkl Simon van 
Leewen Censura forensis kn. 4 . cap. 24. Č. 1. : »Suscipiturque 
(sc. mandatum) principaliter solius mandantis contemplatione, 
quamvis non omnis utilitas, quae ex suscepto negotio resultat, 
semper ad eum spectat. « 

-des Nichthandelnden, der Nichthandelnde in die des Handelnden versetzt.c 
Ovšem, že, jak svrchu dotčeno , dlužno tvrzení Sch. -ovo restringovati výkladem 
Scheurlovým : »Problémy ty pojí se jen k předsevzetí činů právních, t. j. ta
kových činů, při jejichž uskutečnění vůle jednajícího hraje roli. « Otázky ty 
v~ak dotýkají se jen poměru mezi zastoupeným a třetím, pro poměr mezi 
zastupcem a zastoupeným jsou lhostejny ; srv. i Schneider , Commentar zum 
schweiz. Oblig.-Recht k § 338 Č . 7, pak čl. 338, 392'. 

. 16) Dobře Trendelenburg , Dissertatio de honorario str. XV. : prae-
statJOnum .genus, quae sua natura aestima'tionem reciperent, sed ex voluntate 
<::ontrahentmm gratis praestari deberent, cujus generis sunt, dum . .. alterius 
negotium gratis ex pediendum suscipimus. 



22 

. Jak vysvětliti, že tato Jednoduchá a jasná pravda v plném 
dosahu nepříliš často byla 'poznána 17) a jak vysvětliti dále, že, 
i když ona poznání došla, všeobecného u zná n í nedošla? 18) Tomu 
bránilo několik míst z pramenů římského práva, jejichž výklad 
nedál se s dostatečným porozuměním poměrů životních. Jsou to 
místa, která vytýkají, že při mandatu záplata vyskytovati se může : 
fr. 6 pr., fr. 7, fr. 10 § 9, fr. 56 § 2 D . 17, 1; a c. 1. C. 4, 35 t 

kde vesměs mluví se o honorarium, salarium, které mandatáři byly 
dány neb přislíbeny. Právě v nedostatečném vystižení významu 

t ohoto honoráře či salaria, významu, jaký v konkretních poměrech 
životních přikládati mu sluší, leží neporozumění těmto místům. 
A porozuměti nebylo tak snadným, uvážíme-li, že honorářemt 
salárem nazývá se v pramenech i plat poskytovaný osobám, j~jichž: 
povoláním je ars liberalis 19), dMe platy úřadníků státních; 20) ba 
nebýti výborné práce LOéwe11fe!dovy (Inaestimabilitat und Hono
rirung der artes liberales im Alterthume), bylo by obtížno i nyní 
k úkolu tomu přistoupiti. Zásluha objasnění tohoto honoráře 
a salaria mandatáři poskytovaného přísluší nepochybně právě jme
novanému a vedle něho vynikající měrou Petražyckému, Einkommen; 
při čemž nelze nevytknouti, nač níže poukázáno bnde, že oba 
u výkladech svých dopustili se jisté jednostrannosti. Ostatně lze 
říci, že ve výkladu tohoto honoráře leží těžiště pojmu mandátu .. 

Tolik ovšem vytknouti sluší, že každý takřka bez výjimky, kdo· 
mandatum definovati se pokusil, vyšel od citovaného výroku Paulova 
a více méně správný výklad jeho podal : mandatář z přátelství k man
dantovi podniká činnost a proto činí tak beij3latriě. Honorář, v cito
vaných místech uvedený, jenž může bý-ti, aniž by podstata smlouvy 
se změnila, nejen poskytnut, nýbrž i slíben a úřední cestou vymáhán, 
(konkludováno dále správně, nemůže míti tedy tutéž povahu, jakou 
má mzda, povahu, která vůbec naznačuje se slovem • aequivalent «. 
Vždyť ve fr. 6 pro h. t. výslovně se praví, že poskytuje se »remu
nerandi gratia «. Avšak v dalším postupu vycházelo se z mylného 
a v pramenech ničím neodůvodněného předpokladu , že tento ho
norář, jehož motivem jest remuneratio, je něčím, co je pravidelným 
aneb aspoň velmi častým průvodcem mandátu, že honorář při 
každém mandátu může býti slíben a vymáhán žalobou. Každý 
honorář považován za remuneraci (odměnu z vděčno~ti placenou) 
a po jeho povaze dále pátráno nebylo, jen stačilo ujištění, že remu-

17) Sr. ovšem již Dankwardt, ]ahrbucher fur Dogmatik XIII. 312, 365,. 
Ihering eodem 1. ~89, omylně tento Besitzwille 411. 

' 8, Novější literaturu proti Dankwardtovi sr. Dietschz' na u. m. 
19) Sr. tito D. 50, 13. 
20) Merkel '] Abhandlungen aus dem r6mischen Recht Heft 3. str. 36-

a nn., str. 66 a nn. pak 'Jacobus Gothojredus; Tractatus de salario. Přehled 
nedorozumění odtud vzešlých sr. níže. 
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nerace není mzdou, aequivalentem. To vedlo namnoze k schola
stickým úvahám toho smyslu, že mandát je tu vzdor s 'íbené zá
platě vždy, když mandatář • etiam_ absque hoc pacto (kterým ho
norář se slibuje) fuisset id facturus.« 21) Dobře vytkl při jiné 
příležitosti Lenel, ~2) že stalo-li se něco, těžko je zjišťovati, jaká by 
byla bývala vůle interessovaných, kdyby se tak bylo nestalo. Mimo 
to leželo při výše dotčených úvahách na snadě, hledati povahu 
mandátu ve zvláštnosti služeb mandatářem poskytovaných. Vždyť 
mluví se v pramenech o záplatě při mandátu; aequivalentem, mzdou 
ona býti nemůže; jest tedy, tak usuzováno, povaha činnosti man
datářovy důvodem, že plnění mandantovo nemůže za aequivalent 
býti považováno. A vzhledem k dotčené již terminologii pramenů, 
které nazývají totožnými významy (honorariurn, salarium) platy 
poskytované těm, jejichž povoláním jest ars liberalis, není divu, že 
pokládány za předmět mandátu operae (na místo artes) 1iberales, 
které jsou, jak učeno, necenitelny a při nichž tedy odměna ne
může míti povahu aequivalentu. Tak vytvořena kategorie stavů, 
jejichž příslušníci no'n solent operas locare. O tom níže . 

Jak již vytčeno, obrátil Loewenfeld v citovaném spisu při 
zjišťování podstaty mandátu, pozornosť na prozkoumání povahy 
hunoráře či salaria. On pe"vně a konsequ c ntně drží se mínění, že 
tytéž práce, které jsou předmětem mandátu, mohou bý·ti i před
mětem smlouvy námezdní ; než základem této jest egoismus, onoho 
altruismus. Při smlouvě námezdní účelem (Zweck) každé strany je 
vzájemné plnění protistrany, při mandátu je účel obou stran jediný : 
ukojení potřeby mandantovy. Na povaze smlouvy altruistické nic 
se však nezmění, poskytne-li mandant mandatáři prostředky, aby 
tohoto účelu dojíti mohl, a sice nejen náklad věcný, nýbrž i náklad 
osobní) t. j . poskytne-li mu sustentaci, a tato sustentace jest pravou 
funkcí honoráře. S tímto názorem výborně ovšem harmonovala 
etymologie slova »salarium «. 23) 

Než nelze popříti, že tento názor je příliš jednostranný. Proti 
němu ozvai se Petražycki Einkommen II. § . 33 a nn., vytýkaje 
především, že má-li býti honorář sustentací, musí býti poskytován 
před, resp. při provádění činnosti; později odpadl by jeho důvod. 
A vzdor tomu prameny mluví o zažalování honoráře, které přece je 
možno teprve po vykonání služeb mandatářem. Ostatně ani 
honorarium remunerandi causa praestitum fr. 6 pr. h . t. nedochází 
výkladu LOé'We11fe!dem. 

~ I) Glossa etsi extra ordinem ad D. 17, 1, glossa praebebitur ad c 1 
C. 4, 35. Ba/dus in Codicem ad C. 1 C. 4, 35. Wesenbeck, Commentarius in 
Pandectas D 17, 1 č . XII. Bachovius-Echtius, Notae et animadversiones ad 
Treutlerum, Disp :no th . 1. lit. E. 

22) Archiv. f . d. civ. Praxis sv. 79. str. 76 . 
28) 'Jacobus Gothojredus, Tractatus de salario. Cap. 1. č. U!. A1erkel, 

Abhandlungen sešit 3. str. 36 
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Petražycki pokusil se o výklad nový. Témuž je honorář 
mandatářův jen species vyššího principu právního: 'principu o ná
hradě obětovaného důchodu z práce. Každému totiž, kdo majetek 
svůj (náklad věcný) a síly pracovní (náklad osobnÍ) uplatnil v ho
spodářství druhého k ukojení potřeb tohoto, (resp. k sjednání 
prostředků úkojných), náklad tento musí býti nahražen, pokud jde 
tedy o sílu pracovní, musí mu býti llahraženo vše, co by byl pra
videlnou cestou vyzískal zpeněžením své síly pracovní (das gewinnbar 
gewesene Einkommen). To vše musí býti pracovníku nahraženo 
i tenkráte, když smlouvou altruistickou k činnosti nějaké se zavázal , 
leda že by tu byla zvláštní úmluva náhraďu takovou vylučující 
arg. fr. 26 § 8 D. 17, I, slova »nisi si ut gratis id faceret rogatus 
sit, « a contrario. Slíbený ' honorář není pak ničím j i n Ý mne Ž 

předchozím oceněním náhrady za obětovaný důchod 
z p r á c e. Náhled ten není o nic méně jednostranným, než náhled 
Loewenfeldzlv, a nelze jej ani ve všech jednotlivostech pokládati za 
případný. 

Pokud jde totiž o tvrzení první, že mandatáři musí i bez 
zvláštní úmluvy býti nahražen náklad osobní (das gewinnbar ge
wesene Einkommen), sluší po mém soudě státi na stanovisku, 
že mandatum je smlouvou o bezplatném facere, a že tedy manda
táři náhrada osobního nákladu nepřísluší; fr. 26 § 8 h. t. zdá se 
ovšem svědčiti náhledu Petraiycké/LO, ale místo je tak nejasné, 
že nelze z něho as činiti tak dalekosáhlé konsequence, Bylo by 
jistě nesmírně těžko mínění P-ého, jež zajisté obsahuje v sobě 
velmi zdravé jádro, právě v případě fr. 26 § 8 D. h. t . uplatniti. 
Jak bylo by možno zjistiti náhradu obětovaného důchodu pracov
ního v případu tom, když kovář vzal otroka do učení? Jak možno 
zjistiti, kolik zákazníků ušlo , mu tím, že musil se zabývati vy
učováním a dohledem na učellníka? Mandatum je tedy smlouva 
o bezplatném facere; »mandatum est gratuitum « (fr. 1 § 4 D. h. t.) 
a »gratis facere « (fr. 26 § 8 D. eod.) nemůže míti různý smysl, 
takže by v prvém případu bezplatnost nevylučovala náhradu ná· 
kladu osobního, kdežto v druhém případu by vyloučení to mela 
za následek. Pokud pak jde o náhled další, totiž o charakteristiku 
slibu honoráře jako předchozího ocenění náhrady za obětovaný 
důchod z práce, dlužno jej pokládati za jednostranný. Honorář 
(se. plat m,mdatáři poskytnutý) může snad v jistých a jak záhy 
bude ukázáno, as velmi vzácných případech, míti podobnou po
vahu, ale obsah jeho tím nikterak se nevyčerpává. 24-) 

24) Myšlénka P-eho není jistě dostatečně propracována. Dle toho, co on 
praví o principu náhrady obětovaného důchodu z práce, patrně znamenala 
by náhrada ta, zcela v totožném smyslu, v jakém rozumíme náhradě oběto
vaných kapitalií, náhradu spotřebených sil pracovních. Ten smysl patrně slovo 
dispendium ve fr. 36 § 1 D. h t. a contrario lucrum míti nemůže. Při každé 
smlouvě pracovní obsahuje plnění pracovníkovi poskytnuté více méně jen 
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Budiž tu ucmen pokus na základě výsledků dosavadních 
-charaktcrisovati mandatum a honorář způsobem úplnějším. 

Rozhodnou zásadou jest, že, jak již '\~ytčeno bylo, mandatum, 
je smlouva altruistická a tedy bezplatná. Officium a amicitia jsou 
·ony motivy, které dle sdělení Paulova mandatáře k provedení 
-činnosti pro mandanta vedou. Officium (liberti), vděčnost, jistého 
druhu, morální donucení a amicitia, cit přátelský. Tím ovšem 
veškeré motivy možné vyčerpány nejsou; různé styky společenské, 
poměr závislosti a podřízenosti, altruismus v nejširším smyslu 
vůbec, a jaké podobné poměry se vyskytovati mohou, význam 
zde míti budou. 25) Vzniká nyní otázka: Snáší·li se s povahou 
.mandátu jako smlouvy bezplatné, t. j. nepřestává-li smlouva mezi 
stranami uzavřená býti smlouvou altruistickou, poskytuje-li neb 
slibuje· li se mandatáři na vzájem plnění. Svrchu uvedená místa 
:fr. 6 pr. 7, 10 § 9, 56 § 2 D. 17, 1 a c. 1 C. 4, 35 svědčí tomu, 
že altruistickou smlouvu za jistých okolností takové vzájemné 
plnění nealterujp.. Jest zjistiti, za kterých okolností tomu tak jest. 

I) Motivem poskytnutí honoráře může býti vděčnost, funkcí 
ieho odměna fr. 6 pl'. D. 17, 1. Honorář má tu povahu remunera
torního darování. 26) Na odměnu 

a) poskytnutou, nikoli slíbenou dlužno cit. fr. 6 pro vZtahovati. 
Takovýto poměr nepůsobí nižádných obtíží, jmenovitě tehdy, když 

'hodnotu, obnos určený k obnově, reprodukci spotřebovaných sil pracovních 
a nemusíme nutně býti přívrženci učení o t. zv. železném zákoně mezdním 

..a přece doznati musíme, že normální mzda ani t. zv. vlastní náklad práce 
o(Selbstkosten der Arbeit) nekryje; vzdor tomu nelze smlouvu pracovní, při 
které mzda tak nízce vyměřena jest, pokládati za smlouvu altruistickou. 
Výklad ovšem nenáleží sem, nýbrž do nauky národohospodářské o hodnotě 
'práce. Jen tolik lze říci: Proto, že mzda nedosahuje výše vlastních nákladů práce 
anebo se jim rovná, nelze ještě říci, že pracovník neuzavírá smlouvu z motivů 
-egoistických, a že tedy nejedná zištně. Je tedy patrno, že sem P-ého rozlišení 
lucra a dispendia, ač právě zde osvědčiti by se mělo , naprosto se nehodí. 
Ovšem, že on sám na tyto případy patrně nepomýšlí a dle některých , ne sice 
zCél1 zřejmých, zmínek přikládá dispendiu význam jiný, který již není onou na
prostou paralelou k dispendiu tomu, které se odstraňuje náhradou obětovaných 
kapitalií (nákladů věcných). Pravíť: Nahraditi se má onen důchod, který skutečně 
obětován byl, tedy ušlá mzda. On klade tedy protivu zištného a nezištného 
jednání v toto: Zištně jedná, kdo z dané situace hledí vyzískati co nejvíce, 
po případě více, než jinde mu kyne; nezištně naproti tomu jedná ten, kdó 
podniká ve prospěch druhého jistou činnost, než nechce utrpěti škodu, která 
vzchází mu tím, že zisku, který jinde bezpečně mu kyne, pozbyti má a žádá 
proto náhradu. Altruismus leží tu tedy v tom, že on volí právě tuto činnost. 
Argumentace je tedy ta: Kdo má zajištěnu záplatu za jistou činnost, jest 
patrně veden motivy altruistickými volí-Ii jinou činnost stejně obtížnou neb 
namahavější oproti nánradě toho, co onde zajištěno má. Záhy se objeví, že 
ani to nelze pokládati za zcela nepochybné a že musí tu býti ještě jiné 
momenty, máme-Ii skutečně uzavření altruistické smlouvy předpokládati. 

25) Tytéž motivy, jaké k darování vedou, mohou i zde se vyskytovati. 
Sr. Ha rburger, Die remuneratorische Schenkung, str. 52. 

26) Bekker, Pand(;;kten II., 203. 
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honorář po vykonaných službách poskytnut byl. Vzchází však 
otázka, lze-Ii vymáhati i honorář, jehož fLinkcí jest odměna, byl-li:. 
on toliko slíben. Interessantní je totiž a k zápornému zodpovědění 
otázky té vésti by mohlo, že mluví-li se v pramenech o žalobou 
(extraordinaria cognitione) vymahatelném plnění mandantově, mluv[ 
se o salariu. Ze svrchu citovaných spisú pak plyne, že etymologie 
slova »salarium « vede k tomu výsledku, že salariem plat úživný" 
sustentaci, dlužno rozuměti fr. 7 D. h. t ., c, 1 C. eod. Než kladné· 
zodpovědění otázky svrchu položené žádá fr. 7 D. h. t . .. , . 
salarium si peti coeperit, considerandum erit an laborem dominus . 
r emu ne r are voluerit an ... Odtud tedy plyne, že slib honoráj'-e 
jako odměny byl žalovatelný. Starší spisovatelé zevrubně rozbírali 
možné případy, lišíce je dle doby, kdy slib se stal: Múžeť se 

b) vyskytnouti případ ten, že honorář slíben byl po té, když . 
již smlouva byla uzavřena, a sice bud' po vykonaných službách 
aneb i ddve. V takových případech dlužno smlouvu přes to za 
mandatum považovati, a na smlouvu takovou jest především, 

ci :ované předpisy o žalovatelnosti honoráře vztahovati. 
c) Zbývá ještě případ poslední, nepřestává-li totiž smlouva 

býti mandátem, slíbí-li se záplata jakás při uzavření smlouvy samé. 27) , 
A tu jest přiznati, že nelze nalézti kriterium, které by takovou 
smlouvu rozlišovalo od smlouvy námezdní, nechceme-li vše přenechati 
uvážení konkretního případu, (zdali totiž tu kterou smlouvu lze 
dle poměrú osob ji uzavřevších považovati za egoistickou či altrui
stickou) a tak dospěti k výsledkúm, jaké svrchu byly kárány._ 
Hlavním znakem smlouvy bezplat é, a tedy tu mandátu, jest to, . 
že strana odhodlala se bez záplaty služby své poskytnouti, a tento 
znak ve smlouvách pr-edložených zjistiti se nedá. Je ostatně těžko" 
lépe charakterisovati rozdíl záplaty a remunerace, než jak učinil 
Loewenfeld krit. Vjahrsschrift sv. 21., str. 115 : »Celý skutkový základ. 
remuneratúrního darování, jak v životě vystupuje a dobře je znám 
pozústá\'á v tom, že remuneratorní darování následuje jinému 
beneficiu jako účinek příčině, spojeno jsouc s ním čas,ově a příčinně 
prostřednictvím v životě tak mocného závazku ' naturalního k od
měně (naturalis obligatio ad remunerandum). Remuneratorní daro
vání je oproti beneficiu prvému v poměru záplaty, plnění vzájem
ného; co jindy se dociluje ekonomicky jediným jednáním dvoj
stranným, děje se zde zpúsobem právnicky i psychologicky jinak 
konstruovaným, a sice dvěma jednáními jednostrannými, jejichž 

27) Existenci mandátu v takových případech popírají: Odo/redus in 1. 
Codicis partem praelectiones in tit. 4, 35; Oldendorp, Opel a omnia (1559) 
II. c1assis 4. (de act) act. 24. Defensiones rei conventi, str. 435; A zo, Summa 
in C. 2, 12; 4, 35; Done!lus, Commentarius lib. XII!., cap. 6 in Codicem 4, 
35, c. 1. Č. 5. N oodt in tito D. 17, 1: honor pactione 110n promittitur salvo 
nomine. F aber: Rationalia in Pandectas ad fr. 1 § 4 D. 17, 1; He!ifeld Juris 
prudentia forensis secundum ordinem Pandectarum D. 17, 1, § 955. 
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jednostrannost ovšem není úplná. Tentýž základ skutkový vrací se 
v životě typicky jsa stále stejný, ale zjev jeho před okem práva se 
mění.« Uvážíme-li toto, musíme dospěti právě k výsledku již na
značenému, že totiž slib záplaty při uzavření smlouvy samé daný 
vylučuje vždy bezplatnost smlouvy. Jen ténkráte totiž lze mluviti 
o dvou bezplatných jednáních, jestliže právě vylíčený děj zcela 
patrně ve dvě, od sebe rozeznatelná jednání se rozpadá, třebas. 

i ona v tam dotčené vzájemné souvislosti se nalezají. K tornu všakt 
aby dvě jednání jasně bylo rozeznati, nezbytně je potřebí, aby ona 
aspoň časově se rozcházela. Jest-li že však, slib služeb i záplaty 
časově v jedinou dobu spadají, pak nelze jinak, než egoismus za 
hybnou sílu poměru a právní poměr mezi stranami existentní za 
jedinou smlouvu záplatnou považovati. 

Pokud jde tedy o tento au 1. dotčený případ honoraria t 

neváháme je prohlásiti za darování remuneratorní. Pouštěti se do 
dalších výkladů o tom, jaké důsledky z tohoto prohlášení se po
dávají, vedlo by ovšem příliš daleko. V literatuře řešena otázka 
ta ostatně velmi zevrubně. Sr. přehled o rúzných náhledech v lite
ratuře projevených ve W-indsche-id, Pandekten 11., str. 525; dále 
pak jmenovitě Harburger, Die remuneratorische Schenkung (Diss . 
Miinchen 1875) a recensi téhož v Kritiscbe Vierteljahrsschrift sv. 21. t 
str. 111 a nn. od Loewenfelda. 

Další možné případy, ve kterých poskytnutí záplaty nevylu
čuje povahu mandátní smlouvy jako altruistické jsou tyto: 

2. Salarium mající povahu sustentace, úživy, snáší se s po
vahou mandátu. Má-li předsevzíti mandatář (tedy osoba k bez
platnému konání služeb se zavázavší) jisté konání, jmenovitě ta
kové, které delšího času vyžaduje, po případě jej z obvyklé 
činnosti výdělečné vytrhuje, zůstává smlouva bezplatnou a tedy 
mandátem, uhradí-li mandant napřed náklad k uživě nutný, po 
připadě paušalně (fr. 10, § 9, D . 17, 1), resp ., slíbí-li jeho náhradu. 
Dlužno vytknouti ještě toto: Není rozhodným hledisko sustentace 
v tom smyslu, jakoby smlouva nestávala se egoistickou, slouží-li 
záplata jen k úhradě životních potřeb pracovníku nezbytných. 
Vždyť při nepoměrné většině pracovníkú mzda sotvaže tomu úkolu 
vyhovÍ. Správné jest jen tolik: A priori musí býti jisto, že officium 
neb amicitia jsou motivem, který pracovníka k uzavření smlouvy 
vedl. Tyto osobní vztahy musí tedy in concreto existovati. 
A jsou -li tu, pak povaha smlouvy nemění se tím, že mandant, by 
umožnil neb usnadnil provedení činnosti jemu slíbené, poskytne 
mandatáři prostředky k osobní úživě. 28) Ovšem, že v případech 
takových poskytnutí salaria velmi těžko bude lze rozeznati od ná
hrady nákladu věcného - od náhrady impens. 

28) Loe1ťJeJZ/eld, Gutachten aus dem Am\'altstande, Heft 10, str. 886. 
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~. Salal~ium může míti konečně též povahu náhrady nákladu 
'Osobmho, t. J. smlouva, kterou kdosi ex officio vel amicitia za
vazuje se předsevzíti činnost nějakou, zůstává mandatum i tehdy, 
když mandant zaváže se mandatáři nahraditi újmu, která tomuto 
vzchází tím, že on přichází následkem smlouvy oné o výdělek 
v pravidelné výdělečné svojí činnosti. Bylo svrchu ukázáno že 
nalézt! k~nkret~í výraz pro tuto formuli je velmi těžko, a výklad 
!etrazyckzllo, ze locator operarum resp. conductor operis v~den 
Jest snahou sm~ouvou vyzískati (nabyti lucrum), mandatár- pak 
snahou neutrpěti škody (vyvarovati se dispendia, arg. fr. 36, § 1, 
D. 17, 1), nepodává vlastně vysvětlení žádného. Přes to bude snad 
možno nalézti i tu některé znaky, které rozřešení usnadní. Především 
musí i tu na jisto býti postaveno z osobních poměrů mezi stra
nami ~anujvících, že kdos, .veden jsa altruismem (přátelstvím) k před
sevzetl sluzby se zavazuJe. Ovšem musí tu býti jisté znaky objek
tivné, které tomu nasvědčují, snad přátelské styky mezi kon
tra henty, dále bude nutno žádati, aby šlo o činnost která nespadá 
v pravidelné výdělečné povolání pracGvníkovo, a po pfípadě o činnost 
zvláštn~. důvěry vyžadující. Dále bude nezbytným požadavkem, by 
zcela Jisto bylo, že pracovník onu sumu, kterou jako náhradu 
,obdrží, byl by vydělal, a že protistrana právě vzhledem k tomu 
náhradu tu jemu poskytuje. Nelze popříti, že jednak případy ta
kové bJldou dosti vzácnými a že s druhé strany velmi těžko by 
bylo, v případě sporu veškeré okolnosti tu naznačené zjistiti a na 
. základě toho smlouvu mezi stranami za bezplatnou prohlásiti . 
Salarium v této funkci vzdor duchaplnému svému zastávateli 
Petražycki-mu, patrně bude míti význam minimální. ' 

Ze všeho toho jasně plyne, že vůbec salarium honorář není 
pra~i?elným ?růvodcem mandatu, a že v nejhustŠích případech 
platitI bude zasada ~ mandatum est gratuitum« fr. 1 § 4, D. 17, 1. 

Svrchu bylo dotčeno, že zásadně držeti se sluší pravdy, že 
každá služba, která může býti předmětem smlouvy námezdní, může 
býti i předmětem příkazu (mandatu) Při tom nelze uzavříti oči 
před. skutečností, že jsou jisté skupiny činnosti, k jichž předsevzetí 
praVIdelně kdos smlouvou námezdní se zavazuje, a opět jiné skupiny 
činností, které pravidelně zdarma se konají. Činnosti, jichž předse
vzetí každý rád svěřuje osobám, ku kterým zvláštní důvěru má 
{pokud nejde o činnosti takové, které trvale a u značné míře sílv 
člověka absorbují), jsou zvláště zpúsobilým předmětem smlouvy 
?ezplat?é. .Tomu, že takové různé skupiny se vyskytují, svědčí 
Jme?-ovItě tIto "? 17, 1; rem alii vendere neb emere pro alio, 
~delUbere, to JSou činnosti, které vyplňují dotčený titul, a které 
1 do dnes, hlavně pokud jde o obě prvé, začasté přítelem pro 
přítele, podřízeným pro představeného, a jaké jiné styky společenské 
podobné ochoty vyžadují, zdarma se konají. V poměrech římských 
náležely sem dále, jak prameny svědčí (fr. 1 pr. D. 3, 3, fr. 42 

§ 2 D. eod . c. 15, C. eod, fr. 1; § 2, D. 3, 1) procuratio litis a 
vúbec procuratio negotiorum extrajudicialium (o tom srv. při výkladu 
pojmu procuratora), a postulatio pro alio. Vyložiti toto stanovisko. 
práva římského lze as jen pomocí hypothesy a úvahy, kterou podal 
lheTing (Zweck im Recbt 2. vyd. 1. sv. str. 141 a nn.): Pokud 
totiž nepodniká kdosi jistou činnost jako svoje povolání stálé, 
nebývá zvykem, by za předsevzetí její dal sobě platiti. lhering 
uvádí jako příklad rozdíl mezi veřejným posluhou, který mne 00· 

hotelu .dovésti má, a jiným chudcem, kterého o podobnou službu 
žádám. V prvém případě je úmluva a poskytnutí záplaty něčím 
samozřejmým, v druhém případě j ejí vymáhání špinavostí. Tll! 
patrně vyloupnuto dobré jádro názoru vládnuvšího v celé doktrině 
středověké, že totiž smlouvou námezdní zavazují se toliko osoby, 
quae solent operas locare. Rozvedeme -li onu jistě správnou my
šlénku lheringovu, docházíme k tomuto výsledku: Pokud hospo
dářské poměry v tom směru jsou nevyvinuty, že konání jistých 
činností neděje se po živnostensku od osob, které za povolánf 
si je zvolily, nebývá zvykem, aby osoby, které tu a tam je
předsevezmou, za to záplatu braly. Tím as lze vyložiti, proč 
titul D. 17, 1 takořka výhradně o činnostech svrchu vytčených, 
mluví. Nebyla tudíž patrně v Římě vyvinuta kommisse po živno
stensku provozovaná (emere a vendere pro alio), nebylo dále as 
vyvinuto živnostenské deponování (arg. bezplatnost smlouvy scho-
vací) a proto pokládal bych vzdor opačnému náhledu Loewenfeldovu 29

) 

jenž při tom o fr. 19 § 1 D. 19, 5 se opírá, za správné mínění, . 
že ani po živnostensku provozované ručení a jisté s tím souvisící 
druhy bankovních obchodů, které u nás všeobecně živnostenským 
způsobem provozovány jsou, nebyly ještě zobecněly. 

Tím vším as dostatečně zjištěna jsou kriteria, která dle práv2.. 
římského mandatum a smlouvu námezdní od sebe odlišují a ize
obrátiti se k normám rakouského zákonníka občanského. 

Občanský zákonník rakouský, ač v století 19. vydaný, náleží" 
z velké části století 18., (při čemž popírati nelze, že mnohde nové 
dráhy razil) a jako syn . své doby tíhne k doktrině století toho. 
A po stránce té nás interessuje, že dlouhým vývojem historickým ,. 
v století 18. skoncovaným, a částečně i do století 19. zasahujícím, 
jehož vylíčení bude obsahem následu jí cích stránek, došlo v literatuře 
století 18 . a předchozích výrazu učení, že plná moc a mandatum 
(příkaz, Auftrag) mají se k sobě jako stránka vnější (poměr mezi 
mandantem a osobami třetími) a vnitřní (poměr mezi mandantem 
a mandatářem). Tak učí v plné ryzosti ještě i Gliick, Ausfiihr
liche ErHiuterung, ad D. 17, 1 a tor to, jenž s rakouským 
zákonníkem shoduje se v tom, že nenáleží obsahem svým i formou 
době své genese (století 19.), nýbrž století předchozímu (Sr. Lands-

29) Inaestimabiliti:i.t und Honorirung str. 387. 
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berg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft ku konci.) Man
datum a plná moc jsou tedy dle učení toho pojmy korrespektiv
ními. 30) 

. § 1002 o. Z., jak svou terminologií (Bevollmachtigungsvertrag), 
tak svým obsahem: »Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm auf
getragenes Geschaft im Namen des Anderen zur Besorgung iiber
nimmt, heisst Bevol1machtig~mgsvertrag« činí nepochybně dojem 
ten, že učení toto sobě phvlastni1. A skutečně převládá v litera
tuře 31) naší mínění, že smlouvou zmocňovací, v hlavě 22 . . obč. zák. 
upravenou, dlužno rozuměti smlouvu, kterou kdo zavazuje se uza
vříti právní jednání jménem druhého, názor t~ , kterému doslov 
.zákona, byť již s jistou záměnou slov (slovům »ein Geschaft bc
.sorgen«, substituují se tím vlastně slova (:oein Rechtsgeschaft ab
.zuschliessen«) svědčí a byl pronesen i náhled, že zmocňovací smlouva 
,občanského zákonníka s man datem pramenů římských nic spo
,lečného nemá. 3~) Tvrzení to vzhledem k jistým předpisům zá
konníka občanského (§ 1004, který vytýká, že smlouva zmocňovací 
je zásadně bezplatná, § 1020 jest recepcí zásady římské o odvolatel
~nosti mandátu, § 1014 je parafrasí fr. ' 61 D. de furtis) zdá se býti 
poněkud odvážným. Na první pohled odnášíme si však zajisté 
-dojem, že zákonník zavedl v hlavě 22. jistý tvar, který po stránce 
vnitřní je mandatem, jehož předmětem však oproti právu římskému 
jest uzavření práv.nkh jednání jménem zmocnitelovým. 

Oproti tomu dlužno prohlásiti, že náhled ten vede pojmově 
i dle samých pře pisů zákona k výsledkům nemožným 33). Jest 
)uvážiti toto: 

30 ) Sr. sluší jmenovitě pruský Landrecht 1. díl tít. 13 Von Erwerbung 
·des Eigenthums der Sachen und Rechte durch eincn Dritten jedná o sm\:::uve 
zmocňovací a obsClh jeho jest asi totožný s hlavou 22. obč. zák. § 15 = § 1004, 

.,§ 81 =- § 1014; dále normu § 1004 rozvádějí §§ 74, 77-í9; § l63 obsahuje 

.ustanovení § 1020, avšak o mzdě se nezmiňuje. - Zákonník francouzský 
· čl. 1984 : Le man dat .0 u la procuration est un acte, par lequel une personne 
·donne a une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le man d a n t 
et en son nom. 1986: Le man dat est gratuit s'il n'ya convention contraire; 
ustanovení ar.alogického § 1020 o. z. o. C. C. neobsahuje. - Podivno jest, že 
i osnova občanského zákonníka pro Rusko obsahuje kategorii smlouvy zmodi 'J
vad, jež je bezplatná čl. 305, a libovolně může býti odvolána čl. 536. Věc 
ta byla mně Dr. Zavadskim, professorem university kazaňské, tím vysvětlena, 
.že redaktoři byli si dobře vědomi l1evhodnosti těchto ustanovení, že však 
vzhledem k tomu , že jen osnova · práva obligačního má naději v době do
hledné státi se zákonem, panovala snaha předpisy o plné moci tamtéž umístiti, 
-.při čemž obvyklá cesta byla nastoupena. 

31) Z literatury jest srovnati kommentáře Zeillerův, Nzppelztv, E !lz'ngeTltv, 
Wz'nz'warterův a Stube11.rauchův, tento v 7. vydání při §§ 1002, 1004, 1020, 
Kraz'nz-Pfajf, II. § 382 z judikatury rozhodnutí ve sbírce G.-U.-W. Č. 5725, 
.5878, 6450, 7911, 8245, !L818, 13155, 14287, 15439, 15577 a N. F. Č. 81, 357 , 
.574, 639, 651, 739. . 

32) Stubenrauch, 7. vydání II. 386 p. 3. · 
33) Sr. k následujícímu St upec ký, Přednášky (litografované , o smlouvě 

.zmocňovací. . 
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1. Sluší považovati za správný náhled, že pod hlavu 22. o. z. o. 
spadá jen smlouva, kterou zavazuje se kdo uzavříti právní jednání 
jménem druhého, anebo též smlouva, kterou kdo zavazuje se 
uzavříti právní jednání v interesse druhého jménem vlastním? Již 
Zeiller v kommentáři při §u 1002 vykládal slova ~im Namen« v tomto 
posledním širším smyslu. Vzchází dále otázka, zdali náleží pod hlavu 
·22. o. z. o. jen smlouva, dle které z a v á že se kdo uzavříti p r á v n í 
jed n á n í pro jiného, anebo i smlouva, dle které zaváže se kdo k opa
tření jisté záležitosti vůbec a spolu obdrží plnou moc, aby v případě 
potřeby jí při opatření oné záležitosti užil Není pochyby, že i tato 
druhá smlouva sem náleží. Arg. §§ 1029, 1034 o. z. Poručník na př. 
ze svého úřadu není a priori zavázán k opatření nižádného jednání 
jménem poručen::>ovým, nýbrž toliko ku správě, administraci, ale 
úřad jeho dává mu možnost, naskytne-li se potřeba jménem poru
·čencovým jednati, aby tak činil. § 1034 pak tvoří jako ge'richtliche 
Vollmacht protivu k plné moci smluvní (Vertragsvollmacht) § 1002 
a nn. Tolik odtud pokládáme za prokázáno: Není pražádného 
-ciůvodu, aby smlouvy, o nichž k posledu byla řeč, různě byly po
suzovány; (právní jejich povaze nemá tu býti prejudikováno). K tomu 
pojí se úvaha ryze zákonodárně politická : Jest poměr mezi poruč
níkem a poručencem různý dle toho, uzavírá-li poručník potřebná 
právní jednání jménem svým anebo jménem poručencovým, a jest 
proto smlouvu mezi stranami uzavřenou pokládati za různou dle 
toho, jestliže někdo zavazuje se uzavříti právní jednání jménem 
·druhého a tak činí, nebo zavazuje-li se uzavříti právní jednání pro 
druhého maje plnou moc, ale jedná jménem vlastním, nebo j~stliže 
konečně zavaluje se (aniž má plnou moc) uzavříti právní jednání 
pro druhého? Zajisté že rů~nosti takové nižádný důvod nesvědčí. 
Ale i tu sprostředkován je přechod k dalšímu: Jaký důvod má 
býti pro to, aby tyto smlouvy, dle kterých zavazuje se kdo k opa
tření cizí záležitosti, moha po případě potřebná jednání právní 
jménem protístrany, tedy jménem toho, jehož záležitosti opatřeny 
býti mají, uzavříti, jinak byly posuzovány, než smlouvy, kterými 
kdo zavazuje se k opatření týchž záležitostí, avšak nemá plné 
moci k uzavření potřebných snad právních jednání. Nelze nalézti 
-opětně žádného důvodu, pro který smlouvy ty různě měly by býti 
posuzovány. Tím dána jest celá řada smluv, předmětem závazku 
se lišících, ale nechť na kterémkoli místě ji přetneme, a čásť smluv 
pod pojem smlouvy zmocňovací, čásť pod jinou kategorii vřadíme, 
vždy počínání naše bude s hlediska legislativní politiky pochy
beným. Důvodem pro to, by ty které smlouvy různě byly posu
zovány, musí býti patrně jiné kriterium, než nahodilé zplnomocnění 
pracovníkovo. . 

2. Bylo svrchu vytčeno, že hlava 22. o. z. o. obsahuje jisté 
předpisy římského práva mandátního (§ 1014 a jmenovitě § 1020 
-o. z.); kdybychom s oním sub 1) vytčeným civilně politicky 
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vadným roztříděním se spokojili, tedy by ony normy, které v právu 
římském z povahy mandátu jako smlouvy altruistické nutně ply
nuly, byly často applikovány na falešný skutkový základ" poněvadž 
ony, v hlavě 22. upravené smlouvy zmocňovací, nemusí nikterak 
býti altruistickými ; a s druhé strany, neměli bychom v zákonníku 
pro smlouvy altruistické, které by pod pojem smlouvy zmocňovací 
nespadaly, norem vůbec. Oproti tomuto stavu věci nebylo možn o 
tvrditi, že zcela důsledně zdánlivého doslovu zákona držeti se nutno. 
Byly tu smlouvy, které každý nepředpojatý posuzovatel, ať právník 
či neprávník, za smlouvy námezdní musil považovati a pracovníci 
měli plnou moc, na př. obchodní pomocníci. Nato opáčeno, že 
~tu a tam «, accessorně, múže i ze smlouvy námezdní plynoúti po
vinnost k uzavírání právních jednání jménem principalovým. ' Tu 
prý je kombinována smlouva zmocňovací se smlouvou námezdnÍ. 34; 

Pokud lze mluviti o kombinaci, je na věci té tolik pravdy, že při 
takových smlouvách námezdních vejdou v užití předpisy hlavy 22. 
dávající vzejíti přímým právním účinkům v osobě zmocnitelově~ 
specielně zaměstnavatelově, po případě předpisy obchodního zákon
níka o obchodních zmocněních. 35) Ale nikdy nelze o tom mlllviti ~ 
že Gy předpisy hlavy 22. a 26. o. Z' J které poměr mezi zaměstna
vatelem a zaměstnaným, mezi ~ zmocnitelem « a ) plnomocníkem «: 

upravují, spolu konkurovaly. Vždyť pro předpisy ty je právě 
charakteristickým. že od sebe se liší. Kterých jest pak použiti ?' 
(Sr. §§ 1020, 1021-1155, '1160.) 36). Nemáli svrchu uvedená 
kombinace znamenati nic jiného, než to, co právě uvedeno, že 
totiž při smlouvách námezdních přijdou p o případě v úvahu před
pisy o zastoupení, je ovšem náhl ·.? d ten správným, ale jest opu
štěním principielního stanoviska o pojmu smlouvy zmocňovací a roz
dílu jejím od smlouvy námezdní, na kterém ve spisech v pozn. 34. 
citovaných se stojí, a zabočením v mínění, které tu zastáváno. 

Z toho všeho podává se tedy důsledek, že jest pochybeno 
veškeré smlouvy, kterými kdo zavazuje se uzavříti právní jednání 

34 ) Stubenrauch (Schreiber ) II. 387 Č . 3, E l lz'l1ger při § 1159 o. z. Nzjp el 
eodem: Da diese Vertra,ge (sc. Bevollma,chtigungsvertra,ge) ganz selbsta,ndig 
fiir sich bestehen, und ihre Verbindung mit dem Lohnvertrage ganz zufallig 
ist, so sind sie g a n z na ch ihrer eigenthumlichen Natur und nach den fiir 
diese Gattungen von \' ertragen bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu 
beurtheilen. 

3 ° , Randa Soukromé obchodní právo 1. str. 139 p. 100. 101. 
86) § 1020 jest li všech kommentat rů kamenem úrazu . .Tiž Zez'lIer 

o něm učil ~daher konne selbst in dem Falle, dass der Machthaber auf lan
gere Zeit oder auf lebenslang bestellt worden ware, der Machtgeber, wenn 
er die "ollmacht ohne rechtsgiltige Ursache vor der Zeit widerruft, zwar zur 
Forts~tzung der zugesicherten Belo hnu n g . . . angehalten werden «; tu je 
zcela zabočeno do předpisů o smlouvě námezdní. Stejně vViniwarter a Nzjpel, 
3.čkoli tento byl svrchu vyložil, , dass der Bevollmv. zu den wohlthatigen Ver
tragen gehore." Přesně zákona se drží Ellinger s výslovným podotčením, že 
,. der Bv. kein Lohnvertrag sei «, a Stubenrauclt ( Schreľber). 
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jm,ényem druhého, vsunoutyi. 1?od hlavu 22. a že s druhé strany jest 
pr~ve ,tak chybno vyl?U~ltl z po.suzováni dle norem téže hlavy 
veskere smlouvy, kteryml zavazuJe se kdo pro druhého uzavříti 
jednání faktická . 

, ~ ~vede~ého plyne, záro~eň dále, že _nechť jakékoli k posu
zovam zakonmka vhodne hledisko hledáme, vždy neúprosně kon
sequen'ce nás odkazují na mandatum římského práva. To vede 
nás k otázce: Lze týž rozdíl, jaký pro man datum a smlouvu ná
mezd,ní dl ey prá~a římského formulován byl, přijmouti i pro zá
konnlk y .obca~sky? Otázka rozpadá se v oddíly dva: 1. Chtěli 
redakton reClpovatl mandatum římského práva a mohli tak dle 
vě?e~~ých. pros~ředkú; jim ~o ruce jsoucích učiniti? 37) II. Při
svedclme-ll ~.otaz~e predchozl, dlužno zodpověděti onu, zdali pokus 
onen se zdanl t. J. zda vzdor nepodařenému doslovu zákonníka 
lze recepci tu pokládati za uskutečněnou . 

1. 

Bylo hned z počátku naznačeno že stylisace občanského 
zá.konníka, ~.lavy 22., za~in~n~ b?la tí~, že jisté římskoprávní in
stItuty navza)em, a s novyml mstltuty práva středověkého byly smí
seny, a. zmateny, Vysvětliti zevrubně toto zmatení, ukázati cesty, 
~deryml ~no se bra.lo a vytknouti dllvody, ze kterých se tak stalo, 
Jest ?od~lkem ,dostl obtížným, a obšírnějším způsobem , pokud vě
dom~ ~ase sa,ha, sotva kdo o~ se pokusil. Přímých dokladú není, 
pok~~dany ota:ky, s;m . spadající, namnoze za samozřejmé; jen 
~epnmo v celem, nekolIk století trvajícím vývoji lze postřehnouti , 
Jak pozvolna omyl na omyl se kupil, třeba tu i tam správná 
reakce probleskla, až konečně úsilnější pěstění práva německého 
a ~o~kazo~ání , na zásady práva tohoto , od práva římského 
°9hsne,. smIs~n~ t~ deklarovaly za ústav německoprávní. Pokud 
vubec Jednotltve duvody smísení postřehnouti lze, možno říci že 
~: prameyny práva řím:kéh~. podstatnou měrou k němu zavdaly ~ří
c~nu , ~ . :e neporozl;meno JIm začasté se strany středověké právní 
vedy a y z; tedy vy~la~. pramenú nesprávným zpúsobem se dál 
a k?necne y 3. omylna cIvIlní politika, oděná v roucho práva přiro- , 
zeneho a nemeckeho, zmatky ony dovršila. Zevrubněji lze jednotlivé 
důvody takto vytknouti: 

ad '1. : aj obsah titulú D . 17, 1, 1., 3, 26, a C. 4, 35 vedl k ná
~oru~ ž,e , p~ed:nětem smlouvy mandátní múže býti jen předsevzetí 
Jednall1 pravlllch, 

, 37) Ostatně '! iiterat~ře naší převládá mínění , že mandatum bylo reci-
povano. Sr. pyoz!1.amky NiP.tel,! a

v 
EI!ingera v poznámce předchozí citované, 

pak kommentar Rzrchstetteruv, Jenz pojednávaje o hlavě 22. mluví jen o mandátu 

3 
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b) v právu římském nedostá~al? se in~tit~tů zastoupení a plné . 
moci a proto ani. zvláštních termmu pro Instituty ty, ' . 

c) slova »mandatum « užívá se vv.p'rame.nec? ve .smyslu v~lml 
ůzném a namnoze ono nemá naznacltl obhgatlOnem mandatI, 

r dl slov »honorarium «, »salarium « užívá se pro platy druhu 
velmi různého (o čemž již svrchu bylo, mlu:eno); . . 

ad 2.: aj smí sen nově vytvořeny pOJem., v pramene~h s,e. 
nevyskytující, totiž pojem mandatáře, mandatanus (prameny pravl . 
i~ cui mandatum est) s pojmem římského procurat~ra, 

, b) nedostáve-lo se ?or?,Zl.~mění pro různé pOjmy advokáta 
a procuratora v Rímě eXl~tUjlCI, , v 

c) neporozuměno pOjmu hono.rare, . 
d) začasté neporozuměno pOjmu t. zv. operae, qua~ lo~an 
. t Cf 5 § 2 D 19 5' o tom svrchu) a ony smesovany non possun r. ., , , . 

s artes liberales (tit. D. 50, 13 a fr. 1 D. 11, 4), v 
ad 3.: a) nedostávalo se způsobilosti, ve středo,- a novovek~ 

uznání došlé instituty plné moci a přímého zastou p~m~, sam?statnv~ 
uvážiti a snaženo se vřaditi je do systému pram~n~ nms~y.ch, Pyrl 

. -čemž právě sub. 1. a) citované tituly Corpus 1l1ns zavlll1ly, ze 

doktrína omylnou cestou se dala; y y " '" 
b) konečně přispěla po našem soude, ac o t~m zpravy v ht~-

ratuře ~ebylo lze se dopátrati, k zmatení onomu 1 okolnos~ taj :e 
.. ť předpisy práva mandátního (volná odvolatelnost) velmI dobre 
JIS e , . bY' ťtuty ty 
hodily se na plnou moc, ač po stránce te JSou so e ms 1 . 

úplně cizí. y' y' 
Pokud jde o okolnosti ad 2 a 3. vytcene, nemozno. Jest 

v líčení dle jednotlivých bodů takto naznačených, P?stupovatl pro 

b y' o t látky a nutné následkem toho odkazovam. Bude tedy 
o Slrn s k' h d " 'ch 
postq.pováno dle jednotlivých autorů o otáz . ac . sem spa aj1cl . 

se rozepsavších. , v,.., bl 'y I Y'-
O bodech ad 1. uvedenych a nekterych jmych po lze eZl 

cích otázkách budiž ihned stručně promluveno. . H 

. Prameny ve zmíněných titulech (I. 3, 26; ~', 1/, 1;. C. 4, 35) 
vesměs jako příklady předmětu mandat~l, uvadejl negotta gerere, 
což dále se vykládá jako fundum, -hommemv em:re, ven dere, yro 
aHo fideiubere. Výminečně prohlášeno za ~redmet .n~andat~ pred-

vzetí jakéhokoli jednání faktického (pohre, SarClrl vestlmenta) 
~e § ult. 1. 3, 26, a fr. 22 D. 19, 5. Mirr:o to ~ § ~ I. 3, 26, ,fr. 22 
§ 6 D. 17. 1 jednajících o mandatum rel turpls, dale fr. 16 D. eod. 
a ·fr. 26 § 8 D. 17, 1 (docere fabricam). Vzhledem. k tomuto ~tavu 
ramenů není obtížno vyložiti, proč ve všech splsech s pOJme~n 
~andatu se zabývajících setkáváme se s týmíž p~ík,la?y (~egot~a 
gerere etc. etc .) a proč blízko bylo položen? do~nn~ll1, v z.e ~redme~ 
ten jest pro mandatum nejen typický, pr~vI?elny; nybr~ ~ vyhradny 
po té strance, že tytéž činnosti předmět~m jm~ .s~louvy ?ytI nem~h~.u~ 
hlavně když fr. 19 § 1 ·D . 19,5, ktere by Jmemu nazoru svedcltI 
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mohlo, nenalézá se ani · v titulu mandati, ani v titulu locati ' con
<incti, nýbrž v titulu praescriptis verbis a mimo to {Íčinek jeho 
v tomtéž títulu yparalysován je zdánlivě často již dotčeným fr. 5 
§ 2 D. 19, 5. Ze obsah zmíněných tří titulů ' odpovídá poměrům 
římským a že činnosti tam uvedené zřídka as byly předměterl1 
.smlouvy námezdní, bylo svrchu již pověděno. 

Slova mandatum užívá se v pramenech pro pojmy velmi 
různé. Technickým výrazem jest název ten pro smlouvu uzavřenou 
mezi stranami o bezplatné opatření jisté záležitosti, vykonání služby 
arg. fr . 1 § 4 D. 17, 1, ač dle etymologie své znamená toliko 
příkaz, uložení dotčené činnosti se strany mandantovy. Mimo to 
slovem oním různé pojmy mají býti naznačeny. Neinteressují nás 
zde ovšem místa, ve kterých »mandare«, » mandatum < vztahují se 
na akty veřejnoprávní, zákonodárné neb správní. Fr. 17 § 7 D. 50, 1 ; 
fr. 4 § 1 D.39, 4; fr. 16 D. 2, 1 ; fr. 3 § 4 D. 47, 12; fr. 8 § 17 D. 2, 15; 
c. 5 C. Theod. 16, 5. Spíše již zajímají nás místa ta, ve kterých 
připisuje se slovu »mandatum « význam plné moci. 38) Myslím, že 
pro nás nemá důležitosti, zda v místech oněch znamená ~man
dare « tolik, jako naše zplnomocniti, to však je jistu, že tamtéž, 
vzdor tomu, že o .mandare « se mluví, popírá se přímo existence 
obligationis mandati mezi stranami, aneb aspoň ze skutkového 
základu je patrno, že o obligatio mandati nejde. Sem náleží fr. '10 
§ 4 D. 17, 1; pak všechna místa, kde se mluví o mandare actiones: 
fr. 51 D. 15, 1; fr. 23 pr. D. 17, 2; fr. 1 § 14 D. 27, 3; fr. 14 
pro D. 47, 2; fr. 76 D. 46, 3; fľ. 70 D. 3, 3; fr. 34 pro D. de leg. 
lIL, fr . 53 D. 15, 1. 

Hlavní interess mají však pro nás ona místa, kde užívá se 
s lova mandatum ve smyslu synonymním s committere, iniungere, 
iubere, decernere,3D) totiž ve smyslu instrukce, poukazu a p., aniž 
by vúbec bylo se dotýkáno otázky, jaké povahy jest poměr exi
stentní mezi tím qlli mandat a oním, cui mandatur. Smysl ten má 
mandatum ve všech místech, kde »mao'datur procuratori «; fr. 6 
§ 1 D. 43, 26; fr. 3 § 1 D. 2, 2: specialiter mandavi; fr. 13 D. 
41, 1; fr 42 § 1 D. 41, 2; fr. 13 § 25 D, 19, 1; fr. 11 § 7 D. 
44, 2. Ze takto dlužno vyložiti zdánlivý pleonasmus »mandare 
procuľatori « a nikoli tak, jak činí Schlossmann, Besitzerwerb durch 
Dľitte str. 103 a · nn. o tom sr. níže. Smysl poukazu má mandarc 
ve fr. 5 § 1 D 17, 1; fr. 34 § 3 D. 46, 3. Netechnicky je ko
nečně užito slova mandare na oněch místech, kde mluví se o man
datum rei turpis; tu rovněž nevzniká obligatio mandati § 7 I 
3, 26; fr. 22 § 6 D. 17, 1 ; fr. 1 § 13 D. 48, 16. ·Z toho všeho 

38) DreeltsIer, Actio qúod iussu str. 22; proti tomu B upka, Vollmacht 
'7 a nn. . . .. . 

3D) Dirksen, Manuale latinitatis pod 
.a ligemeine Anweisungsrecht str. 78 a nn. 

příslušnými hesly ; TYendt, ' Das 

3* 



plyne, že mandatum neznačí vždy obligationem mandati, nýbrž že 
mandatu domini namnoze znamená tolik co ex voluntate domini. 
Týž význam sluší slovům těm přikládati ve:Jr. pr. D. 3, 3, kdež 
praví se; procurator est, qui mandatu domini aliena negotia admi
nistrat. To dlužno tvrditi vzdor fr. 42 § 2 D. 3, 3, kdež řečeno, že 
obligatio, quae inter procuratorem et dominum consistere solet ~ 
mandati actionen parit. Neboť procurator jest v titulu D . 3, 3 
protivou defensora, qui sine voluntate domini administrat . Ovšeln 
nebudiž popíráno, co již svrchu bylo naznačeno a co níže pude 
provedeno, že poměr mezi prokuratorem a principalem jest v Rímě 
snad výlučně mandatum. 

Další nejasnost zaviněna tím, že plat poskytovaný tomu t 
cui mandatur a onen, který pěstitelům svobodných umění (prae
ceptores artium liberalium) a mensoru agri se poskytuje, jmenuje se 
honorarium (na to bylo svrchu již poukázáno a tolikéž na spisy 
o platech těch zevrubně pojednávající), a že obojí tento plat 
vymáhá se extraordinaria cognitione. Leželo na snadě, že bylo 
začasté pokládáno za to, že i smlouva s pěstitely svobodných 
umění uzavřená je mandatum, a z toho činěny pak nesprávné 
konkluse na předmět mandatu; usuzováno totiž jmenovitě. že na 
rozdíl od smluvy námezdní jsou předmětem mandatu služby ne
cenitelné (sr. pozn. 9. tohoto §u). Pojem těchto formulován pak 
různě pod vlivem fr. 5 § 2 D. 19, 5, a snad fr. 6 D. 38, 1 a dů
sledky toho, vzdor tomu, že redaktoři obč. zák. v § 1163 O. z. 
zásadně od náhledu toho upustiti chtěli, vidíme v kategorii smlovy 
zmocňovací hlavy 22. obč . zák. Ježto jde tu o mínění, velmi 
zhu~ta dosud zastoupené, bude nutno dotknouti se několika slovy 
pojmu t . zv. artes líberales, o nichž prameny v tito D . 50, 13 
jednají, při čemž upozorniti jest, že totéž, co o nich bude po
věděno, platí i o zeměměřiči, (mensor agri fr. 1 D . 11, 6). 

Zásluhou Loewenjeldovou (ve spise Inaestimabilitat und Ho
norirung der artes liberates im Alterthume) jest, že důsledně pro
vedl názor : artes liberales a jejich pěstění nejsou předmětem práva 
civílního. Pěstění t . zv. artes liberales (velmi dobře podstata jich 
vyložena přirovnáním k názorům, jaké dle práva církevního platí 
o vykonávání funkcí kněžských) vůbec nenáleží mezi činnosti, které 
konají se k vůli jednotlivci, jenž jich potřebuje; pěstitel jejich 
nezavazuje se vůbec k jejich vykonávání, a nemůže býti řádným 
řízením soudním k jich předsevzetí do nu cen; on však přes to 
j.est povinen pěstiti je všude, kde potřeba toho se vyskytuje, na 
základě jisté misse vyšší, na základě povolání svého, ať již po
volání to pokládá se za jakýsi druh kněžství (fr. 1 § 4 D . 50, 13 
res religiosa ; § 5 sed est quidem res sanctissima civilis sapientia)t 
ať vůbec stát v prospěchu obecném pěstění povolání toho žádá. 
To je nepochybný názor starověku o artesliberales, a tento názor 
~ošel přesného výrazu v učení Ulpianově , zachovaném v tito D~ 
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50, 1~. Ne~hť ;yysk,YtUjí se )akék~li o~chylky v dějinném vývoji 
ne ? ruznos:l mm~11l co do JednotlIvosti, v hlavních rysech platí 
~ohk : y ~o,mer mezt praeceptorem artis Iiberalis a tím, kdo pomoci 
Jeho zada , a komu ona byla poskytnuta neb slíbena, není vůbec 
poměrem práva civilního a tedy nejen ne smlouvou námezdní nýbrž 
z téhož důvodu ani mandátem. Povinnost ku konání povolání těch 
sanl~tionována jest právem veřejným, a prohřešení se proti povin
nosti té dle toho.to práva dochází odsluhy (fr. 1 § 9 D. 50, 13, 
s ed et adversus lpSOS omnes .(sc. praeceptores artium liberaIium) 
Praeses cognoscere de bet, qma ut adversus advocatos adeantur 
D ivi Fratres rescripserunt). Ohledně mensora shledáváme se v pra~ 
menech s odchylkou tou, že Praetor poskytuje proti témuž mimo
řádné prostředky právní (fr. 1 D . 11 , 6) . Ještě dlužno dotknouti 
se otázky, jakou povahu má honorář, salarium, praeceptorum svo
bodných umění poskytovaný. Je nepochybno že v dotčeném již 
názoru práva církevního na funkce kněžské ~áme dosud zacho
vaný pendant platů takových. Forma platu je remuneratorní daro
vání, funkcí jeho sustentace. Mají-li ona povolání totiž býti zdárně 
pěstěna, musí se pěstitelům jejich dostávati přiměřených prostředků 
k výživě . Charakteristickým jest právě pro tuto sustentační funkci 
pla~ů o?ěch, že může o poskytnutí jejich žalováno býti extra
ordmarla cognitione. Výjimka platí jen ohledně filosofů učitelů 
filosofie, quia hoc primum eos profiteri oportet merc~nnariam 
o peram spe:nere, . a . ohled?ě professorů práva civilního, quia res 
e.st san.ctlsslma CIVlhs saplentla, sed quae pretio nummario non 
Slt aestJmanda nec dehonestanda, dum in iudicio honos petitur. 4 0

) 

Další místa pramenů , zavdavší v středověku a dosud zavdáva
j íc~ příčinu k pochybnostem jsou ona, kde mluví se o prokuratoru. 
POjem prokuratora náleží jistě k nejspornějším u výkladu pra
menů římských Namnoze dosud rozšířeno jest mínění, že »pro
,c:lrator « a contrario .toho. :o cui aliquid mandatuf<' (což vyjadřo
vano slovem mandat~nus) Jest plnomocníkem v technickém smyslu, 
tedy osobou, která jménem kohosi s třetí osobou právní jednání 
uzavírá. 41) Počínaje směrodatnými výklady SchlossmannovÝ711i 42) 
š íří se názor, slovutné právníky43) již mezi stoupence své číta-

40) Hey rovský , Instituce, str. 315. 

4
t

) . Al~zalill , Ueber den Begriff des procurator und mandatarius, str. 1 
a nn . M,zttezs , ~tellvertretung, str. 52 a nn., do jisté míry Bekker, Das Recht 
d es Be)lt~es bel den Romern , str. 205 ; proti tomu S ehlos smmtn, Besitzerwerb 
durch Dntte, str. 16 a nn. Stellvertretung na u . m. ; nejnověji H upka, VolI 
macht, str. 7 a nn. 

42) Schlossma11.n na u. m. 

4.3) Před Schlossmannem podobné mínění zastával B ri11.z, Archiv f. d . 
c . . P:axI~ sv. 68., str. 328 a nn . nyní Burckhar d, Krit. Vjsschrift 23 str. 52 a nn. 
PmtJZskz, Thatbestand des Sachbesitzerwerbes II. 220 a nn. K11. i ep , Vacua 
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jí~í, že procurator pramenů je jistý alter ego· svého pána, správce ,. 
administrator jeho domácnosti. ' Procurator, tak se učí, vycházeje· 
z propuštěných otroků, opatřuje hospodářství svého pána; on je 
vrchnim dozorcem domácnosti, jednotlivých statků, vede účty, vy
stupuje oproti třetím osobám jako zástupce. Pokud jde o kruh 
činností, který jemu je svěřen, jest on typický, t. j. procuraturu. 
v římském domě všeobecně stejné postavení náleželo, a stejné 
práce a služby patřily mezi jeho povinnosti. Hledíme-li ku kausal
nímu poměru právnímu mezi pánem a procuratorem uzavřenému, 
definován týž vzhledem k fr. ' 1 pro D. 3, 3 jako mandatllm, obli
gatio mandati. Schlossmann na u. m. pokusil se prokázáti, že ze 
skutečnosti té, že kdosi jest procuratorem druhého, nelze ještě 
vůbec na žádný poměr právní mezi nimi usuzovati, nýbrž že 
kausalní poměr vzniká mezi nimi teprve specielními příkazy páno
vými. 44) Důvodem proto býti má, že prameny . poskytují 
k vypořádání poměrll mezi pánem a procuratorem actiones. 
mandati, jednal-li procurator mandante domino, naproti tomu 
actiones negotiorum gesto rum, jednal-li sine voluntate fr. 17 D . 
15,3 fr. 51 § 1 D. 21,1; fr. 3 D. 27, 3; fr. 8 § 6 D. 34, 3. 4 5) 

Mínění to, pokud vědomosti naše sahají, nesjednalo Schlossman·· 
noví přívrženců, 46) a lze je skutečně pokládati za pochybené. 
Poměr mezi pánem a procuratorem jest nepochybně pomě(em 
smluvním,47) pravidelně mandatem, jak plyne již z toho, že není-li 
procuratorem otrok, (kdy tedy civilní poměr je vyloučen) bývá 
jím libertus,48) jenž ex o Hi c i o, jsa pánu bezměrným díkem za 
propújčenou svobodu zavázán 4V) služby pánu svému bezplatne 
koná, docházeje ovšem v domě pána svého obživy. (Vzhledem 
k tomu, co svrc9u bylo řečeno o totožnosti předmětu mandatu 
a smlouvy námezdní, je ovšem zcela dobře myslitelno, že by poměr 
mezi pánp,m a procuratorem byl smlouvou námezdní.) Definice 
Ulpianova ve fr. 1 pro D. 3, 3 má tedy nepochybně své oprávnění. 
Jak odstraniti však domnělé argumenty Sch-ovy? Po našem soudě 
věc není tak obtížná. Bylo svrchu vytčeno, že ' rozsah činnosti 
procuratorovy byl zvyklostí typicky určen. Poklid v těchto mezích 
procurator jednal, slouží k vyrovnání poměrů mezi ním a pánem 
actibnes mandati, a podobně v těch případech, když pán pro-

possessio I. 212 a nn. L enci, ]ahrbiicher filr die Dogmatik sv. 36, str. 81 
a nn.; proti Sch-ovi Baron, Krit. Vjsschrift 23, str. 519 a nn.; Czyhlarz , Griin
huts Ztft. 10, str. 148 a nn. 

44) Besitzerwerb str. 103 a nn. jmenovitě 105, 106, pak 109. 
45) Besitzerwerb, str. 118 a nn . 

proti 
46) Všichni v p. 43 citovaní přívrženci S ch-ovi prohlás:li se po té stránce: 
němu, sr. hlavně P ininski na u. m. a p. 2. Lenel na U. m., str. 83. 
47) Sr. P ininski na u . m ., L e1zel na U. m 
48) Kniep na U. m. 213, S cltlossmamz 106, Lellel 83 .. 
49) H eyrovský, In.stituce 420. 
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curatorll přikázal specielně předsevzetí činnosti, pravidelně v onen 
typický obor nespadající. Pokud však procurator, sine voluntate 
domini předsevzal takovouto činnost, byla to negotiorum gestio. 50) 
Příklady z doby moderní ve všech oborech služby jsol(na snadě. 51) 

Vzchází ještě otázka, co souditi jest o fr. 1, § 1 D. 3, 3, 
jenž mluví o procuratoru unius rei. Ode všech odpůrců mínění 
Scldossmamzo'Zla uváděno, že místo to stojí v naprostém odporu 
s jeho pojmem procuratora. Vzhledem k tomu) že převážná 
většina míst v pramenech vede nás k tomu, abychom tutéž osobu 
jako Se/z. za procuratora pokládali, nelze patrně jinak, než věc 
vyložiti tak, že Ulpián užívá slova procurator ve smyslu širším, 
chtěje pod pojem procuratury vtěsnati i administrationem unius 
rei; co pak jest administratio unius rei, to plyne z jejího po
stavení oproti poslovi (nuntius). Ježto pak ani zde vzhledem k ne
dostatku přímého zastoupeni v právu římském nemůžeme pro
curatora unius rei nazvati plnomocníkem, a přes to činnost jeho 
od nuntiovy se liší, dlužno říci, že administratio mandata zna
mená bud' přímo příkaz k uzavření právního jednání, anebo vůbec 
příkaz k opatření jisté záležitosti spolu s mocí eventuelněnutné 
právní jednání předsevzíti. Zvláštnost procuratorova neležela tedy 
ani tu ve způsobu vystupování, nýbrž v jakostí uložené činnosti. 
Ač tedy jak se Schlossmannem soudíme technický pojem pro
curatora leží jinde, interessuje nás tento z pramenů se vnucující 
pojem, jehož váhu sesiluje, že postaven jest v čelo titulu ex pro
fesso o procuratorech pojednávajícího. Tento pojem byl také v celé 
doktrině středověké a pozdější pokládán za technický a setkáváme 
se s ním ve všech zákonnících moderních v definici mandatu (ein 
Geschaft besorgen - negotia administrare § 1002 O. Z. § 662 obč . 
zák. pro říši německou . ) 

O operae, quae locari non possunt, mluveno bylo již svrchu. 
Konečně nedostatkem pramenů, lze-li pojem nedostatku 

v tak širokém smyslu bráti} bylo, že nezná právo římské přímého 
zastoupení v rozsahu témž, jako právo pozdější. Při methodě 

50) Sr. Bri1lZ na U. m. 328; táž myslénka prosvítá z výkladů L enelovýclt 
na U. m., str. 86: Třeba procurator byl vždy mmdářem (Beauftragter) svého 
pána, tož přece objem jeho mandátu právně nebyl ustálen. Nutně obsahoval 
vždy četné faktické služby, jaké každá správa s sebou nese a jaké na př. 
naši správcové domácnosti konati musí. K tomu přistupovalo předsevzeti 
právních jednání incasso, placení atd. Samozřejmě opatřoval procurator jako 
důvěrník svého pána i jiná tímto vyžadovaná jednání pravní, koupě ap, 
a k těm udílel mu dominus příkazy zvláštnÍ. Pak Púzinski na U. m. 423. 
Jinak věc vysvětlují Perm'ce, Labeo I. 495, a vVlassak, Zur Geschichte der 
negotiorum gestio str. 42, kteří soudí, že udělování žalob ex negotiis gestis 
me:ti pánem a procuratorem je historickou reminiscencí na doby, kdy gene
rální zastoupení proces sní nebylo pokládáno ještě za mandatum, kterýžto 
typus smluvní prý ve speciálním mandatum původ svůj má. 

51) Sr. Lozel na U. m. 
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středověké, která vše z pramenů římských vyvoditi hleděla, hrozilo 
nebezpečí toho, že nově obyčejem vzniklý institut zastoupení bude 
vtěsnán do pramenú římských a že dostane se tamtéž systematicky 
na nenáležité místo. 

Nelze říci, že by doktrina i jen jediné z nebezpečí zde na
značených vítězně byla překonala; takřka veškeré zmatky, o jejichž 
možnosti tu promluveno, skutečně se dostavily. Vylíčiti vývoj 
těchto omylů budiž úkolem následujících stránek. Pokud jde však 
o vývoj nauky o zastoupení, netřeba jeho se dotýkati. Tu vše 
zpracoval s příkladnou svěd omitostí Buchka: Zur Lehre von der 
SteH vertretung, 

Již mezi glossatory vyskytují se spory týkající se otázek nás 
interessujících sr. Haenel Dissensiones dominorum seu contro
versiae veterum juris romani interpretum, qui glossatores vocantur 
§ 375 (Hugoli11US D. de proc. 3, 3 fr. 1 pr.): An mandatum gra
tuitum esse debeat? Z obsahu paragrafu »variant in 1. de proc. 
D . 3, 3 je však patrno, že předmět sporu neodpovídá rubrice . 
Kdežto v této prohlašuje se za předmět ten otázka, je-li pojmovým 
znakem mandátu bezplatnost, točí se spor v textu uvedený kolem · 
toho, zda onoho, qui aliena negotia mandatu (ex voluntate) domini 
administrat pro mercede, lze nazývati procuratorem. Je to tedy 
vlastně spor o slovo. Avšak omyl nás zajímající inaugurován tu 
ač ne zřejmě, přijetím mínění prý A zonova,' . .. ' .. et sic omnis 
conductor et omnis locatnr mandati teneretur, cum procuratori 
contra mandatorem et mandatori contra procuratorem actio datur 
mandati; naznačeno tu tudíž, že každý, cui al~quid mandatur, 
je procuratorem. 

Azo, Summa locuples ad tito C. 2, 12 de proc. Procurator 
v širším smyslu jest jemu souznačný s mandatářem .. . si inter
veniat merces, locator dicitur operarum, nOll procurator et locatio 
dicitur contracta, non mandatum. V tomto širším smyslu jest 
jemu procuratorem i nuntius; in Cod. 4, 35. (Pokud jde o nuntia, 
setkáváme se takřka všude se zjevem. že rozdíl mezi ním a pro
curatorem naznačovaný dotýká se officia a sice specielně otázky 
spoluúčinkování při cizích jednáních právních; o poměru kausálním 
mezi poslem a tím kdo ho posílá, není nikde řeči, ač týž patrně 
je velmi často smlouvou námezdní.) Ne však každý procurator 
je nuntiem: N untius est is, · qui vicem gerit epistolae. - O ja
kosti poměru mezi praeceptory artium liberalium a těmi, kterým 
oni pomoci poskytují, se nezmiňuje, pouze negativně vytýká: 
quasdam operas esse, quae locari dedignantur. O mandatum se 
tu nezmiňuje. Dále vytýká; Est et aliud factum, quod locari non 
solet (potest?) si dedero tibi pecuniam, ut servum manumittas ut 
D. 19, 5; fr. 5 § 2; v Commentariu in Codicem in C. 1 C. 4, 35 
probíraje otázku, jakými žalohami procurator domoci se může 
salaria, vykládá, že o advocatu platí jiné normy, jež uvádí; spolu 
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však nepodotýká, že též poměr mezi advokátem a klientem je 
jiný, než poměr mezi mandantem a »procuratorem « ; totéž eod. 
ad fr. 17. 

Odofredus: In Digesta a in Codicis 1. partem praelectiones. 
· Ohledně pojmu procuratora, je tu táž nejasnost, jako u Azo11a , 
Vyskytuje se otázka i jinde obvyklá: quid differt titulu s de pro
curatoribus (D. 3, 3) a titulo mandati (17, 1) jež zodpověděna, že 
jednak v prvém jedná se o procuratoru ad litem, v druhém o pro
curatoru ad negotia, jednak '. quare in tito de procuratoribus trac
tatur de officio procuratoris principa1iter, in tit. mandati tractatur 
principaliter de actione mandati directa vel contraria (in D. 3, 3 
ad fr. 1); o nuntiovi praví totéž jako Azo. Advocata podobně jako 
předešlý zatahu ;e do pojednání o salarium incertum, z čehož 

:snadno lze odvozovati domnění, že poměr mezi advocatem a jeho 
klientem jest jemu man datum (ad fr. 7 D . 17, 1). - U něho dále 
poprve vyskytuje se tvrzení, že o povaze smlouvy rozhoduje okolnost, 
-zda est ta1is persona quae consueverat locare opera s suas; obdrží-li 
·taková osoba slib peněžité záplaty za obstarání záležitosti, je to 
locatio, si non consueverat, je tu contractus innominatus. To od
·vozuje z fr. 3 D. 12, 4 a fr. 5 § 2 D. 19, 2 (ad D. 3, 3 fr. 1; 
ad D 12, 4 fr. 3; pak in Cod. 4, 35). Tu citováno též fr. 1 § 1 
D . ll, 6, čímž na roveň postaveny operae quae locari non possunt 
( fr. 5 § 2 D. 19, 5) s artes liberales (D. 50, 13; a tit. D. ll, 6). 

Glossa (Ex Dionysio Gothofredo [1705]) ad D. ll, 6 fr. 1; 
.gl. b. (ad vocem honorarium): mensorovo honorarium již j~st jen 
prázdným zvukem ... quod ius in advocato multo magis dicetur, 
Lltpote cum multo dignius est eil1s officium. Sunt ergo facta, quae 
-non dicuntur locari. Jen pojmenování je rozdílné, věcně je 
poměr patrně týž. -- O honoráři advocatově pojednává při fr. 7 
D. 17, 1; gl. 1. (si extra ordinem), na týchž místech tedy, kde 
mluví o honoráři procuratorově (roz. mandatářově). - Z gl. m. 
(ex locato) ad fr. 19 D, 19, 5 vyplývá, že se předsevzetí právních 
jednání pro druhého nepokládá za factum locabile: Item cave, 
quia locavi rem hic, non factum; tunc enim, si factum, distingue
retur, an consueverat locari vel non; ut supra eod. 1. naturalis (5) 
§ 2 quae est contra [additio : Pro solutione hujus contrarii debes 
intelligere, quod tunc fuit locata res ipsa et non factum pignera- · 
ticium fuit locatum). - Gl. t. (praebebitut) ad C. 1 C. 4, 35: Sed 
'quaero, an hoc salarium procuratoris potest excedere 100 aureos, 
ut dicitur de advocatis? Respondeo quod non; nam advocati pro
·curatores dici possunt ut D. 50, 13 fr. 1 § ll. Patrně tedy i poměr 
těchto obou ku klientům je totožný. 

Z předchozího je patrno, že v~škeré svrchu naznačené omyly 
a nejasnosti u těchto autorů in nnce jsou již obsaženy. 

U Bartola nacházíme správný výklad poměru mezi procura
turou a mandatem. Procuratorem (při čemž tento znamená osobu, 
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která činnost určitého druhu předsebéře) zůstává i ten, kdo za. 
opatření jisté záležitosti béře mzdu; ovšem není pak poměľ mezi 
ním a zastoupeným mandátem (obligatio mandati in D. 3, 3 fr. ] )' 
in c. 15 C. 2, 12); ad fr. 1 D. 17, 1 výslovně praví: mandatum 
potest considerari dupliciter . . . secundo modo respectu i1lius, 
contra qupm quis est factus procurator, et tunc non curo, utrum 
mandatum sit gratuitum, an non. - U něho dále nalézáme konse
quentněprovedený názor, že předsevzetí právního jednání pro. 
jiného není factum locabile... quaedam sunt facta, quibus est 
admixtum ius, ut manumittere, rem vendeľe et ista aut habent 
factum momentaneum et non possunt locari, ita loquituľ, aut habent 
factum successorium, ut agere pro me iudicio et ista possunt 
locari. - Proto rozhoduje fr. 19 § 1 D. 19, 5 stejně jako glossa. 
(sr. svrchu): oppignoratio je factum, quod locari non potest. . '~ 
In fr. 1 D. ' 50, 13 dotýká se ještě otázky, zda procurator htls 
může býti zván advocatus. To popírá, ježto i1literati nec dicuntur" 
nec sunt advocati. Ale pokud jde o podstatu poměru mezi advo
catem a klientem a o rozdíly oproti procuratuře odtud plynoucí, 
vytýká toliko, že procurator nemúže žádati constitui sibi saléirium. 
Bartolus také, právě jako Odofredus postavil thesi, že dlužno lišitL 
personas, quae consueverant locare operas a personas, quae id non. 
consueverant (ad c. 1 C. 4, 35) . 

Baldus ohledně pojmů procuratora a mandatu souhlasí s Bar-
tolon (ad D. 3, 3; fr. 5 § sed si faciam 19, 5; c , 1 C. 4, 3 )). 
I on soudí, že při otázce, zda je tu locatio čili nic, ponderand~ 
est qualitas et consuetudo personae. Zdali pokládá poměr mezl 
advocatem a jeho klientem za contractus, z pojednání při fr. 5· 
D. 12, 4 jasně nevyplývá . . Při fr. 5 § 2 D, 19, 5 má patrn~ na 
mysli ' artes liberales: quid si do presbytero j ut pro me cantet 
divinum officium. In C. 2, 12 rozebírá ro ~ díly mezi procuratorem 
a advocatem, avšak nevykládá, jeli též poměr mezi nimi a jejich. 
klienty rúzný, aniž vúbec možnost toho naznačuje; avšak in § ulL 
( 13) 1. 3, 26 stírá jeden z oněch rozdílů, na které posud kladena. 
největ$í váha: secundum 'lacobum de Ravenn a tis, tvrdí, že i pro
curator, krerému nic nebylo s~íbeno, může žádati na soudci ut 
salarium síbi constituatur, nam et procuratores postulare dicunturJ 

cum desiderium clientuli exponunt, sicut advocatus; podobně in 
c . 1 C. 4,35. (Baldus jesttedy jeden z pľvních , kteří po_o 
ložili základy k nynějšímu §u 1004 obč. zák.) In C 4,3 :. 
Sed dubitat~lľ, quare non agitur ex locato, cum advocati locent
operas. Respondeo, officium advocationis est publicum authorita~e 
et est necessarium, quia natura sua redditur in invitum unde, qUla 
advocatus potest eogi ad advocandum fr . 1 § ait Praetor D. 3, 1 
et ideo non cadit sub , locatione nec etiam cadit sub contractu 
innominato, facio ut des vel facio ut facias, quia ratione publici 
officii non est omnino voluntarium . officium; arg. ad hoc D, de 
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edendo fr. quaedam et fr. 1 § 1 D, 1], 6. Baldus pochopil tedy 
~cela dobře povahu tz. artes Eberales, o nichž tit. D , 50, 13 po
Jednává, hledě zvláštní jejich postavení v právu římském vysvětliti 
~ důvodů ~ráva veřejného. Ovšem důvody samy nejsou správné . 
Z.e vyskytUje se norma k uzavření smlouvy donucující (tz. Kontra
hlfll11gszwang) to ještě nikterak nemá za následek, že by poměr 
mezi stranami existentní nemohl býti poměrem práva soukro
m,ého - smlouvo~1. ~ůvod jeho je důvodem vzatým z práva veřej
~e~o, ale spolu Již jediným důvodem, který jemu po ruce byl ~ 
jedl110u zvláštností poměr advokáta ku klientovi charakterisující, 
Poněvadž d-Ll\'od ten nikterak ke zdůvodnění veřejnoprávní povahy 
advokacie nestačÍ, je z toho patrno, že názory římské otázek těch 
se dot~kající, v ,době Baldově již zachovány nebyly. O tom zají-
mavo je srovnat! kommentatora následujícího. . 

Cinus: Poměr pojmu procuratora k pojmu mandátu charak
terisuje j.ako předchozí. Procurator má nyní již typický význam, 
~n~menaJe administratora (druh činnosti, kterou podniká, dává mu 
jmen~) a procuratorem jmenuje se každý administrator, necht. 
pracuJe bezplatně nebo za záplatu. - O poměru mezi advocatem 
a klientem ' " dixit A zo in summa (místa toho ve vydáních mně 
přístupných, nebylo lze se dopátrati), quod contra aďvocatu~) non 
potest agi civiliter ad intet-esse, quia non contrahunt advocati ~ 
hoc verum oHm, sed hodie bene contrahunt et locant operéls (in 
c '. ~ C. 2, 1 ~); a dále o téže otázce in C. 4, 3: Primo enim, quod 
dlCI,tUľ eo (m g-lossa), qllod ubi salarium non est promissum, quod 
petl potest per officium judieis ut § in honorariis (D. 50, 13 fr. 1), 
non dic~t verum, quia ibi loquitur secundun~ iura antiqua, quando 
advocatI habebant salarium de publico, unde tunc clientu-lus null.um 
eontractum habebat eum advocato, sed advocatus ex plebat officium 
suum quod habebat de pubHco . .. , Item in eo, quod dicit non 
locar~ operas advocati, male dicit hodie; nam olim verum, quod 
locan non poterant, quia ratione publici officii quod a publico 
habebant, ut, dixi, nullus contractus habebatur cum ipsis advocatis) 
tenebatur cU11ibet ratione officii sicut agrimensores etc .. .. hodie 
vero cum non habent salarium de publico, sed de privato, operas 
suas locare pos~unt ut D. 19, 2 1. qui opera s, ita videmus, quod 
quotidie locant. 

Bartolomaeus de Sal.yceto vícekráte dotýká se otázky, jaká je 
tu smlouva, jde-li o faetum, quod locari non solet, nebo persona ~ 
quae non consueverat locare operas suas, quae potius <Yratia notitiae 
vel amicitiae moventur ad aliquid faciendum fr. si ;ec, D. 12, 4 . 
Poměr záplatný mezi klientem a takovým advocatem, qui est 
consuetlls local e operas suas ut sunt hi qui se exhibent omnibus t 

'Je contractus nominatus - locatio. Si vero (sc. advoeatus) non est 
de ilHs, quia est unus famosus Doctor Dominus Richardus de 
Salyeet, qui accedebat in allegationes iuris et perraro, tunc ei 
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datum in directo non repetitur nec velut ei datum causa non 
secuta nec forsan ratione poenitentiae, ne datum honoris causa 
in vituperium eius revertatur. Nelze nikterak vypátrati, zda slovy 
honorarium, honoris causa, naznačuje, mandatum čili nic. 

Paulus de Castro nezná personas, quae non solent locare 
opera s suas; pojem pak t. zv. operae, quae locari non possunt ve 
fr. 5 § 2 D. 19, 5 naznačených správně vykládá . 

Alexander Tartagnus vytýká o procuratoru, že týž může 
býti placen. Při 1. si pecuniam upozorňuje, že fr. 5 § 2 D. 19, 5 
nemluví ope r s o n a e quae non solent locare operas, nýbrž 
() ope r a e, quae non possunt locari. 

Naproti tomu Angelus Ubaldus opět zná osoby, quae non 
solent locare operas in D. 3)3 fr. 1; procurator může býti placen, 
sed non dicitur procurator quoad dominum mandantem in c. 15 
C. 2, 12. 

Jason Maynus dobře uvažuje výklady Ale.xandera de Tartagni 
() fr. 5 § 2 D . 19, 5, že totiž tam k pojmu lokace se nikterak 
nevyžaduje, aby persona byla consueta operas locare; ovšem prý 
'vyžaduje tak fr. 1 D. 11, 6. Maynus tedy soudí, že k tomu, by 
smlouva mohla býti považována za lokaci, jednak je nutno, by 
factum bylo locari solitum, jednak by persona byla consueta operas 
locare. Maynus jest zároveň jeden z ne mnohých, kteří pokoušejí 
se dáti definici facta, quod locari non potest. Zavrhnuv vzhledem 
k fr. 19 § 1 D. 19, 5 svrchu citované mínění Bartolovo, vykládá 
názor svój v ten smysl; quod tunc factum videtur locabile, quidnam 
est tale, quod ex eo potest sequi emolumentum pecuniae, ut in 
primo ~xemplo textus; sed quidnam est factum, per quod non 
potest sequi commodum pecuniarium) ut est in manumissione 
servi, tunc factum non dicitur locabile ., . sic mihi verum esse de 
mente litterae. Zdá se, že skutečně obsah místa dobře pochopil, 
ač ovšem o další konstrukci se nepokusil. 

Učiňmež zastávku a ohledněmež se zpět na výklady kom
mentátorů počínaje Bartolem. Dlužno doznati, že činnost jejich 
v látce naší znamená krok nepochybný ku předu. Jest rekapitulo
vati: Slovo procurator nemá již svého římského technického vý
znamu, jak svrchu vylíčen byl, znamenajíc nyní každého admini
strátora, při čemž slovo administrare bráti jest ve shora dotčeném 
smyslu. Tato změna pojmu ovšem vinou fr. 1 pr. § 1 D. 3, 3 byla 
zpósobena. Tento procuratoľ, tak všeobecně se učí, móže státi 
k dominu svému nejen v poměru příkazu (mandatu), nýbrž i v po
měru smlouvy námezdní.. Lze říci, že kdyby tato otázka, zda totiž 
procuratorem móže býti nazývána i osoba, která béře za činnost 
svoji záplatu, byla se stala předmětem rozboru pozdějších právníkó, 
nestála by dnes v hlavě 22. o. z. nepodařená kategorie smlouvy ' 
zmocňovací . Než jiné otázky zaujaly pozdější právníky, a tato 
upadla v zapomenutí. Nauka o zastoupení, pokud jde o t. zv. 
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vnitřní, kausální poměr mezi plnomocníkem a zastoupeným, nebyla 
zevrubněji řešena (mluviloť se vždy jen o poměru oproti osobám 
třetím srv. Buchka, Stellvertretung na u. m.), ale není pochyby~ 
že na základě právě precisovaného pojímání postavení procuratora 
byla by došla rozřešení uspokojivého. Pokud jde o t. zv. artes 
liberales vytkli povahu jejich více méně správně. Baldus a Cinus, 
oba pro právo římské, poslední i pro středověk. Dobře praví oba ,. 
že ony nemohou býti v Římě předmětem nižádného poměru civil
ního, ony osvědčují se jako officium, t. j. jakýsi úřad. Kdežto 
Baldus spokojuje se s názorem tím, popírá Cl'nus tuto jejich po
vahu, pro středověk a pokládaje je za předmět smluv, jmenovitě 
lokace, odvrací se tím . od pramenú a nastupuje dráhy nové. Ačkoli 
on takto pravdě nejblíže stál, zapadlo učení jeho v zapomenutí ~ 
ježto názor svůj dúvody (svrchu citovanými) nemožnými hájil a 
argumenty těmi nimis a tedy nihil probavit. Jest ovšem vytknouti, 
že v odstavci tomto podán jest jen jaksi správný výběr výkladó 
postglossatoró a nedotčeno se mnohých nesprávností. A sice pře
devším neřešená uspokojivě 1. 5 § 2 D. 19, 5 tato crux postglos
satorů, o které již Paulus de Castro praví »si iuris consultus (sc. 
Paulus) viveret, haberet laborem, ut defenderet istam decisionem. 
Jen Bartolomaeus de Salyceto (ovšem i Jason de Mayno, ale tento 
nedosti jasně) naznačuje řešení správné, kterým mnohé obtíže 
byly by bývaly odstraněny, vytýkaje, že tam jde o datio ob causam~ 
či jak on praví o donatio sub modo (in fr. 5 9 2 D. 19, 5 č. 9) . 
Ale autorita Bartolova způsobila, že učení to nedošlo valného po
všimnutí. Přes to tedy, že z knih citovaných autorú dobudeme 
správné tresti, nelze říci, že i jen jediný správného výsledku byl 
by se dodělal; alespoň ten, kdo resumuje dókladně výsledky před
chůdců, Jason de Mayno nestojí na správné cestě o mnoho dále 
než glossa. Z Vlachů ještě sr. jest Mantica, Lucubrationes Vaticanae 
Tom. I. lib. VII. tito II. Nro 5.; správně podotýká, že poměr 
kausální mezi procuratorem a dominem negotii může býti man
datum, locatio conductio nebo contractus innominatus (poslední 
patrně vzhledem k fr. 22 D. 19, 5. 

V následujícím podány budou příslušné výklady velikých 
historiků francouzských i jejich epigom\ pak následníkú v Nizo
zemí až do 18. století a pak teprye obrátiti se bude ku školám, 
jejichž sídlo a pllsobení z podstatné části náleží do říše německé. 

U Duarnza (Opera omnia, Lugduni 1578 Pars II. p. 223 sqq.} 
pozoruhodno je především, že definuje »negotium «) pojem, jehož: 
nepřesný výklad je rovněž začasté důvodem zmatků. (O tom, že
pojem ten ani v pramenech není ustálen a že význam jeho jest 
postupem historickým neustále širší, sr. Wlassak: »Zur Geschichte
der negotiorum gestio« str. 57.) Negotium accipimus pro qua
cunque re, in qua opera alterius nobis sit necessaria ... sic acci
pitur in definitione procuratoris in fr. 1 D. 3, 3. Výklad ten je 
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patrně n~správný,. j:žto tam činnost prolniratorova se prohlašuje 
za negotlUm adm1l11strare, a tato činnost od nuntiovy, poslovy se 
liší. Zcela zvláštní je jím činěný ' rozdíl mezi prokuratorem a tím, 
cui a1iquid est mandatum . Deduklljeť z c . 34 C. 10, 22, kdež mluví 
se o tom, že officium procllratoris est vile, že procurator est, qui 
a~~epta mer~ede aliena negotia gerit, mandatarius autem non gerit 
.ahena ?egotta acc'epta mercede, alias locatio esset. Sed etsi qL1is 
locavent operam suam, ut res alienas gerat, dicitur procurator. 
(Opět tedy shledáváme se se zjevem, že správn{t konkluse učiněna 
z nesprávných předpokladů.) - Na str. 227 dotýká se činností, quae 
non solent locari: Si constitutuIP sitaliquod salarium vel honora
rium, non ideo dicitur locatioesse, sed mandatum. Tunc locatio 
dicitur, cum intervenit merces, sed non sem per dicitur merces 
intervenisse, quoties aliquod salarium constitutum est fr. 1 D. 11,6. 
Quoties . autem aliquod salarium , constitutum est an sit merces 
habenda est ratio negotii, quod mandatum est gerendum, an si~ 
tale negotium , in quo locari opera soleat, an etiam sit persona, quam 
credibi le sit operam locare. Ježto, jak: zřejmo, zná , jen alternativu 
aut locatio aut maf1datum, zdá s~ nezbytně odtud, jakož i z citace 
fr. 1 D. 11, 6 vyplývati, že smlouvy, při kterých jde o operae, 
quae non solent locari, a o personae, quae non solent locare 
operas suas, jsou mandata. 

Ho t71zan , Scholae in 70 titulos Digestorum 'et Codicis ad 
C. 4, 35 konstantně již připisuje procuratoru funkci, jakou my na
zýváme zplnomocněním: Mandatarius a procuratore tantum differt, 
quantum species a gen ere . Nam omnis procurator est mandatarius, 
-at non contra. Proprie et specialiter procurator dicitur, qui non 
solum mandatu, sed etiam nomine domini aliquid gerit, veluti si 
quis rem meam meD mandatu et nomine vendiderit. Vzdor tomu 
však, že jest jen species mandatáře, může, jak: se zdá, procurator 
býti oproti pánu (dominus negotii) v poměru námezdním.; vždyť 
mandatum gratuitum est, quod si mercťs pacta est, locatio efficitur, 
a služby, které procurator poskytuje, nejsou (Disputationes juris 
civilis; de praescriptis verbis Č. 31) uvedeny mezi těmi, quae non 
sunt mercennariae; mezi těmi uvádí se, si aliquid datur ut servu s 
'manumittetur, ut filius emancipetur, .,. aut cum mensor agrum 
admensus est. O mensorech a ostatních pěstitelích artium libe
ralium v podstatč správně , v Epitomatarum disputationum et 
quaestionum libri in D. ll, 6 Č. 2 Dlužno ještě vytknouti: Při 
výkladu pojmu procuratora a mandatu shledáváme se jako tu 
velmi často s rozborem fr. 1 § 4 D. 17, 1, se zodpověděnírIl 
Dtázky, kdy mandatum přechází ve smlouvu námezdní . Toto zod
povědění je vždy prů l omem do prve nakupených omylů, jakousi 
jejich remedurou; (v občanském zákonníku sr. po té stránce dovětt'k 
§ 1004 0 : z·, o záplatě při smlouvě zmocňovací). ' -- Mandatum ve 
výinamu plné moci nalézá se u Hofmana eod: D. 17, 1 Č. 26: 
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~ Proximum est! ut de mandati iure et effectu videamus: quem 
ita definire possumu:;;, ut quatenus mandatmn est, par eademque 
in gerendo negotio pot e s t a s sit, quae ipsius mandatorls fuit . 
nam cum quid alicui nostro mandatu traditum est, traditum nobis 
videtur fr. 13 D. 41, 1, qui per a1iuffi gessit, ipsemet gessisse videtur 
fr. 5 § 1 D. 26, 7. 

Donellus, Commentarius iuris civilis kn. 13 cap. 6. Č. 4. Slova 
procurator úžívá pro eo, cui quid mandatum est. - Dále: si 
factum non po test locari, ... hujus generis conventiones solo 
consensu non pariunt obligationem, sed re pariunt fr. 5 § 2 D. 
19, 5; fr. 22 eod,, ' ult. J. 3, 26; fr. 1 in pro D. eod. Vzdor omýlené 
,citaci shledáváme se tu tedy se správným uvážením poměru, na jaký 
prvé z míst citovaných míří. Pokud jde o 1íšení činností, quae 
possunt a quae non possunt locari, jest i jemu hlavním argu
mentem pro rozeznéivání to fr. 5 § 2 D. eod, Správně vykládá, že 
tamtéž k porozumění věci dlužno za slova »ut servum manumittas « 
doplniti »tuum«, právě tak, jako prvé za slova »ut tabulam pingas« 
.slovo »meam «. Z toho však odvozuje za podpory oněch míst, ve 
kterých rozhoduje se o tom, iďa-li smlouva mezi stranami uzavřená 
je l>emptio venditio«, či »locatio conductio« dle toho, zda »materia, 
ex qua aliquid fit«, je »mea« nebo »tua« (fr. 20, 65 D. 18, 1), 
tuto omylnon konsequenci: »Si quis nostro nomine exercet factum 
.a.liqllid in re nostra aut nostra persona, id tale est, ut possit locari .. . 
Contra, si quis quid facit, meD nomine, id certa pecunia constituta 
exercet in re sua aut aliena, hic locatio non est: sed aut emptio 
·aut aliud contractus innominati genlls.« Dle této definice tedy, 
»si pecuniam tibi dedero, ut Romam eas meD nomine«, není tu 
l> locatio, quia id, id q uod fit, id est ipsa itio per aliena loca exercetur I! c: 

-Ovšem ani toto lišení nevysvětluje, proč služby mensorovy ne~ 
móhou býťi předmětem lokace. Donellus pojednávaje o agrimen
sorech, opakuje prostě slova pramenů, aniž z výkladu jeho na 
jeve vychází, jakou podstatu poměru mezi agrimensorem a vlast
níkem půdy přikládá. (Ku 13 cap. 6 é. 4, dd . tito D. 19, 5 
cap. IV.) K agrimensoru vrací se opětně při výkladu ad. tit. C. 4 , 

~35 in fr. 1 Č. 5 pojednávaje o honorariu a jeho rozdílu od mzdy. 
Znění výkladu nasvědčovalo by, že zmíněný onen poměr pokládá 
7a mandatum, aniž pro to máme přímý dúvod. Pokračujeť: l>Sequens 
quaestio est, postqualll salarium deberi potest, ei, . qui mandaturh 
exsequitur, an omnino, qui mandatllm susceperunt et exsecuti 
sunt, eis salarium etiam sine ulla conventione debeatur... Re
spondeo: sunt quibus etiam sine conventione, salarium debetur, 
sunt contra quibus non debetur «; za příklad prvých uvádí »pro
-curatores ad " lites «, a ' mínění své opírá o fr. 1 § in honorariis 
D .. 50, 13, ježto prý pod definici advokáta tam uvedenou spadá 
i procurator ad htem; a konečně č. 14 in fine: deniqne beneficii 
1 0(:0 operam praestare creditur (se procurator), unde et, quod ei 
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datur, honos seu honorarium dicitur, ut est in specie simili de 
agrimensore fr. 1 D. 11,6 . " - Pozoruhodné jsou výklady Donellovy 
i v kn. XVIII., kdež mluví o mandatu soudních prQcuratorů v po
dobném smyslu, v jakém v pozdější literatuře užívá se slova plné 
moci (Vollmacht); č. IV.: neminem sine mandato alieno nomine 
experiri posse; čl, V III.: sed in hac spccie ius temperatum est) 
placuitque emTI, qui sibi mandatam actionem esse dicit, admittendum 
esse, quamvis de mandato nihi1 pro bet, si modo satisdet de rato; 
obraty ty jsou tím pozoruhodnější, ježto Done/hu v téže kn. cap. 
IX. pod. Č. II. dává pojmu procuratora nový obsah (podobně jak 
uvedeno bylo u Hotmana , ; shrnujeť pod pojem procnratora všechny 
ony osoby, pro které můžeme jedině použiti kollektivního názvu 
plnomocníků, soudních zástupců; (pozdější doktrina mluví o Bevoll
machtigte). Lze skutečně říci, že veškery omyly, se kterými setká
váme se v zákonníku občanském, jsou také již provedeny neb 
aspoň naznačeny u Donella, tohoto největšího myslitele mezi 
staršími právníky. 

Guzlelmus Prousteau, Recitationes (In thesauro Meermani 
Tom III. a 1752.) vyniká bystrými náhledy, ve kterých mnohého 
z obvyklých omylů jest se vyvarováno. V kap. 13. Č . l. definuje 
mandatum : Mandatum significat utriusque factum et mandantis· 
et mandatarii, qui hoc ipsum gratuito expediendum suscepit no
mine mandatoris et illius rogatu. Není ovšem žádných indicií 
v místě samém, ani proto, ani proti tomu, že no min e užito 
v témž technickém významu, v jakém my slova toho užíváme. 
Že spíše tomu tak není; to zdá se vyplývati z toho, že v Č. 7. 
opětně klade s~ dúraz na bezplatnost mandátu a poukazováno 
na fr. 1 ~ 4 D. 17, l. - Pod tímtéž Č . 7. dotýká se zvláště toho) 
že v tito D. 17, 1 promiscua est appellatio procuratoris et man
datarii, z čehož na jevo vychází, že on oba pojmy za souznačné 
nepokládá, což plyne dále z Č. 14. - 16., kterážto důležita jsou 
pro hojnost správných názorů tam obsažených. ]ednajíť odstavce 
ty o honorariu a o tom, zda a za jakých okolností lze je soudně 
vymáhati (č. 14). Nebylo-li honorarium slíbeno, nemůže ho pro
curator žádati, quia procuratoris officium, quod constituitur man
dato, est per se gratuitum (č . ] 5.) . Avokát ovšem může je žádati; 
arg. fr, 1 § 10, D. 50, ]3. Než Prousteau soudí, že v jeho dobách 
i o pro cu r a t o rec h něco jiného platí, než v dobách, kdy vy
dány byly prameny římské: Procuratores amid plerumque fuerunt) 
qui vicariam operam rogantibus accomodabant in iudicio vel extra 
il1dicium et ideo procuratoris officium per se nullam omnino men
tionem mercedis admittebat. A I i a longe qualitas et conditio 
procuratoris hujusce temporis, qui litigantibus adsunt et quaestus 
causa publicum munus exercent, nec magis ex eo vitam susten
tare suam prohibentur, quam medici et advocati et similes. 
Takovýto výklad patrně svědčil by tomu, že procurator a man-
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datarius jsou pojmy různé, a od něho bylo jen malým krokem 
prohlásiti poměr mezi pánem a procuratorem za smlouvu ná
mezdní. Tak daleko však jako kdysi Cinus, jenž podobně po
měry své doby a prameny římské ohledně advocatů byl při
rovnával, P1"ousteau se neodhodlal. Předchozí správný výsledek 
.stírá omylnými výklady pozdějšími: v Č . 17 se praví, že jediný 
rozdíl mezi procuratorem a mandatářem mohl by býti dle náhledu 
některých shledáván v tom, » quod Procurator ad res omnes proprie 
non ad unam dumtaxat dari dicatur. Proč vzdor dřívějším správným 
tvrzením k tomuto závěru dospívá, toho příčinu hledati jest v ne
správném lišení tak zv. art e s liberales a operae illiberales, 
kap. 17 Č. 3 . Pod tyto náležejí jen »quae simul aestimationem 
recipiant et afferant aliqllam utilitatem ei, qui fieri mandat, ut 
est tabulam pingere, ut sunt operae manuales et serviles, artium, 
quorumlibet mechanicarum; všechny ostatní jsou artes liberales. 
O povaze poměru existentního mezi pěstitely svobodných umění 
a jejich klienty se nezmiňuje. 

Joannes ďAvezan Libri contractuum, lib alter, Tract. IV. de 
l11andato et negotiorum gestione (Thes. Meermani IV.): Slov 
mandatarius a procurator užívá patrně jako pojmú souznačných, 
ježto spojuje obě pre:střednictvím »sive« . Procuratores jednají 
.alieno nomine; výklad o tom jednající charakterisuje procuratory 
jako zástupce, plnomocníky (115) . I jemu je mandatum smlouvou 
bezplatnou (p. 112) , si pecunia intercesserit, locatio erit vel novum 
g enus negotii, ex quo competit actio praescriptis verbis, quod 
procurationem mercennariam vocat recte S eneca liber de brevitate 
vitae cap . 17. Ovšem že on, jak se zdá, jest t oho náhledu, že 
procuratio nemůže býti předmětem lokace, ' n eboť mezi operae 
liberales po'čítá ony, de quibus agitur in fr. 1, 6 D. 17, 1 ; fr. 1 D. ll, 6; 
fr. 1 D . 50, 13. Z c. ult. C. 8, 15 a z jedné necitované novelly 
vede s druhé strany důkaz, že conductio jest species procurationis, 
avšak neprávem, neboť zmíněná constituce míří na smlouvu ná
jemní (conductio rei); Tract. II. 96-103.). 

Oba poslední autoři pokročili tedy již tak daleko, že pří m o 
vylučují, že by smlouva » zmocňovací « obč zák. mohla býti po
kládána za smlouvu námezdní 

Ant. Faber Rationa1ia ad Pandectas II. Tomus in D. ll, 6, 
f r. 1 § L in fr. 4 podává podstatně správný výklad o artes libe
rales: Fatendum est, hanc actionem habere quid singulare ac 
·diversum a caeteris. N am in caeteris rei initium sumitur aut 
a contractu vel quasi aut a delicto vel quasi. In hoc autem ne
gotium, quod geritur aut potius, quod suscipitur, tale est, ut neque 
contractus neque delictum sit, delictum tamen esse incipiat, cum 
1TIensoris dolus interveniat; quo demum tempore nascatur actio 
haec, quippe quae dolum omnino exegit nec datur nisi de dolo. 
A šak přece zdá se, že převzetí měření gratuite pokládá za man-

4 
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datum, a·d ff. 1 § 1: ... magis operam beneficii loco praeberi, non 
quidem gratuitam, quae res mandati actionem excludit. Potvrzení 
tohoto mínění plyne z výkladů při fr. 7 D. 17, 1, kdež dotýká 
se postavení advocatů. Odtud dobře dá se vyvozovati, že poměr 
mezi klienty a advokáty jest jemu mandatum: Dicitur autem haee 
de salarioet honorario cognitio extraordinaria, ut et caeteri, de 
quibus in tit. D. 50) 13, quia non expeditur via iudiciorum ordi
naria i. e. per actionem et formulam, sed per cognitionem ipsorum 
magistratuum ... quia favor eorum postulare videbatur, nt maiores 
iudices haberent i. e. Magistratus ipsos non iud:ces pedaneos .... 
Quod est in procuratore salarium, in advocato est honorarium

t 

honoris scilicet causa, qui advocato debetur, non procuratori. 
Tak daleko tedy již pokročil výklad pramenů, že jen z ohledů na 
o s o b n í ·důstojnost procuratorů a advocatů zřízeno pro ně zvl3.štní 
fonun. - Pokud jde o otázku, quae facta soleant locari, při
dává se k svrchu uvedenému mínění Bartolovu, ad fr. 5 § 2 D. 19, 5 .. 
Obtíže činí mu fr. 19 § 1 D. 19, 5. Dochází k tomu náhledu, ut 
nemo dicat factum hoc pignorandi fundum suum pro alieno 
debito ex eorum numero esse, quae locari solent, vixql.1e alius. 
in toto iure nostro locus praeter hunc occurrit, in qno accepta 
merces aliqua sit pro pignoratione. Avšak dodává: ve fr. 5 § 2 
D. 19 5 nerozhoduje o vyloučení lokace, zda factum locari 
solet čili nic, nýbrž zdali locari potest čili nic, a licet tale officinm 
(oppignoratio) ab amicis ut plurimum praestatur ac proinde 
gratuito, non pacta mercede, nihil tamen prohibet, quin locari 
possit, si quis tam avare et sordidc agere ('um amico velit . 

7acobus Gothofredus tractatus de salario; v kapitole V. roz
bírá otázku, zda dlužno platiti salarium non conventum, a tu pod 
Č. IX. dotýká se procuratora ad litem, a soudí, že tomúto 
i honorář neslíbený platiti jest. In quo distabat officium procura
toris ab officio advocati, quia procurator mandato constituitur, quoď 
est gratuitum. In procuratoribus modernis aliud est, qui non amicitia, 
sed quaestu ducuntur. ... Ac maxime id verum est, si consuevisset 
locare operas suas. Tedy procurator constituitur locatione! Ovšem 
že plat procuratorův není merces, poněvadž merces ea dicatur, 
quae mechanicis · et quaestuariam artem exercentibus constituitur 
vel solvitur. Z kapitoly IV. Č. VIII. plyne, že i medicus a chirurgus. 
conducuntur; srv. i kap. V. Č. XIV. Pokud jde o operae locari 
solitae a non solitae vykládá v kap. VI. č. X., že je tu contractus 
innominatus, do ut facias, zavazuje-li se ku konání služeb vir nobilis 
et honestus; locatio, je-li to conductitius, solitus locare operas, ut 
cursor et similis, qui non servit gratis. 

v1ií'ssenbach,' Procurator (germanice ein Anwaldt) vel ad 
agendum constituitur, vel ad administrandum. . . . Ad admini
strandum, qui extra iudicium aliena negotia obit et curat ex 
mandato § 1 I. 3, 26. (Exercitationes ad Pandectas, Disputatio 12. ad 
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tit. 3 D. 3.) Procurator mandato constituitur (Disputationes iuris 
civilis č. 49). Nuntius et procurator differunt. Hic ob ligatur, aliumve 
sibi obligat partamque obligationem et actionem cedit. domino . 
(Exercitationes cit.) Předmětem činnosti procuratorovy Jest tedy 
uzavírání právních jednání pro druhého. S druhé strany (Exerci
tationes Disp. 32. ad D. 17, 1): mandatum est conventio, qua 
roO'anti fides datur, negotium a1iquod administrandi sine ~ercede. 
Administrare, jak ze svrchu uvedeného citátu vyplývá, Je před
mětem činnosti prokuratorovy, je tedy význam technický a z po
stavení procuratora oproti nuntiovi znamená uzavření právního 
jednání pro druhého. Z toho tedy podává se nezbytně konkluse : 
mandatum je smlouva o uzavření právního. jednání pro druhého. 
V dokonalejší podobě než u Wissenbacha nelze kategorii smlou~y 
zmocňovací obč. zák. jistě nalézti. - Naproti tomu dobře vystlhl 
podstatu svobodných umění (Exercitationes Disp 32 ad D. 17, 1, 
Č. 16): Facta, quae respiciunt utilitatem privatam (ut procuratore:n 
aO'ere sive in iudicio sive extra iudicium) secernenda sunt a factls, 

b " . . 
quae p ubl i cu m co n cer nu nt f a vor e m, ut do cere htteras ~t 
bonas artes, advocationis officio fungi ... Verbo de advocatls 
loquitur d 1. 1 § 10 D. 50, 13, non de prvcuratoribu~. Illi.n on 
o b I i g a nt u r ex man dat o, hi obligantur; a dále (D1sputatlOnes 
iuris civiIis 49 Č. 7): Differt procurator ab advocato. Ille mandato 
constituitur, hic precibus aditur, procuratori sum mandator vel 
dominus advocafo susceptus vel cliens etc. etc. 

Jo~nnes Vod Commenfarius ad Pandectas Tom. I. ad D. 17, 1 
č . 2. Pojednávaje o mandatu, jejž jako všichni charakt~risuje )a~o 
contractus bonae fidei. consensu constans, quo negotmm ahqmd 
honestum alteri id suscipienti gratis gerendull1 committitur, pro
mlouvá ~ salariu, jež mu je vůbec remunerací. Vykládá pak., že 
pokud jde o toto, »secundum ius Romanum .in .eo a p:?cura.t?nbus 
distinO'uebantur advocati, etiam non promIs Sl .salarll petltlOnem 
habentes, eo, quod publicum advocatorum, non etiam procurato~um 
officium est« (fr. 4 D. 50, 13), čímž dosti dobře pova~u art~um 
libera1ium vystihuje. Moribus tamen procuratores ad htes etJam 
non promissa salaria recte petunt. Neque ab aequitate .alienum 
fnit, id q'loque ad negotiorum extrajndicialium manda~an?s por
rigere ut nempe arbitrio iudicis aut boni viri honorana l~certae 
licet pollicitationis pro officii praestiti modo consequantur, Sl modo 
soliti fuerunt non grafis opem aliis praebere, sed exigere operae 
navatae r emu n e r a t i on e m (tedy ne mercedem; srv. k tomu 
§ 1004- obč . zák.). Tifo extraiudicialium negotiorum mandatarii 
budou as totožni s procuratores, ježto něčím od námezdných 
pracovníků (locatores operarium) lišiti se musí, a tím jest zajisté 
předmět jejich činnosti. Předmětem činnosti procuratorů jest pak 
(eod: R 9) uzavírání právních jednání: Cedere actiones haud ~'pus, 
quia procuratores hodie in . negotiis considerantur ut nuntn, et 
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quisque nunc alteri aeque ac sibi actionem quaerit; sane si 
procurator suo nomine contraxerit. 

Gerhardt Noodt: Ad tit o D.3, 3 není nic pozoruhodného. Su
mitur autem procurator late, ut complectantur omnes qui alterius 
negotia quacunque ratione tuentur, est .etiam ubi ~trictius patet 
vel vide Rubricam, procuratorem oppomt defensoľl, estque hoc 
modo procurator, qui aliena negotia mandatu domini administrat 
fr. 1 D. h. t. Jak dle toho má charakterisován býti poměr mezi 
pánem a prokuratorem, nelze dobře zjistiti. - . Zmínky zasluhují 
místa dotýkající se postavení pěstitelů svobodných umění. Z vý
kladů o fr. 1, D. 11, 6, ovšem je patrno, že postřehl tamtéž 
nutnost zvláštní actio in factum proti mensorovi, ale v pojednáních 
ad D. 17, 1 a D. 19, 2 tak blízko staví tato liberální povolání 
k mandátu, že tomu, kdo a priori není jiného náhledu, nutně 
zdáti se musí, že on pěstění artes liberales za předmět mandatu 
pokládá, jmenovitě vykládaje o honorariu a salariu: praebentur 
(artes liberales) beneficii loco právě tak, jako činn~st mandatář~va; 
honorarium je při nich i při mandátu remuneratlO za beneficmm 
praestitum; srv. ještě in D. 19, 2. . ' 

V Schultingově Thesaurus controversiarum Decas 35. mteressu]e 
správn)' výklad fr. 1 D. ll, 6: Adversus mensorem, qui falsum 
modum dixit, iure civili nulla datur actio, quia · non creditur ex 
contractu (vůbec, netoliko ex lucatíone) teneri. 

Nelze popříti, že z velké části u historiků výklad příslušných 
pramenů děje se způsobem zevrubným a správným. Ale otázka 
zastoupení vždy více počíná se vtírati do těchto výkladů a kategori~ 
smlouvy · zmocňovací počíná vždy určitěji a určitěji vystupovatI, 
při čemž hned tu budiž připomenuto, že zmínka o ní děje se 
zhusta v souvislosti s rozborem t. zv. artes liberales. Věc ta pro 
nás je důležita vzhledem k stanovisku, s jakého na tato svobodná 
povolání redaktoři občanského zákonníka pohlíželi t. j. vzhledem 
k § 1163 o. z. Až o tom §u bude jednáno, bude se na zmíněnou 
právě okolnost odvolati. 

Ve výkladech následujících nutno se zabývati spisy práv
níků, ponejvíce v Německu působivších a co do směru působnosti 
z velké části jako praktiků označovaných, ač ovšem i tu začasté 
obírati se budeme autory jiným školám náleževšími a po případě 
v úzké souvislosti stojícími s leckterým spisovatelem již dotčeným. 
Poněvadž velmi obtížno jest sledovati samostatně postup a vzá
jemný vliv jednotlivých škol, jest nutno přidržeti se v následujícím 
systému, jaký podal !::Jtz'enzing a jeho pokračovatel Landsberg ve 
spise: Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. Ovšem že bude 
nutno na pokud možno nejpřiměřenější místo autory, o kterých 
oni nejednají, zařaditi, a mimo to bude zaviněna mnohá syste
matická nesprávnosť (lépe nesprávnosť historicko-literární) tím, 
že v předešlých oddílech nebylo vhodno systému jejich se přidržeti. 
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U velké části autorů, o kterých nyní bude jednáno, vždy 
více vyniká snaha, výsledky badání svého u vyšší míře uplatniti 
pro praxi a setkáváme se tudiž se zjevem, že oni z pramenll 
římských (ježto odvislost od nich stále se udržuje) a po ruce 
i v systému jejich čerpají zásady pro dobu SVOll. Nové problémy 
podrobují se systému práva římského. Pokud jde o naši látku, 
jsou to problémy zastoupení a zplnomocnění, které stávají se 
předmětem úsilnějšího výkladu, a žádají umístění v systému. Jetu 
především snaha po případné terminologii a je přirozeno, že 
vzhledem různým k obratúm tit. D . 3, 3 a 17, 1 volí se pro zástupce 
terminus procuratora, pro zplnomocnění i plnou moc název man
datum. Tím se stává, že již všeobecně i kausalní poměr mezi 
zastoupeným a zástupcem (recte zmocnitelem a plnomocníkem) 
pokládá se za mandatum a možnost jiných vúbec se neventiluje. 
Výsledky, ku kterým takto se dochází, nejsou přímo omylné, 
jako spíše jednostranné, ježto s jednostranného hlediska jsou vy
získány. S druhé strany setkáváme se však mnohde s úpadkem, 
pokud jde o výklad pramem\ a s výsledky chybnými, a sice 
především při výkladu t. zv. artes liberales. Již byl dávno vy
mizel v životě názor římský o povoláních těch, názor, který jen 
ve spisech historikú, hluboko v podstatu pramenú vnikajících, se 
byl udržel. Jen formální důvody brání nazvati poměr mezi pěstitely 
jejich i klienty týchž smlouvou námezdní, jednak prameny, od 
nichž málokdo odpadnouti se odvážil, avšak s druhé strany i jistá 
úcta k jejich pěstitelúm. Poněvadž však veřejnoprávní funkce 
pěstitelů těch nepoznána, zbývá jako jediné útočiště mandatum. 
K tomuto se uchýliti nebylo nesnadno; prameny v té věci nejsou 
příliš jasny a mimo to byl novému věku rozdíl mezi procuratorem 
litis a advocatem nejasný, neshoduje se s řády německými; a poměr 
mezi procuratoremlitis a dominem, jest v pramenech řÍmských 
označen jako mandatum (sr. Lauterbach, Collegium theoretico
practicum in D. 3, 1; §§ 11., IV ., VIII.; in D. 3, 3.; ~\tryk, Usus 
modernus in D. 3, 1 § lIL). Ostatně artes liberales všeobecně 
kladou se mezi ony činnosti. quae locari nequeunt; dle toho pak 
vyplývalo již z pramenů, že pěstitel uzavírá s klientem smlouvu, 
která však není smlouvou námezdní (jen locatio conductio jest 
tedy vyloučena). Kolem otázek zde naznačených točí se, pokud jde 
o látku nás interessující, ponejvíce výklady autorů následujících. 

Konečně ještě poznámka: Až do ~odifikace zákonníka občan
ského nesetkáváme se již s tím, že by podstatné úchylky ve vý
kladech celých škol neb epoch se vyskytovaly. I škola práva při
rozeného drží se v těchto otázkách ve vyjetých kolejích. Proto 
bude souvisle probrána literatura až do doby, kdy zákonník 
o bčanský vznikl. 

Oldendorp, Opera omnia (1559): Procurator jest mu technickým 
výrazem pro zástupce · a hlavní otázky, pojící se k pojmu pro-
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curatora, jsou ony, týkající se závazku téhož při uzavírání právních 
jednání; jmenovitě: Procurator vendens tenetur de evictionc fr. 49 
D . 17, 1 (Tom. II. classis 4 (de act.) actio 24 Defensiones rei 
conventi Č. X.t Procurator constitutus ad emendllm vel alind 
expediendum, si postea simpliciter (non faciens mentionem mandati) 
emat vel stipuletur aliudve gerat, censebitur non suo, sed domini 
nomine gerere (eod. č. XX.). Kausální poměr mezi procuratorem 
a dominem negotii je mandatum, a procurator jest totéž, co 
mandatarius: Mandare solemlls ei, cui negotium aliquod in iudicio 
vel extra iudicium nomine nostro conficiendum a:nice et bona 
fina commendamns . " llnde ;mandatarius dicitnr procurator (eod. 
Principium); ovšem v kap. III., č. I. vytýká, že mandatum musí 
býti gratuitnm, jinak že je tu locatio, a totéž tam v Defensiones 
rei conventi č II. obšírněji rozvádí: Interveniente enim pecunia 
res ad locationem et condnctionem potius respicit. Sed nonne 
hic sequitur: quod hodie nullus fere mandatarius aut procurator 
vere constituatur, quoniam pecnnia intervenire solet. Ad hoc 
subobscure respondit Bartolus in fr. 1 § mand . D. 17, 1. (Výklady 
ty uvedeny byly svrchu a je patrno, že Ofdendorp . naprosto jim 
neporozuměl.) Puto enim sic sensisse: Natura mandati est, ut 
amici officium gratis postuletur per mandantem et gratis praestetur 
per mandatarium; verum tamen si post contractum accedant 
salaria seu honoraria; unde non mntatur mandati substantia etc. etc. 
Vyvoditi odtud názor Oldendorpův o rozdílech mezi mandatem 
a smlouvou námezdní sotva lze, hlavně když přibéřeme v úvahu 
jeho výklad eod. actio 40, č. VII. : ad discernendum autem factum, 
quod locari solet ab eo, qllod non solet: respicienda est consuetudo 
fori utrum tale sit ut secundum mores patriae intervenire possit 
em.~lumentum pecl~niarium a parte locatoris, sive sit sucessorium 
factum, sive momentaneum; arg. fr. 19 § 1 D. 19, 5. Tolik snad 
přece lze říci: Pravidelným poměrem kausalním mezi dominem 
negotii a procuratorem jest Oldendorpovi mandatum. 

W f'senbeck, Commentaria in Pandectas iuris civilis in D. 3,3. ll : 
I jemu je procurator zástupcem či spíše, jak novější termino
logie se vyjadřuje, tím, kdo právnicky spoluúčinkuje při uzavírání 
právních jednání; tu opět se vyskytuje lišení mezi procuratorem 
a poslem: Nam administrare (a tím má býti vyznačena člllnost 
procuratorova) proprie significat loco seu iure domini gerere, penes 
nuntium non est ius administrandi, sed solummodo nudllm facturn 
exequendi. Při výkladu D. ll, 6 podává parafrasi fr. 1 § 1, a.le 
poměr mezi mensorem a oním, kterému tento činnost osvědčuJe, 
považuje patrně za kontrakt: Nam actio locati datur ex con
tractu, in quo de certa mercede convenit. Locatio tu tedy není, 
ale patrně proto, že neposkytuje se certa merces. Ovšem není na
značeno, o jaký pomě r v cit. fr. jde, ač vyskytují se neustál~ 
přirovnání s mandatem, jmenovitě při pojednání o rernuneracl, 
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která mensoru se poskytuje. Podivný je názor TIVesenbeckův 
o mandatu. Především zná mandatum mercennarium, t. j. ono, 
,cum remunerandi gratia honor intervenit fr. 6 D . h. t . aut salarium 
ex tra ordinem promissum est in genere fr. 7 D. h. t. (in D. 17, 1 
·č. III). Sed hic quaeri potest, an salarium pro executione 
rnandati recte petatur? .. vel omnino conventum non sit (sc. sao 
larium) verius est, in hoc scilicet gratuiti mandati tractatu simi
libusque nihil peti posse c . 47 C. eod. fr. 56 § saJ. in fine h. t . 
ni si extra ordinem ab iis, qui accipere alioqui solent, ut sunt 
.advocati et procuratores ad litem d. fr. 7 D. h. t.; d . C. 1 C. 4, 3 , 
fr. 1 § in' honorariis 50, 13; aut nisi alicui mandata res sit, quae 
locari solet, ut si sarcinchori vestimenta· sarcienda traduntur sine 
mercede conventa, eo tamen animo, ut postea merces exsolvatur: 
nam actio praescriptis verbis competet in princ. I. de loc , et 
fr. 22 D 19, 5 (cit. Č. XII). Zde prohlašuje se jednak za man
datum poměr mezi pěstitely artium libera1ium a jejich klienty, 
jednak případ ten, když dojde k smlouvě pracovní, aniž záplata 
předem smluvena byla, ač z povolání pracovníkova a z povahy 
konkretního případu plyne, že strany míní záplatu přiměřenou. 
Poslední je interessantní Jmenovitě tím, že vzdor actio praescriptis 
verbis, jež jinak vůbec připisuje se jako jejich náležitost tak 
zv. kontraktům innominátním, pokládá se poměr mezi stranami 
existující za mandatum. Vzhledem k tomu je možno per con
sequentias supponovati mandatllm vzdor actio praeccriptis verbis 
i při operae, quae locari non possunt fr. 5 § 2 D. 19, 5. - Ad 
D . 50, 13 je zvláště pozoruhodno, že extraordinaria cognitio tohoto 
titulu je privilegiem representantů tam jmenovaných povolání, 
tedy pouhou formou. 

Simon van Leewen (Censura forensis lm. 4 . cap . 24.) klade 
dllraz při mandátu na bezplatnost (č . 1) a podotýká správně, že 
» m~ndari possunt omnes res, omnia facta, modo sint honesta et 
hcita arg. fr. 6 § 3 D. 17, 1 (č. 6). Ovšem, že on omylně osoby 
v tit. D . 50,13 jmenované, specielně procuratores (tyto tedy oněm na ro
veň staví), advocatos, obstetrices, medicos pokládá za mandatáře, třeba 
:že jim dává nároky na plnění honoráře i v případech těch, kdy 
nic jim nebylo slíbeno (č . 13). Nejistá terminologie vyskytuje se 
i v kn . 2. kap. XII. č. 6.: Per procuratores, hic etiam intelligimus 
negotiorum gestore s, institores et similes mandatarios, per quos 
pleno iure acquirimus. ., ač institoři, jak často se uvádí, 
v námezdním poměru stojí. Patrně i tu způsobilost procuratorů 
alieno nomine acquirere a fr. 1 D. 3 , 3 svádějí k této nejasnosti. 

Carpzow, Responsorum juris electoralium lib. 3. De pro
,cessu iuris tit. I. De advocatis et mandatariis Resp . I. num. 13. : 
Atque inde advocatis · pro labore suo debetur salarium, etiam 
e x o ff i c i o i u d i c i s, 1icet de hoc non fuerit conventum. (§ 1152 
() . z. ?) Mandatarius znamená vůbec procuratora ad Htem, a obou 
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významů se promiscue užívá; mluví se O' manclatum procuratoris,. 
mandatum procuratorium. Mandatum má opět často význam plné 
moci, Resp. V I. Č. 3: At parUlll efficiet mandatarius, si non legi .. 
timum exhibuerit rnandatum, tale scilicet, quod subscriptione et 
sigilli impositione est firmatum; č. 7: Quod sane in electoralis. 
Saxoniae locis minus dubium habet propte[ claram Sanctionem. 
electoralem in ord. Proc. iud. tit. 7 §. Da auch vers . die Mandata. 
und Vollmachten sollen nun allerlei Missbrauche, so dabei ein-· 
geschlichen, zn vermeiden, nicht allein von den Partheyen gesiegelt" 
sondern auch unterschrieben sein. -- V kn. V. tit. 3., kde je řeč 
o kontraktech, qui consensu perficiuntur, vůbec contractus mandati 
se neuvádí. Ve věcném rejstříku s. v. mandatum jako požadavky 
mandatu se uvádějí: Quis, quem, in qua causa, contra quem et 
coram quo iudice procurator seu mandatarius sit constitutus. 
(lib. IV. tito V. Resp. 36 Č. 7; totéž lib . III. tit. I. R . 10 n. 3). 
Podobně má se věc v Decisiones; většina míst, na která pouka
zuje rejstřík S. v. mandatum, jedná o plné moci, jmenovitě vytýká týž~ 
S. V. mandatarius: Mandatarius succedit in locum mandantis eiusque 
personam repraesentat Dec. 78 n. 9 (pod kterýmžto citátem nebylo, 
však lze ve vydání mně přístupném text případný nalézti). vý
minkou vztahuje se slovo mandatum na smlouvu, rejstřík: Man-
datum semel susceptum bona fide est adimplendum D. 132-
n. 15 . . - Mandatum jest pozorovati s dvojího hlediska; jednak 
jako poměr mezi mandantem a procuratorem, jednak jako poměr 
těchto obou k osobám třetím, qui ex illo contractu ius aliquid aqui
sierunt, nempe adversarÍus collitigans Dec. 46 n . 14. Zde tedy 
zmocňovací smlouva obč. zák. zcela jasně a nepochybně je vyznačena . 

Velmi interessantním autorem je BacllOvius-Eclltius ; u něho
namnoze setkáváme se s názory správnými, jenže pověstná jeho, 
nemístná, snaha ve.škeré vyslovené náhledy kritisovati a odsuzovati ,. 
zavinila často vyslovení názoru omylného, ba začasté i názorů 
zcela opáčných . Nejvíce nás zajímají výklady jeho o operae locari 
non solitae : Locari non solent praesertim operae, ex quibus nulla 
utilitas redeat ad alterum, quoniam locationis hic finis est, ut 
commoda nostra promoveantur; dále pak operae, quae propter 
gravitatem et dignitatern suam spernant compensari et aestimari 
mercede (N otae et animadversiones ad Disp. Treutleri Disp. 29. 
th. 2. tit. G.) - Tato facta subdividuntur, quod vel respiciunt fa 
vorem publicum, quale est docere (etiam si privatim fiat) litteras. 
et bonas artes, vel utilitatem privatam, veluti procuratorem agere,. 
sive ad iudicia, sive ad ne g o t i a. Propter haec si quid certum 
promissum sit, petitur extra ordinem fr. 7 et fr. 56 § ult. D . h. t. 
Zde tedy výslovně prohlášena administratio negotiorum za factum~ 
quod locari nOll solet (nota g. Bachovii ad W esembecium D. 3, 3) . 

A přece na druhé straně káraje příslušnÉ' lišení Bartolov(f 
vykládá: si quis alteri, ut rem ipsius vendat, mercedem constituat> 
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locationem esse putarim arg. fr. 19 § 1 D. 19, 5 (cit. Disp. lit. G. j. 
Zcela ve smyslu ostatních jsou výklady jeho o salariu: Si nihil 
omnino conventum sít, nihil etiam peti potest, nisi aliud suadeat 

. conditio et qualitas personae, quae p ropter officium aut artificimn 
quod exercet commodi et lucri causa operam praestare intellegitur ; 
. " a » si nihil promitsum est, opera procuratoris a magistratu 
aestimari potest. « (Disp. 27. th. 1. lit. E.) Zmínky zasluhuje ještě ,. 
že tamtéž užívá slov » procurafori vel mandatario. « 

Brunemann: Commentarius in Pandectas et Codicem; po
jednávaje o mandatum, vytýká, že ono jest smlouvou bezplatnou a 
s ohledem na fr. 1 § 4 D. h. t. dodává, že ustanovení platu peněži
tého za práci konanou dává vznik smlouvě námezdní, předpoklá
dajíc, že je tu factum locabile; in D. 17, 1; C. 4, 35 Č. II. Není-li 
tu factum locabile, zůstává vzdor tomu, že je pecunia constituta ~ 
smlouva mandatem (eod .) Factum pak je locari non solitum tri
pliciter, 1. ratione suae naturae ut propter dignitatem spernat 
aestimationem pecuniariam et mercennariam, ut opera advocati, 
medici, mensoris . 2. quae talia sunt, ut nullum commodum pecu
niarillm ad alterllm redundet. 3. si persona non sit solita factum 
locare, licet a b aliis locari soleat D. 19, 5. K onečně na více 
místech dotýká se otázky, lze-li žádati záplatu, Ca sice dle něho 
salarium) nebylo-li nic mezi stranami o tom ujednáno. K otázce 
té přisvědčuje: Immo licet ab initio vel ex post facto, non sit 
promissnm salarium, si tamen negotium per se sit laboriosum. 
salarium peti potest extra ordinem C. 4, 35, D. 17, 1, eventuelně 
condictione ex consuetudine, quod inter mercatores solet vocari 
provisio, quae communiter dicitur constare aureo uno et dimidio 
pro centum. 

Zcela podobný názor ohledně salaria vyslovuje také Mevius 
, Commentarius in ins Lubecense lib . III. tit. VI. art. 20 Č. 44 a nn.) : 
Salarium mandatarius autem exigere non potest, cum manclatum 
sua natura gratuitum est, nisi sponte detur, tunc enim honeste 
accipitur fr. O. D. 17, I, vel conventum et promissum sit fr. 7 D . 
h. t. c. 1 C. eod. certa nempe obligatione, cum incerta non obliget 
ad certum C. 17 C. h. t. fr. 56 § 3 D. h. t., vel consuetudo sic 
observet, ut certum quid pro opera solvatur, veluti in magnis 
emporiis moris est, ut mandatariis, den Faktoren, pro singulis 
centenis unus et dimidius florenus solvatur. -- Je zřejmo, že 
výklady takové jsou vhodnou půdou pro ustanovení podobné, 
jaké obsahuje § 1004 o. z. -

U Lauterbacha Collegium theoretico-practicum shledáváme se 
se správným názorem ohledně předmětu mandatu, že totiž je on 
totožný jako při smlouvě námezdní. (Tom 1. in D. 17, 1 Č. XIII. : 
atque hoc ipso (quod negotia g r a t u i to gerenda committuntur 
et suscipiuntur) distinguitur mandatum a locatione et conductione, 
qua quidem interdum negotia gerenda committuntur et suscipiuntur~ 
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verum non gratuito, sed pro certa mercede. Než již v č. XV . 
zabočuje ve dráhy obvyklé: Honorarium autem tum demum 
man d a t.a r i o p:rfecta obligatione debetur, si illud et quidem 
·certum Slt promlssum etc. etc. Caeterum si nihil vel incertum 
hono.r~rium sit promissum, eius no mine nihil peti potest, ' " nisi 
condltlO ~ a Ii d a t.a r i i aliud suadeat, ut si talis sit persona, quae 
no~ s~let sme s.alano operam praestare, sed officium aliquid tamquam 
.arttficmm.lucn vel potius sustentationis suae causa exercet, ... ut 
sunt hodle procuratores iudiciales, advocati et similes. Vzdor 
sp:~vné.mu SVrC?ll sdělenému názoru o předmětu mandatu pro
hlasen 1 placeny procurator za mandatáře a mimo to i advokát. 
Důvo.~em pro ,toto rozhodnutí může býti jen druh činnosti, kterou 
k onaJl. NebOť dle skutkového základu (mzda nebyla smluvena, 
ale sama sebou z povolání pracovníkova se vyrozumívá) byl by tu 
(nehledě . ovšem k liberálnosti povolání advokátova) vzhledem 
k § ult. I. 3, 26 a fr. 22 D. 19, 5 contractus innominatus a nikoli 
mandatum; ježto k úvaze, zda-li tu je locatio conductio anebo 
c?ntractus innominatus, ani nedochází, vylučuje patrně povaha 
čmnosti pracovníky úvahu tu . Tu tedy artes liberales zcela zřejmě 
prohlášeny jsou za předmět mandatu . - Německý překlad slova 
procurator v užšÍ-m smyslu (t. j. onoho, qui mandatu domini 
negotia aliena administrat) je Anwalt, ein Gewaltshaber, ein 
Gevollmachtigter (in D. 3, 3 č . III.) . 

Struve: (Syntagma iuris civilis) je po většině velmi neja sný 
.a lze velmi dobře nejistotu v náhledech sledovati. Procuratorem 
jes~ (Pars. I. Exercitatio III. in D. 3, 3 § 24 not. a) str;cte loquendo, 
qUl. vel coram tribunali, vel extra illud aliena negotia ex mandato 
g ent. Passus » n.egotia gerere« má opět zvláštní význam ; při vý
kladu slov negotlUm a administrare (nota y, ~) vytýká se především, 
ž~negotia sunt iudicialia vel extraiudicia1ia; hlavně však plyne 
dusledek, že zvláštní význam slovům těm se přikládá z Exercitatio 
25 th. 3: Facio ut facias aliquando affinis est mandato, si nimirurn 
tales mutuae operae praestantur, quae alias in contractum man
dati deduci possunt fr. 5 § 4 D. 19, 5 . Differt speciatim a man
d~to, quod l. ~on tantum negotia gerenda et 2. non gratis susci
pn.mtur; negotla gerere znamená tedy zvláštní druh práce pro 
druhého, a činnost taková jest předmětem mandatu, poskytuje-li 
se bezplatně . Zcela totožhě · Exercitatio 22. (in D. 17, 1) Č. 3. d : 
Mandati vocabulo stricte sumpto mandare siO'nificat roO'are aliquem 

to> to> , 

ut negotium gerendum gratis sus cipiat; dále v textu : Mandatum 
est contractus, quo rogante et committente aliquo, neO'otium 

• • to> 

no m ~ n ~ elllS gerendum qu.is grate suscipiat; pak Exercit. 7 § 27 : 
Co n.s~ltUltur Procurator, Gevollmachtigter Anwalt, per domini, 
habllls ad litigandum et mandandum, mandatum, Vollmacht. _ 

U S truva je charakteristickým, že mluví se stále o gerere 
no min e mandantis, tak v citované definici, dále Exercit. 23. Č. 7. : 
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Forma hujus contractus consistit in consensu mutuo super negotio, 
quod quis gratis suo nomine gerendum committit et alter ita com
:missum suscipit. Exprimit autem committens consensum vel pos itive 
expressis scd. verbis atque ut aliis cum mandatario agentibus 
r eete constet de rnandato, litteris de eo conscriptis (Vollmacht), 
in quibus hodie praesertim si procurator iudicialis constituatur, 
Tcquiritur, ut et subscribantur et sigillo muniantur. V zdor těmto 
výkladům neznamená asi přece alieno nomine gerere totéž, co my 
jmenujeme dnes zastoupením; neboť eodem č 8 pokračuje: Dicimus 
nomine mandantis gerendum, a k tomu připojuje se výklad z fr. 2 
D. 17, 1 o mandatum mea, tua a aliena gratia~; není tedy patrně 
Ve slovech »nomine mandantis gerere « obsaženo nic jiného, než . 
pojem »jednati v interesse mandantově «. Je velmi důležito po
všimnouti si toho, že takový význam slovům alieno nomine gerere 
se přikládá. Užíváť ve smyslu tom slov oněch, jak podotčeno bylo, 
Z ei/ler, při výkladu § 1002 o z. a lze pak z toho usuLovati, že 
.§ 1002 o. z. slov těch v témž významu užívá . - Mandatum po
kládá S, jak řečeno, za smlouvu bezplatnou; . honorář, jejž, jako 
·obvykle, vykládá jako grati animi significationem, připouští ; 
Exercit. 22 Č . 8; ovšem, že tento dosti správný výklad modifikuje 
se tím, co dále uvedeno, jmenovitě v Exercit. 24 a 25. Exercit 24. 

·č. IV. jedná o operae locari solitae a Exercit. 25. th . 25. o kon
traktu do ut des: et quaedam facta: vel sunt simplicia " quae non 
requirant operam et industriam, ut servum manumittere ' " vel 
singulari opera expediuntur, eaque aut mercennaria, cujusmodi 
Jacta dicuntur locari solita et mercede certa in initio constituta, 
l1ic contractus (locatio conductio), non ita constituta, contractus 
innominatus initur, aut in non merceímaria opera consistunt, ac 
sive vulgari, ut negotia gerere amici, sive digniori et quae potius 
.animo, quam corpore expediuntur, ut do cere et pro his merces 
non constituitur. "nota ó' : quasi ob gravitatem et dignitatem suam 
aestimationem non reeipiant; co těmto osobám se poskytuje, není 
merces, ný brž honorarium, salarium). Jinak liší Struve facta locari 
solita a non solita v Exercit. 25 th . 25, a sice tímtéž způsobem jako 
D07,zellus. - Pokud jde o agrimensora, je toho náhledu, že agri
mensura provozovala se tantum propter amicitiam, neque erant, 
qui publice profiterentur eam (Exercit. 15 § 61). Pravý opak 
dlužno pokládati za pravdu. - Také p okud jde o určení žaloby, 
kterou slíbený honorář s ~: vymáhá, nalézá se v odporech a omylech 
(eod.): si mandatum initum et pacto adjecto salarium promissum 
aut opera dignior praestita fuerit, extra ordin,'m agitur; a v po
známce v dočítáme se: si per contractum mandati advocatl1s sit 
constitutus et honoraril1m promissum pacto in continenti adjecto, 
agitur actione mandati. Nota ~ ještě vytýká: Salarium incertum 
tum' demum extra ordinem petitur, si illis sit promissum, qui non 
quidem gratis operas navant, non tamen ilIas locare solent, sed 
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officium aliquod tamquam artificium lucri vel potius sustentationi.s:. 
suae causa exercent,ut sunt hodie procura~ores iudicia les, advocat i 
et similes. 

Frantzkius Commentarius in libros XXI. Pandectarum in 
D. 17, 1; mandatum definuje jako smlouvu altruistickou č. 5 ., č . 24;. 
č. 9. vytýká, že man datum definitur, quod sit contractus consensu 
initus, quo roganti fides datur de negotio aliquo i II i u s no min e 
gr~tis expediendo, a Č. 16: dicitur quarto, contractus de ne g o ti o· 
a II e n o. Tedy expediri alieno nomine je patrně požadavek další 
a ono v pojmu cizí záležitosti (negotium alienum) obsaženo není. 
Ovšem praví Č. 44: Dicitur sexto, quod negotium debeat expedirt 
nomine mandatoris, quo innuitur, illius in mandato sUscipiendo in 
aliquo interesse debere, což by opět svědčilo tomu, že užívá slov 
).) alieno nomine gerere « V témž smyslu, jako spisovatel předchozí. 
- Pokud jde o honorář, má výklad obyčejný. - Artes liberales. 
jsou jemu spolu s jinými, jako postulare in iudicio, druhem čin
ností, quae . locari non possunt, a však není zároveň vytčeno , že 
ani předmětem jiné smlouvy býti nemohou. Naopak postavení' 
t. zv. artes liberales v jednu kategorii s postulatio in iudicio svědč i' 
tomu, že mandatum ve příčině jich se připouštL Smísení pro
curatora a advocata jest patrně toho dúvodem, ač jinak mezt 
oběma správně liší in D. 3, 3 Č. 1 a nn. 

Podivnou směs správných a nesprávných názorú nalézáme· 
u Sclzzltera, Praxis iuris romani in foro gcrmanico. Exercit. ad 
Pandectas 28 § 72: Caeterum procurátorem et mandatarium non 
differe~ constat ex Ulpiani definitione in fr. 1 pr. D . 3, 3. Denique
exercitor utique mandatarius est fr. 1 § 17 D. de exercitoria 
actione et institor fr. 19 D . de institoria actione ; pozn. a.: nuntius. 
a procuratore non differt, est etiam procurator ad rem unam. § 8] : 
Sed ut naturam mandati atque essentiam explicatius proponamusy. 

observandum est, duos diversos contractus uno mandati nomine 
a Romanis insignari, quos contra Germani etiam nominibus separa
verunt. Etenim una species est, qua inter mandantem et mandatarium,. 
qui procurator diciť-ur, contrahitur principaliter de mandantis ne
gotio proprio nomine mandantis a mandatario suscipiendo, gerendo. 
Vernaculo appellamus Vollmacht, eaque mandati species etiam 
titulo de procnratoribus tractatur. Altera vero est, qua inter 
mandatorem et creditorem, qui procurator dici nequit . .. accessorie 
ex fideiiussione contrahitur. Vernaculo non dicitur Vollmacht nec 
mandatarius heic locum habet aut procurator, qui alieno no~ine· 
contrahat, sed suo nomine de suo negotio contrahit creditor. Tu 
tedy soudí .!)c/z. , že poukaz (Anweisung) dlužno pokládati za man
datum podstatně rozdílné od typu prvního . Ale pokud jde o man
datum vlastni, nás interessující, nazývá je Vollmacht a soudí, že 
obsahem jeho jest alieno nomine contrahere; tudíž smlouva 
zmocňovací podkládá se i pramenúm římským . Tak i § 82 : haee 
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n egotia . .. multum inter se differunt tum objecto, proprio et 
.alieno negotio respectu mandantis, tum forma, suo vel alieno 
nomine contrahendi. V § 71 vytýká, že mandatum mercedem non 
admittat. V E xercit. 20 § 10 je pozoruhodné místo, jednající 
o podstatě obchodů směnečných, kteréž ovšem omylně se vy
kládají: do tibi, ut des tertio etc., do tibi, ut mandes debitori tuo 
Lipsiae ut det totidem meD creditori ibidem. Miscetur igitur man
·datum, intercedente quoque honorario forte, vel si mavis 10ca60 
,conductio et consequenter merces. 

Stryk, Usus modernus Pandectarum in D . 3, 1. § XXVIII dotýká 
se kausálního poměru mezí dominem a procuratorem : Modus 
·constituendi Procuratorem hodie non alius est, quam iure Romano, 
scilicet mediante man da to. § XXI : Procurationem enim pariter 
uti mandatum aliud cuique non suscipere liberum erat § 11 1. 3, 26 ; 
in D. 17, 1 § VI. definuje mandatum jako smlouvu, quanegotium 
man d a nt i s no min e gerendum et expediendum suscipitur a 
připojuje tamtéž výklad o vývoji přímého zastoupení ; v § VII. 
·dotýká se důležité otázky z nauky o zastoupení: ubí per nuntium 
n .'':; agitur, ipse dominus agit et contrahit, non nuntius, sed si 
man dat a r i u s (ani se již nepraví Jl procurator . ) ad contrahendum 
constitutus si r, ipse mandatarius contrahit. (Je patrno, že nyní 
učení o vnitřní a vnější stránce dospívá již své zralosti.) § XVIII: 
Mandatum est ordinarie gratuitum; leč dále připouští honorář : 
Si incertum promissum sit, velut si dixerit (mandans): ich will 
jhm fiir seyne Mi..ihe einen guten recompens geben, actio deficit ... 
hoc tamen moribus limitant in illis personis, quae non solent 
s ine honorario opera s gratis praestare, ut sunt procuratores 
judiciales, advocati. (Tedy poslední opětně uzavírají s klienty 
mandatum). 

Thomasius, N otae ad singulos Institutionum et Pandectarum 
t itulos zavrhuje veškeré lišení mezi operae, quae lo.cari solent 
.a quae locari non solent, a jakékoli různé nakládání s artes libe
r ales ad D. 50, 13 ; 11 , 6; 19, 2. Naproti tomu otázka procuratury 
nachází se u něho v též nejasnosti jako u spisovatelů dřívějších : 
'Quoad usum vero hujus tituli (in D. 3, 3) notandum : Quatenus 
in doctrina de procuratoribus sllpponitur mandati contractus , qui 
·est iuris gentium, eatenus ius germallicum haud dubie convenit 
cum jure romano, quatenus vero agitur de officio p rocuratoruin 
"intllitu processus, eatenus sequirrur magis doctrinam iuris cano
nici. (Výklady ty tV.o ř í vhodnou parallelll k občanskému zákon
níku: Také tento, vzdor tomu, že naprosto zavrhl kategorii t. zv. 
operae (artes liberales) arg. § 1163, nedovedl se emancipovati od 
-staršího učení, které procuraturu vzhledem k její domnělé . libe
ralitě spojovalo s mandatem.) 

Just-us He1Z7'ling B iill71ur, Exercitationes in Pandectas ; Exerci
tatio 28. ad tito 2, 1.4. Exercitace ta jedná o důležitých otázkách 



62 

nauky o zastoupení a vůbec pro pojmy zástupce a zastoupeného 
.uŽívá se názvů »manqans« a >mandatarius«; tak cap. L. § V1. t 

VII., kdež jedná se o nabývání vlastnictví ze smlouvy věcné, při 
které intervenoval mandatarius, procurator, dále v §§ XII., XX!. ,. 
kdež pojednává se o vzniku přímých účinků právnjch pro man
danta ( recte zastoupeného), specielně o otázkách, zda-li i mandatář 
(recte zástupce) je práv osobám třetím, a zda -li mandant (zastou
pený) má sine ulla cessione žalobu proti osobám třetím. U BoeJl11ze1'a~ 
Exercitatio 55. (D. 19, 5), cap. 1., zdá se také prosvítati správný, 
pramenům odpovídající názor o artes liberales; § V. : merces sol
vitur pro opera vulgari, locari solita quaeque inter homines deter
minatamque aestirnationem accipit, quales sunt operae mechani
corum, salaria autem ob liberales artes, officiaque publicél, tam 
ecclesiastica, quam profana . .. Stavíť tu artes liberales po bok 
úřadů veřejných, officia publica; podobně §§ III. a VII., kdež jedná 
se o stipendiu duchovních. 

Velmi správné názory má ~Veste1'Zberg, Principia iuris secunduffi 
ordinem Digestorum. Přesně liší advocaty a procuratory in D. 3, 3;. 
§ 39; při pojednávání o pojmu mandatu klade důraz na bez
platnosť a na to, že mercede interveniente res ad locationem 
conductionem potius respicit; při tom nikterak nevytýká, že by 
snad pokud jde o předmět, mezi oběma smlouvami rozdíl existoval 
in D. 17, 1 § 3. Správně mluví o artes a nikoliv o operae 1iberales 
in D. 50, 13 § 3 

_llertius, Commentationum atque opusculorum t omi 3. 1. vol. 
3. tom. Význačný je již titul pojednán! nás interessujícího : De 
obligatione mandantis et mandatarii respectu tertii. Leč vzdor tomuto 
mýlivému názvu nutno doznati, že výklady He1 tio'l'Y jsou velikou 
většinou zcela správné. Plnou moc a mandatum neztotožňuje ~ 
uvádí případy, ve kterých mandatarius nemá plné moci, není pro
eura torem : verbi gratia, si quis mandatu meo pro me fideiussit t 

a s druhé strany vykládá, že duplicita (t. j. že jednak uvažovati 
sluší poměr inter dominum negotii et eum, qui negotium suscepit,. 
jednak poměr inter hos et tertium) poměru vysky! uje se nejen při 
mandatu, nýbrž i při fideiussio, societas, negotiorurn gestio a též. 
při locatio conductio; za příklad posledního 'uvádí exercitory 
a institory (na naše poměry přibližně přivedeno, obchodní pomoc
níky): hi non so!um mandat0, verum etiam locatione constituuntur~ 
deinde horum ministerium ad negotiationes quaestuarias tantum 
pertinet et morte praeporlentis non finitur fr. 15 D. de institoria 
actione. Procuratorum e contrario munus ad alia negotia spectat 
et morte mandantis exspirat, cum solo etiam mandato constitu
antur. - Hertius byl . na nejlepší cestě, vystihnouti správně pří
slušné normy. Liší dobře poměr kausální a factum zmocnění; než 
mandatum, jako kausální poměr zmocnění za základ ležící, stojí 
i u něho na prvním místě. Ani on nedospěl tam, aby prohlásil ) 
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že i jiní zástupcové miinoexercitory a institory římské mohou 
nalézati se k zmocnitelům v poměru smlouvy námezdní. Ostatně 
i on up~dá v šablonu. Charakterisuje nuntia, vytýká jen, že týž je 
merum mstr~lmentum; . kau.3álního poměru již se nedotýká. 

v NaprotI to~u Heznccclus zná se většinou k názorům omylným. 
l! neho vyskyt~Je se opět obvyklý rozdíl mezi operae locari so
htae a non so.htae, a při tom podotýká, že tyto poslední admittunt 
solum honoranum (Elementa iuris civilis secundum ordinem 1nstitu
ti~num § ~17 a secun~um> ordinem Pandectarum § 318. II .). Při 
vykladu pOJ~u honorana Š 800 (Elem. 1nst.) sděluje: inter advo
catum et cI1entem est mandatum, inter doctorem et auditorem 
co?tractus do ut des, non locatio et conducLio. Zcela zvláštní náhledy 
ma o mandatu VElem. 1nst. § 959 vykládá sice, že mandatum 
non admittat mercedem, sed honorarium, avšak Elementa Pand. 
§ 382 . pr~ví: D.enique ne de mandato quidem singulare quidquam 
occurnt 111 leglbus German:cis, nisi, quod illud apud Germanos. 
non .semper erat gratuitum,nec honorarium solum,verum etiam 
placltam mercedem admittebat. Quamvis enim haee 10Cátio con
ductio videri possit, culpae tamen praestatio alia est. Co pokládá 
za mandat~lm, plyne patrně z Elementa 1nst. § 959 p. 2: Regulam 
esse ~onstJtuen~am, puta mandantem et mandatarium pro una 
~aben persona, lta tamen, ut tam iura et actiones quam obliga
tlOnes 111 mandantem conferantur. Je to patrně smlouva »zmocňo
vací«, a srovnáme-li výklady ty s obč. zák., tedy podával by se 
ten výsled;k, .že ustanovení § 1004 o. z. o mzdě při smlouvě 
zmocnovacl, lllC na povaze smlouvy by neměnilo. - Hei71eccius 
:tár?~eň nálež~ mezi o~y, na které v úvodu této části bylo po
ukazano, ~ezl, ony totiž, kteří své omylné názory, jako domnělá 
ustanovelll prava německého, od práva římského se lišící hleděli 
uplatniti, a dokončili zmatek, nesprávným výkladem pram'enů za
vi~ěný a z.apočatý: - Sr. ještě Elementa 1nst. § 482: alii per 
almm acq~ln neqU1~, .attamen ex man dat o . nostro per procura
torem nob1s et dommmm et possessio acquiri potest. 

L.eyser, Meditationes ad Pandectas, Specimen 178 de man
dato Jedná o plné moci a jménem mandatum rozumí plnou 
moc .. Pod~b~ě spec. 179. č. 1. pod rubrikou: Mandatarius, qui 
negotmm slb1 commissum proprio nomine exsequitur, mandanti 
saltem. ~x mandat.o obIigatur. K tomu text : Satpe mandatarii in 
exped1tIone negotlOrum síbi commissorum nullam mandantis man
datique mentionem faciunt et omne negotium SllO proprio nomine 
geru?t ... : At. si mandantem et mandatarium spectas, na tur a. 
o b II ~ a tl o n 1.S, q uae inter eos contrahitur, per hoc, quod man
dat~nus propnum nomen adhibuit, no n mu ta tur. Patrno, že 
tu Je opět zcela zřetelně vyznačena smlouva zmocňovací obč. zák. 
ale s druhé strany je důležito, ze klade se důraz na to že smlouv~ 
je táž, nechť mandatarius jedná suo či alieno nomin;. 
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U Sal1,z'Ucla de Cocceji, J us civile controversum není dosti 
jasno, jak uvažuje poměr mezi pěstitely artium liberalium a jejich 
klienty; leccos nasvědčuje tomu, že na věc pohlíží jako na man
datum; především okolnost ta, že o artes liberales zmiňuje se při 
výkladu tito D. 17, 1, qu. 7, vytýkaje, že p ěstitelům jejich náleží 
honorarium non promissum; jmenovitě však svědčí tomu věta: 
!ta sequitur, extra hac causas liberales persecutionem extraordi
nariam ex negotio mandati non dari; pak D 3, 1, qu. 1., kde 
jako jediný rozdíl mezi advokátem a procuratorem uvádí se, že 
procurator non iustitiam causae defendit, sed saltem processum 
instituit atque dirigit, kdežto advocatus iure officii adeoque pu blica 
auctoritate causam in iudicio defendit. Naproti tomu nelze zn e
uznati, že dobře postřehl kardinální vlastnost mandatu, bezplatnost 
.a že dobře z této bezplatnosti odvozuje jeho odvolatelnost in 
D . 17, 1, qu. 16. . 

Dissertace Trendc71lenburgova De honorario eiusque a mercede 
discrimine, náleží správností zaujatého stanoviska i jasností a ele
gancí výkladu k nejlepšímu~ co o naší věci bylo napsáno. Především 
i on pokládá poměr mezi pěstitely artium libera1ium a jejich 
klienty za smlouvu a sice dl e práva římského za negotium b e n e
f i c u m . N am ex Romanorum philosophia artium liberalium tantu s 
e rat honor, ut quae harum aux ilio praestarentur operae, aesti
mationem et pretium plane non admittebant; hujus generis operis 
praestitis semper statuebant beneficium in alterum conf('rri (str. XV.); 
ovšem pokračuje dále : nos non tam subtiliter philosophamur, ut 
singulari beneficio nos affectos p.utemus, si solvimus, quae debemus ; 
tedy II nás již názor o povýšenosti svobodných umění pominul~ ale 
přes to, a sice z důvodú veřejných nelze artes liberales na roveň 
stavěti povoláním ostatním, neboť jam Romanorum legibus erat vario 
modo definitum, quantum causarum patronis ' pro peroranda causa 
exigere liceat, neque his legibus, quibus honorariorum quantitas 
definitur, et ad certum modum revocatur, ipsis his artibus libera
libus et operis, quae per eas praestantur, certa aestimatio con
stituitur, quippe quam sua natura respuunt, sed quum lucri immanis 
cupido, sacraque auri fames eorum quoque haud raro soleat 
animos occupare, qui studiis hic !iberalibus operam dant, hique, 
Hcet servili plane et mercennaria ratione abuti possunt boc in
genuarum artium iure et privilegio, immodicisque ex actionibns 
onerare eos, qui eorum opera et auxilio utuntur, e re publica est, 
huic avaritiae praecavere per eiuscemodi leges, quae modum certum 
honorariorum finiunt et determinant. Proto pokládá tyto smlouvy 
za zvláštní třetí druh vedle smluv záp'atných (neg. onerosa) a bez
platných (neg. benefica). - Pokud jde o negotia benefica dle 
práva římského, tedy kromě právě zmíněný ch »alterum. est genus 
eorum, quae quidem sua natura mercedem admitterent, sed ex 
voluntate contrahentium gratis praestare deberent - unde mutuum, 
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·commodatum, depositum, mandaturn , negotiorum gestiO proficis
cuntur, quae omnia negotia benefica sunt <':. Zde tedy jasně byla 
vytčena pravda, že služby, které jsou předmětem mandatu, jsou 
i předmětem smlouvy námezdní, neboť je nanejvýš pochyb no, že 
by se vzhledem k citovaným výkladům mohlo při artes 1iberales 
1?luviti o mandatum. Než ani on neubránil se omylu a soudí, že 
Rímané dle toho, zda ab honestioris vel vilioris conditionis homine 
opera praestatur, v případě prvém p okládali smlouvu za contractus 
innominatus, v případu druhém ze smlouvu námezdní. 

J. G. EstM', Teutsche Rechtsgelahrtheit veškeré omyly po
ukazováním na řády německé od římských se lišící dovršuje. 
Bd. II. 69. Hauptstiick, von dem Auftrage und der Vollmacht ; 
§ 4807 : Die Gewalt. .. ist ein Geding, Kraft dessen einer des 
.anderen Gescbafte auf Ersuchen und Verlangen zu besorgen iiber
nimmt. Diese Geschafte sind entweder gerichtliche oder ausser
gerichtliche . § 4811 poj ednává obšírně o významu slova Faktor 
a vytýká, že smlouva s faktorem náleží pod tuto hlavu: .. . Denn ein 
Faktor bekommt eine Vollmacht und darum gehort er hieher. Denn 
·der Teutsche Gewaltgeber verlanget nicht, dass ihm sein Gewalttdiger 
11rnsonst arbeite. Tedy o tom, zdali je tu mandatum, rozhoduje 
·ex istence zplnomocnění, bezplatnost je nerozhodna. III. Th. § 4809 
von der Macht, den Machtboten, der Machtbotschaft: Diese ist 
potestas demandata agendi nomine et auctoritate alterius. Wenn 
e iner plenam potestatem agend i hat, so saget ' man volle Macht, 
contracte Vollmacht . . . Machtgeber jst mandans, . .. Machtmann 
mandatarius und Machtleute mandatarii. vVeil ehedem die Acten 
lateinisch gefuhret wurden, so nennete man den Bevollmachtigten
p otestativum, Machtigen-instruere aliquem mandato oder autorisare . 
Ještě uvésti sluší II. Bd. § 4815 : Bei den Teutschen war der Auftra<Y 

. G b ·emer ewalt nicht eben umsonst zu iibernehmen, wie bei den Romern, 
sondern es fand bei selbigen ein Lohn sowohl statt, daher auch 
bei Commissionaren, Factoren und in Handelungs- auch Wechsel
g eschaften die sogenannten Provisionen, die Belohnung anzeiget . -
Náhledy o artes liberales obsaženy jsou v II. sv. , § 4390. III. sv. 
-§§ 4651, 4656; celý rozdíl jejich od jiných služeb záleží dle Estora 
v tom, že plat poskytovaný za jejich pěst ění ve prospěch druhého 
nazývá se »der Lohn, « p lat za konání práce nesvobodné (unfreie 
Arbeit) »das Lohn. « 

Enga u, Decisiones. Týž ~ozezn.ává v rejstříku: mandatum
Befehl (ve smyslu lex, sententla a p .) a mandatum-Vollmacht; · 
k tomuto na př. Pars I. D. 79. o subskripci a subsignaci plné 
moci; dále P. 1. Dec. 123. nota 1. : mandatum a sola muliere 
vel a mente capto subscriptum ad legitimationem non sufficit. -
{) účincích. plné moci jednají P. I. Dec. 71 . P . III . Dec. 48. ; 
rnandans, je tu zastoupený, mandatarius zástupce, ač jak se zdá, 
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mandatarius není vždy zástupcem; arg. : Mandatarius, ' qui man'
datís nomille cum tertio contraxit etc. ' etc. 

Berger, Oeconomia iuris s. v. Mandatum, Vollmacht tit. D. 
et C. mandati , č ~ 35: Mandatum contrahi super negotio vel proprio 
(to vztahuje se na nyní t . zv. mandatum qualificatum - poukaz) 
vel alieno ; v tomto poslednějším případu nazývá se mandatarius. 
procurator, a mandatarius alieno nempe mandantis nomine con
trahit; haec species Germanis vocatur Vollmacht. - Lib. IV.~ 
tit. IX. de procuratoribus Nr. I. nota 1 : Tit. D . ' et C. mandati 
vel contra imprimis agit de mandato extraiudiciali, dd. tt. de 
procuratoribus de mandato iudiciali; nota 4 . : Procuratorem constitui 
mandato (Vollmacht). - Lib. III., tito V ,. II. de locationibus 
Nr.' 22.: objectum ex parte locatoris 2. opera a) honesta (3) illi
beralis i. e. mer'cennaria; nota 4.: Operam liberalem, quae bene
ficii loco habetur, nec mercede aestimatur) ut professorum, advo
catorum, huc non pertinere, a přece se p raví (Lib. IV., tit, IX. 
,de proc. I. nota 2 .): Procurator ' et advocatus differunt, ut cor et 
os; procurator dícitur cor advocati advocatus os procuratoris . 
(J e činnosť, kterou poskytuje procurator, illiberalis?) Konečně 
lib. III. tito II. ; II. de commodato nr. 5.: honorario duntaxat 
gratus ~:lDimus significatur, quamobrem contractibus gratuitis salva 
eorum ' substantia, pacto adjici potest. - V titulu de advocatis 
(lib. IV: tito VlIL, Č. 3) není rimoho podstatného ; mluví se tam 
o vymáhání llonoraria, které se děje eventuelně řízením nesporným 
(imploratione iudicis nobilis) , a le spory advocata s klientem ná
ležejí na pořad 'práva (nota 5. eod.) Bez r6zpakú lze supponovati 
Bergerovi náhled, že poměr mezi advocatem a klientem jest mu 
mandatem. 

U Helifdda , Iurisprudentia forensis secundum ordinem Pan-
dectarum, jsou nejdúležitější výklady o procuratorech ; § 386 ~ 
Procurator, Anwald , Gevollmachtigter, Gewalthaber est, qui aliena 
ne g o t i a ex mandato domini expedienda suscepit. § 387 : Man
datum est contractus consensualis de ne g o t i o alterius ex eius, 
vQluntate gratis ex pediendo . § 389: Procurator negotia suscipit 
aliena, eť quidem tali modo, ut ipsllm repraesentet principalem. 
Inde differt ab advocato, qui non repraesentat clientem, sed prae
senti ,solurn in oranda causa adsistit. V § 955 opětně kladen 
důraz 'na bezplatnost mandatu; honorariurn vero post mandati 
contractum perfectum, sponte promissum vel datum non mutat 
mandati contractum et sufficit, quod ex ipso contractu mandati non 
debeatur rnerces. Hinc procuratores iudiciales hodie recte exigunt 
honorarium. Liberales operae non locantur, quamvis pro earum 
praestatione honorarium mediante contnctu innominato (?) valde 
promittatur: 

HommeZ, Rhapsodia quaestionum in foro quotidie obvenientium. 
Obs. 113; vytýká, že in tito Pandectarurn mandati (17, 1) tradunt 
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interpretes tantum obligationes mandantis et mandatarii inter se, 
non autem ob1igationem mandatarii erg a . tertium, cum quo , is 
mandantis nomine contraxit. Ovšem v následlljícírp nikterak ne
pokládá za nutno, aby mandatarius vždy plnou moc měl a nomine 
mandantis kontrahova1. ' 

MalblaTu, Principia iuris civilis secundum ordinem Digestorum, 
Pokud jde o náhledy jeho o artes liberales, in D. 19, 2, dlužno po
ukázati na výklady Helifeldovy. S týmiž naprosto se shodují. - In D. 
19, 5 správně vykládá, že s fullonem a sarcinatorem 'lze uzavříti 
mandatum . 

U Westfahla, Rechtliche Abhandlung von der GiiltiO'keit 
einer Handlung, die ein Anwald in Vollrnacht verrichtet, dat::> der 
Princi pal schon vorher die Vollrnacht widerrufen etc. etc., shle
dáváme, že neustále promiscue užíváno výrazů : Aufrag- Vollmacht, 
Bevollmachtiger-mandans, Gevollmachtiger, Anwald, Commissionar, 
mand;::.tarius. 

Mahdin, Miscellen (Breslau 1814). Spis pochází z doby po 
vydání občanského zákonníka , ale jsa, jak v předmluvě uvedeno, 
výsledkem 411eté činnosti učitelské a praktické, dobře může po
učiti o názorech před vydáním zákonníka panovavších. VII.: Der 
lVlandatar wird nicht verpflichtet, wen er namens seines Mandanten 
das Geschaft vorgenommen hat, . . . ob nun gleich der Advocat 
einwandte, dass er nicht in seinem Namen, sondern mandatario 
nomine darum nachgesucht hatte etc. etc. 

Hop/ner, Commentar zu den Heineccischen Institutionen 
shledává správně rozdíl mezi mandatem a smlouvou námezdní 
v bezplatnosti § 918 , ačkoli praví: Mandatum, Bevollmachtigung 
ist ein Contract, wodurch sich jemand verpflichtet, ein ihm iiber
t ragenes Geschaft ohne Lohn zu verrichten. Vl er das Geschaft 
verrichtet, heisst Bevollmachtigter. Předmětem smlouvy námezdní 
~sou jen operae illiberales i operae 1iberales, poskytují-li se zdarma, 
JSou předmětem mandatu, jinak předmětem nepojmenovaného 
kontraktu do ut facias, resp . facio ut des § 882; Qperae liberales 
heissen die, welche n iemand als ein Gelehrter leisten kann illibe-
rales, welche auch ein anderer thun kann § 773. ' , 

N a podobném stanovisku stojí Gluck, Ausfiihrliche Erlauterung, 
sv. 15, str. 239 : Einer der gew6hnlichsten Consensualcontracte ist 
d er Bevollmachtígungsvertrag, Vollmachtsvertrag oder Bevoll~ 
machtigung, mandatllrn . Es ist darunter derjenige Consensualvertrag 
zu verstchen, wodurch jemand sich verpflichtet ein ihm aufgetragenes 
nicht unerlaubtes Geschaft des anderen ohne eíne daflir bestimmte 
e i gen t I i che Vergeltung zu verrichten; str. 240 ; mandans - Ge
waltgeber, 241: mandatarius - der Bevollmachtigte, Gewalthaber , 
auch procurator. -- Mandatum je bezplatné ; je-li smluvena záplata, 
přechází mandatum ve smlouvu námezdní , jde-li o :Ii k6rperliche 
gemeine Arbeiten« , v nepojmenovanou smlouvu, jde-li o služby 
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:)welche gelehrte wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen. ~ Ovšem 
uvádí, že dle zvyklostí soudních, jaké Heineccius a ESt071" (dotyčná 
místa z autorú těch byla uvedena) připomínají, může býti man datum 
i záplatné, jde-li o »Dienste, welche nach dem romischen Recht 
von dem Mietskontrakt ausgeschlos~en waren,« anebo o osoby, 
:twelche dergleichen Dienste nicht entgeltlich zu leisten pflegen.« 

Záller, Das natiirliche Privatrecht § 137: Wer die ihm (aus 
driicklich oder stillscbvveigend) aufgetragenen Geschafte an des 
anderen Stelle gegen Lohn (Anm.: Die Vollmachten werden nun 
gewohnlich gegen Lohn iibernommen; daher rechnen jetzt die 
meisten . (?) Schriftsteller die Bevollmachtigung unter die e n tg e I t
l i che n · Vertrage) zu besorgen iibernimmt, schliesst einen Bevoll
machtigungsvertrag. Pak následují výklady o účincích zastoupení. 
§ 135: Der Lohnvertrag (díe Verdingung in der engeren Bedeutung) 
ist der Vertrag, wodurch jemand seine Dienste oder díe Verfertigung 
eines Werkes (vermittelst korperlicher oder Geisteskrafte) gegen 
einen bestimmten Preis verheisset .. Při vypočtení smluv bezplatných 
(wohlthatige Vertrage) § 121 mandatum schází, a nalézáme tam 
jen : Aufbewahrung, Verleihung, Schenkung und das Darlehen. Schází 
tedy vůbec smlouva o bezplatném poskytování služeb. Jest na 
snadě, že, kdyby zákonník tímto způsobem příslušné předpisy byl 
formuloval, bylo by velmi obtížno zastávati mínění, které dnešní 
doslov zákona hájiti nám dovoluje . 

Zvláštní zmínky zasluhuje Buchner, Versuch einer Theorie 
des Vollmachtsvertrages (Diss. 1809, Landshut), ač není jisto, ba 
ani pravděpodobno, že by práce ta jednak pro krátkost času od 
jejího vydání až do kodifikace občanského zákonníka uplynuvšího, 
jednak vzhledem na nepatrnost spisu i autora, na kodifikaci onu 
byla měla vliv. Práce ta interessantní je tím, že spisovatel snažil 
se sestaviti roztroušený materiál smlouvy zmocňovací se týkající 
a dospěl tamtéž theoreticky, kam občanský zákonník ve formě 
předpisů zákonných. § 19: Das Rechtsgeschaft, wodurch jemand 
zur Vornahme einer oder mehrerer Handlungen einen Stellvertreter 
ernennt, und dieser sich zur Vornahme verbindlich macht, heisst 
der Vollmachtsvertrag. Er fordert, wie jeder andere Vertrag, beider
seitige Einwi1ligung. Diese Einwilligung auf Seite des Geschafts
herrn fUhrt den besonderen Namen Auftrag, Gewalt, Vollmacht, 
e r selbst heisst in diesem Verhaltnisse Gewaltgeber und sein Stell
vertreter der Bevollmachtigte. Die romischen Gesetze haben dafUr 
den Namen mandatum. -- § 20: Aus dem Vollmachtsvertrage ent
stehen sowohl zwischen den Contrahenten selbst, als zwischen 
ihnen und Dritten Personen eigentliche Rechtsverhaltnisse. V § 21 
neodvozuje sice původ smlouvy zmocňovací z fr. 1 § 2 D. 3, 3, 
ale obsahem jest výklad jeho s tímto fragmentem totožný: Wenn 
die Verhaltnisse des gesellschaftlichen Lebens sich vervielfaltigen, 
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oder der Kreis derer, die mít uns in rechtlicher Beziehung stehen, 
sich erweitert, wird, wie so manches andere au ch das Bediirfniss 
durch S t e II v e r t ret e r z u han 'd e 1 n rege; a vzdor tomuto 
výkladu v § 38 jako rozdíl, smlouvu zmocňovací od smlouvy ná
mezdní (jak on praví, vom Pachtvertrage) odlišujicí, uvádí toto : 
Das Mandat fordert unentgeltliche Besorgung der iibertragenen 
Geschafte. Uebrigens hebt ein Honorar oder eine unverhaltniss
massige Gegengabe den Begriff des Mandates nicht auf und ein 
vertragsmassiges kann selbst durch die Mandatsklage gerichtlich 
nachgesl!cht werden. Dieser Charakter der unentgeltlichen Besorgung 
macht den wesentlichen Unterschied zwischen dem Vollmachts
und dem Pachtvertrage aus. K tornu sr, § 94: Slíbeno musí býti 
honorarium certum; sonst kann es der Bevollmachtigte nicht ein
klagen, wenn er nicht vielleicht aus der Besorgung solcher Auftrage 
ein Gewerbe macht, in welchem Falle er jederzeit auf die land
iibliche Vergeltung rechtliche Anspriiche hat. - V § 39 vytýká 
rozdíl »des Bevollmachtigten vom Boten« a shledává jej dle ode
?ávna obvyklého způsobu v tom, že posel při uzavíraní právních 
Jednání nespolupúsobí juristicky. Jiného rozdílu mezi nimi nezná . 
- V. hlava odd. 1. jedná o právním puměru mezi zmocnitelem 
a plnomocníkem, odd. II. o právním poměru zmocnitele a plno
mocníka k osobám třetím. 

S náhledy v podstatě totožnými, jako u dřívějších , setkáváme 
se ,i u jiných, kteří přímo před vydáním zákonníka občanského 
psali. Sr. jmenovitě: Hujéland, Lehrbuch des Civilrechtes (1808) : 
§ 511 : Zum Wesen der Bevollmachtigung gehort, dass der Em
pfanger des Auftrages si ch verpflichtet, ihn auszufi.ihren und zwar 
ohne eigentliche Vergeltung dafUr. · § 519: lm Verhaltniss zu einem 
Dritten werden der Gewaltgeber und der Bevollmachtigte fUr eine 
Person angesehen. Podobně vykládá v Institutionen (1798); § 572 : 
Die Bevollmachtigung (Auftrag, Commission, man dat u m) ist 
ein Consensualcontract, wodurch díe Verwaltung von Geschaften 
eines anderen ohne Lohn i.ibernommen wird. Principal (m a n
d a n s), Bevollmachtigter (m a n dat a r i u s, procurator); § 579 : 
Der Bevollmachtigte handelt immer in eines anderen Narnen, 
meistens auch zum Vortheil eines anderen. Hufeland tu tedy přesně 
liší mezi jednáním ve prospěch druhého a jménem druhého . 
Honorář i on při mandatu připouští: Lehrbuch §§ 340, 516 ; 
Institutionen § 572. Za konání liberálních služeb, t. j. takových, 
které nemají trhové ceny (Lehrbuch § 340), může býti honorář 
~ slíben, a od těch, kdo z poskytování služeb těch živnost činí , 
1 žalobou vymáhán. Zevrubněji Institutionen § 403: Liberal oder 
i1liberal sind die Dlenst e, je nachdem sie besondere Talente und 
~rworbene Geschick1ichkeiten erfordern oder ohne solche (fast von 
Jedem Menschen) geleistet werden konnen. Liberale Dienste lassen 
keine Schatzung zu, 
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-Z velké ' části podobně i Thibaut, System des Pandekten
rechtes § 865: Macht ma'n sieh jemandem ohne Lohn 'verpflichtet 
ein Geschaft .zu :besorgen, so -wird dleses ein ,Mandats
koritrakt genannt. Der,' welcher den Auftrag eťteilt, heisst Gewalt
geber (mandans), deí; welcher denselben · iibernimmt, Bev'Oll~ 
machtigter (procurator, man'datárius). § 806: Zum Wesén des 
Mandats gehort: 4. der Bevollmachtigte ' muss seine Dienste ohne 
Lohn versprechen. Er muss sie also entweder: 'a) unentgeltlieh, 
leisten oder b) die Dienste miissen , von der Art sein, dass sie 
keinen Marldpreis haben. Was ' dann versprochen wird, das ist 
kein Lohn, sondern honorarium. Z toho Je zcela dobře patrno, 
~e předmětem smlouvy zmocňovací mohou býtioperae illiberales. 
Ze však mohou býti předmětem jejím i jednání faktická, vyplývá 
nejen odtúd, nýbrž i z § 869: Auch gegen Dritte k o n n e n der 
Gewalthaber und der Bevollmachtigte in Rechtsverhaltnisse treten. 

II. 

Srovnáme-li s celým tímto, právě vylíčeným vývojem ma
terialie občanského zákonníka, shledáme, že není jediného omylu 
celé tu sledované 'doktriny, který by tam nebyl nalezl místo, 
a z toho právě jasně plyne, že skladatelé Codexu Theresianského 
i dalších prací zákonodárných z něho se vyvinuvších chtěli nauku, 
jak ona v modernus usus Pandectarum byla se uchovala, recipo
vati. Ovšem že občanský zákonník mnoho zjednodušil, mnoho 
vynechal, leccos i přímo změnil; tím spíše však v ostatním kon
tinuitu práva římského sledovati lze . 

Codex Tlzeresianus III. díl, XII. § III. Č. 33.: Gleichergestalt 
konnen alle persO'nlichen Dienste und Arbeiten verdinget werden, 
welche aber anbei so , beschaffen sind, dass sie um Geld geschatzt 
werden konnen; Č. 35.: Jene Arbeiten und Verrichtungen hingegen, 
welche durch die Krafte des Verstandes und Witzes und nieht 
durch korperliche Wirksamkeit ausgeubt werden konnen, wegen 
ihrer Wiirde und Erhabenheit uber andere Handarbeiten keine 
eigentliche Schatzung annehmen, folglich auch keinen Gegenstand 
deren ' Dingungskontrakte abgeben, sondern die dariiber einge
gangene Verbindlichkeit bestehet nur in der Gestalt eines unbe
nannten Vertrages oder Befehlskontraktes und jenes, was dafiir 
zu geben bedungen worden, heisst zum Unterschiede eines Hand
oder Liedlohnes eigens eine Besoldung, Bestallung, Verehrung 
oder Vergeltung; von dieser Art sind die Verrichtungen deren 
zu der ' Rechtspflege bestellten Personen, wie nicht minder eines 
Lehrers, Anwalts, Arztes und dg!. (Pojem tz. operae liberales jest 
zde tedy velmi široký.) 
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, III.. díl" XV. § I. č. ' 1: Der Bef e hls contract (tedy: man-
-datum!) ist eine gutwillige Vereinigung, wodurch jemand ein ihme, 
von dem Anderen aufgetragenes Geschaft umsonst auszúrichten 
,auf sich nimmt. (Slovo »Befehlscontract« bylo později nahrazeno 
názvem »Bevollmachtigungsvertrag c, což bylo pouhou změnou 
terminologickou; poslední pojmenování zůstalo i v zákoImíku 
občanském, aLe poněvadž , obsah této smlouvy »zmocňovací« je 
totožný s obsahem dřívějšího příkazuv (Befehl), je patrno, že mělo 
býti recipováno římské mandatum). C. 2.: Diesel:- Contract kommt 
nicht weniger, als alle vorherbeschriebenen durch blosse Einwilli
gung beider Teile zu Stande (kontrakt kons~nsuální), also dass, 
soba Id als der eine dem Anderen etwas a n s ta t t s e i n e run d 
i n s e in e mNa m en zu verrichten auftragt (passus ten je všude 
v doktrině obvyklý, sr. místo všech Struve" Syntagma iuris civilis 
na u . m .) oder befiehlt und dieser aus Fr e u n d s cha ft und 
g II tem W i II e n (ex officio et amicitia!) zu verrichten verspricht 
und iiber sich nimmt, der Befehlscontract schon geschlossen ist 
und heisset souann der Auftrag, wenn ihn der andere iibernommen, 
,ein Befehl, Gevvalt und Vollmacht. Č. 3: Es ist dahero diese 
Handlung ihrer N atur nach an sich ganz oh ne nt gel tli c h, wodurch 
cl i e s e I b e s i c h von e i n e II Din g u n g s c o n tra c tun t e r
's che i d e t, worinnen fur die Verrichtung fr e m der G e s cha ft e 
,ein Lohn bedungen wird, wohingegen in dem Befehlscontract die 
Ausrichtung des aufgetragenen Geschaftes umsonst und 
ohnentgeltlich iibernommen werden muss . (Je zřejmo, že tu reci
pován fr. 1 § 4 D. 17, 1; zároveň je patrno, že die Verrichtung 
fremder Geschafte je totéž, co »die U ebernahme eines aufgetragenen 
Geschaftes zur Besorgung «, a že tedy, nehledíme-li k svrchu citova
ným předpisům Ov operae liberales,je předmět smlouvy námezdní a pří
kazu totožný.) C. 4: Die Wesenheit des Contractes wird aber da
,durch nicht verandert, wenngleich nach vollbrachter Ausrichtung, 
eine Belohnung, Verehrung oder Vergeltung zur Dankbarkeit abge
reicht oder auch gleich anfangs etwas dafiir versprochen (tu roz
hodnut spor, možno-li honorarium slíbiti ihned při uzavření smlouvy 
samé) oder endlieh ohne vorherige Bedingung von jeoen Personen, 
die von Betreibung einer gewissen Gattung von Geschaften ihren 
Unterhalt suchen, als da sind die Rechtsfreunde, Notarien, Unter
handler nnd dg!., etwas fiir ihre Bemiihung gefordert wird; (zde 

,opět řešena kontroverse, zda procurator může vymáhati salarium 
incertae pollicitationis, a může-li, nebylo-Ii nic slíbeno, žádati, 
"constitui sibi salarium«; rozhodnutí tomu přisvědčující spojeno 
·s ustanoveními tit. , D. 50, 13, která totéž právo pěstitelům svobod
ných umění poskytovala; sr. k tomu ještě § II. Č. 79, 80, kdež sta
noveno, že výši salaria v těchto případech určuje soudce J. Je 
podivno vzhledem k již uvedenému Č. 35 (díl III. XII. kap. § lIL), že 
neprohlášeny tyto posléz vytčené smlouvy za kontrakty nepojme-
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nované; vysvětlení podává se nám z toho, že v místech tu předlo
žených řešena otázka salaria procuratorova fr. 7 D. 17, 1 c. 1. C. 4, 35, 
a nikoli látka náležející pod § ult. J. 3, 26 a fr. 22 . D. 19, 5. Nic 
nemůže nám jasněji manifestovati vůli zákonodárců, retipovati před
pisy římského práva, než tato naprostá jejich odvislost od pramenů ,. 
odvislost takového stupně, že poznáváme i jednotlivá místa, která oni 
při redakci těch kterých ustanovení na mysli měli. § V. č . 41 : Ein Be
fehlscontract kann insgemein auf zweierlei Art b e. irachtet werden,. 
nemlich erstens als eine zwischen dem Befehlsha ber und Geber 
allein bestehende Handlung, dann andertens, insoweit hieraus Beide' 
gegen einen Dritten, welcher sich mit dem Befehlshaber auf die 
Vollmacht eingelassen und dieser gegen jene verbunden werden ;: 
(stačí poukázati na Hertia, De obligatione mandantis et mandatarii 
respectu tertii) . § VIII. Č . 96 jest základem nynějšího § 1020 o. z. 

Osnova Hortenova III . díl kap. 12. obsahuje ustanovení po
dobná jako C. Th., § 93. tamtéž rovná se C. Th. III., XII. § III.. 
Č. 33; § 94 rovná se Č. 34, eodem, s tou toliko obměnou, že 
neodkazuje se tu při pojednání o artes liberales na eventuelně 
v platnost nastupující předpisy o smlouvách nepojmenovaných ,. 
nýbrž, že veškeré smlouvy, jich se dotýkající, se po~uZlljí vesměs 
dle kap. 16. (Bevollmachtigungsvertrag), - Cap. 16. § 1: Wenn 
jemand einem Anderen ein Geschaft anstatt seiner und in seinem 
N amen zu verrichten auftragt, und dieser die Verrichtung des 
Geschaftes in des Anderen N amen auf sich nimmt, so ist es ein 
Bevollrnachtigungscontract. (Definice, jak patrno, je docela totožná ,. 
jako v C. Th, avšak pojmenování typu smluvního změněno. ) Jener, 
der dem Anderen das Geschaft aufgetragen, ist der Gewa1tgeber, Be
vollmachtigter, jener, der die Besorgung des Geschaftes auf sich ge
nommen, der Bevollmachtigte, Bestellte, und wenn es gerichtliche 
Handlungen betrifft, Anwalt. § 2: Die Besorgung des fremden Ge
schaftes muss ohnentgeltlich geschehen, widrigens wo ein Lohn dafúr 
bedungen worden, ist es ein Dingungscontract; doch wird die Wesen
heit des Contractes nicht geandert, wenn n ach voli br ach tem G e
s cha ft e demjenigen, der dasselbe vollbracht hat, eine Belohnung,. 
Verehrung, Vergeltung zur Dankbarkeit abgereicht wird. (Přijetím 
tohoto ustanovení do zákonnika všem nejasnostem bylo by se 
vyvarovalo; ono jest ostatně přesnou parafrasí fr. 1 § 4 a fr. 6, 
D. 17, 1); § 3 : So so11 alich der Auftrag und die U ebernahme 
solcher Geschafte, die nicht sowohl durch k6rperliche Arbeit, als 
durch die Krafte des Verstandes und Geistes (znění to opětně je 
daleko širší, než obsah tit. D . 50, 13) vollbracht werden, allezeit fúr 
einen Bevollmachtigungscontract gehalten werden, wenn schon gleich 
anfangs fúr deren Verrichtung eine bestimmte Belohnung aus
bedungen worden, nicht minder sollen jene Personen, die von 
der Besorgung einer gewissen Gattung von Geschaften ihren U nter 
halt suchen, au ch befugt sein, wenn schon keine Belohnung aus-
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bedungen worden, dennoch Rir ihre Bemúbung eine Vergeltung zu 
fordern. (Z dovětku toho není ovšem patrno, je-Ii takovou smlouvu 
pokládati za zmocňovací anebo za námezdní.) § 40 má opětně týž 
obsah jako § 1020 o. z. 

Osnova Martľniho upustila již od rozlišného posuzování tzv. 
operae hberales. III. díl, 8. hlava § 26: »W as von Dienstleuten 
und Werkmeistern oder Arbeitern festgesetzt worden ist, las st 
sich auf Rechtsfreunde, Leib- und Wundarzte, Faktoren, Provi
soren und andere Personen anwenden, welebe sich fLir ihre Be
múhung einen Gehalt, eine Bestallung oder sonst eine Belohnung 
ausbedungen haben (Ze slov »Faktoren, Provisoren « je zřejmo, 
jak široce pojímána druhdy kategorie operae liberales) III. díl t 

4. hlava § 1: Unentgeltliche Dienstleistllng findet vorzliglich ~tatt, 
wenn jemand die Besorgung fremder Geschafte sich angelegen 
sein lasst, oder aber fremde Sachen in seine Verwahrung nimmt. 
Hat nun Einer diese Múhewaltung versprochen und der andere das 
Versprechen angenommen, so ist im ersten Falle ein Empfehlungs
vertrag, im zweiten eio Hinterlegungsvertrag entstanden. § 3. Wird 
mr die Besorgung fremder Geschafte eine Vergeltung auch nur 
stillschweigend bedungen, welehe aus dem Stande und Berufe 
desjenigen, welcher sich die~en Geschaften unterziehet, erhelleri 
muss, als dann zielen diese Vertrage a uf keine blosse Dienst
fertigkeit ab, sie geh6ren vielmehr zu den Tauschhandlungen . 
(Ustanovení to lze nazvati naprosto správným, pochybnost vzbu
zuje jen, co znamená die Besorgung fremder Geschafte; znamená-Ii 
ono pouze administrac,j, ariebo dlužno-li ' t e r min ten vztaho
vati i na jakákoli jednání faktická . Vzdor tomu) že » Besorgung 
fremd er Geschafte « právě tak jako »die Verwahrung «, znamenati 
mělo jen určitou větev činností, [arg. doslov § 1, jejž dlužno vy
kládati asi tak: Bezplatně slouží jeden druhému jmenovitě tehdy, 
obstarává-li téhož záležitosti nebo vezme-li jeho věc v uschování], 
nebude as závady slova ona v poslednějším širším smyslu pojí
mati); § 19. jedná o volné odvolatelnosti plné moci a nezmdíuje 
se o tom) že by v případě jejího odvolání plnomocníku náležela 
jen čásť záplaty slíbené, rovnající se hodnotou práci dosud vy
konané. - Sluší doznati, že návrh Martinz'ho mnohé nedostatky 
a omyly starší odstranil , a že, kdyby on zákonem byl se stal, 
otázka naše po kriteriích smlouvu námezdní od příkazu odlišu
jících byla by jasna, resp . pohybovala by se jen v těch mezích , 
v jakých dle práva římského se pohybuje. 

V dalším postupu prací zákonodárných nesetkáváme se již 
s mnohým, co by otázku naši ob j a s ni 1 o. V západohaličském 
zákonní kll I. XCIX. 4. oddíl nalézáme §§ 102, 104 shodné scito
vanými právě §§y 1, 3 osnovy Martiniho. Při poradách (Ofner 
II. 44.) rozděleno pojednání o smlouvě, která opětně nazvána 
zmocňovací, (Bevollmachtigungsvertrag) od pojednání o smlouvě 
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schovací, a toto ponecháno pozdější kapitole. § 104 změněn a dáno 
mu toto znění: Wird fUr die Besorgung eines fremden Geschaftes 
entweder ausdrucklich oder riach deni Stande des Geschaftstragers 
auch nur stillschweigend eine Belohnung bedungen, so gehort 
dieser Vertrag zuden entgeltlichen'; při tom citován § 277, jenž 
rovnal se nynějšímu § 1163 obč. zák. V občanském zákonníku, 
kdy § ten zařaděn do hlavy 26., měla by citace ta jako . poukaz 
na předpisy hlavy 26., tedy na předpisy o smlouvě námezdní 
značný význam, Než § 1004. o. z. toho opominul. 

Z předchozích stránek zdá se býti zjevno, že redaktoři 
mínili v hlavě 22. obč. zák. recipovati mandatum římské a že byli 
toho náhledu, že institut ten recipují. Budit poukázáno nyní 
k tomu, že třeba doslov předních §§ů (1002, 1004) jest zcela ne
zdařený, doslov §§ů ostatních a celý obsah zákona k tomu vedou, 
by recepce ta za provedenou byla prohlášena. 

Především - dlužno povšimnouti si doslovu § 1002 o. z.: Ein 
Vertrag, wodurch jemand ein ihm aufgetragenes Geschaft im N amen 
eines Anderen zur Besorgung ubernimmt . . .. Definice ta není ničím 
jiným než parafrasí fr. .1 pr. D. 3, 3: Procurator est, qui mandatu 
domini negotia aliena administrat. Vzhledem k svrchu vylíčené 
povaze administrace a procuratury, je patrně nemožno vykládati 
§ 1002 o. z. tak úzce, jakoby pod jeho ustanovení spadaly jen 
smlouvy, kterými kdo zavazuje se uzavříti právní jednání jménem 
druhého. Lze tudíž tvrditi, že veškeré smlouvy, kterými kdo k admini
straci se zavazuj e, vlastně již doslovem § 1002 jsou kryty. VŽdyť :t ein 
Geschaft besorgen« není ještě • ein Rechtsgeschaft abschliessen «, 
a mimo to bylo ukázáno) jaký význam přikládali spisovatelé práva 
obecného slovům » alieno nomine agere, « (in N amen eines Anderen 
handeln). 

§ 1004 svým doslovem jest vlastně přímým dokladem mínění 
zde hájeného; arg. slova: » so gehort der Vertrag zu den ent
gelt1ichen, sonst zu den unentgeltlichen Vertragen, « a rubrika hlavy 
26. o. z.: »von entgeltlichen Vertragen iiber Dienstleistungen a • 

Leželo by tudíž na snadě interpretovati § 1004 o. z. takto: Je-li 
smluvena záplata, jest posuzovati poměr mezi » zmocnitelem « a »plno
mocníkem <': dle hlavy 26. Ovšem že výklad ten při bližším nahlédnutí 
není tak přesvědčivý, jak na první pohled zdáti by se mohlo; § 1020 
o. z. mluví totiž o odvolání plné moci, a dává » plnomocníku «v pří
padě tom, že jemu slíbena byla záplata, nárok na část záplaty, odpo
vídající quantu práce až do odvolání vykonané. Ustanovení to je 
v patrném odporu s ustanoveními §§ů 1155 a 1160, dle kterých 
by v případě libovolného odvolání nepochybně celá smluvená 
záplata příslušela; sr. ostatně i § 919 o. z. Má-li § 1020 o. z. míti 
rozumný smysl, jest § 1004 o. z. poněkud jinak interpretovati. 
K významu § 1020 o. z. ještě se vrátíme. 

---- ----- --- --------... 

75 

- -§ 1017 o . ' z. prokazuje, ,že zákonník občanský UZlva slova 
» Vollmacht<': ve smyslu nepřesném, právě tak, jako doktrina obec
ného práva, totiž · pro instrukci - geheime Vollmacht. Nelze tedy 
as slovu » zmocnění « (Bevollmachtigung) přikládati podstatně jiný 
význam než, co znamená » příkaz« (Beauftragung). 

' §§ 1023 a 1029 svědčí opět -tomu, že smlouva o správě_ ~ či 
administraci (Verwaltung), má se stejně posuzovati jako smlouva, 
kterou kdo zavazuje se opatřiti záležitost jménem druhého :' 

§ 1027 dokazuje příkazem svým, aby užíváno bylo předpisů 
hlavy 26. (patrně předpisů o zastoupení) i v případě tom, kdy 
správa svěřena byla faktoru, lodníku neb námezdnímu sluhovi, že 
poměr mezi osobami těmi a jejich zaměstknavately je jiný, než 
o nen, který v hlavě 26. jest naznačen, a že poměr ten, jenž patrně 
je smlouvou námezdní, nikterak se nemodifikuje tím, že osoby ty 
mají plnou moc. . . 

Dalším argmnentem pro recepci, je obsah . §§ 1163, 1152. 
Jak bylo v literárně - historické části ukázáno, opírali mnozí 
kategorii t. zv. smlouvy zmocňovací o to, že při ní jde o operae 
liberales, tedy o činnosti, které předmětem smlouvy námezdní 
-domněle býti nemohly. § 1] 63 o. z. prohlásil, že veškeré práce 
sobě na roveň staví, a odpadl tudíž důvod, pro který něco vými
nečného mohlo by platiti pro smlouvu zmocňovací. Pokud jde 
'0 učení, za základ slouživší § 1152 o. Z ., tož bylo tamtéž ukázáno, 
že často byla považována smlouva, při které záplata nebyla smlu
vena , třeba že z postavení a povolání pracovníkova se vyrozumívala, 
za mandatum, aspoň v souvislosti té, když mluvilo se o platu, 
který platiti se měl procuratoru. § 1152 o. z. i takové smlouvy 
vesměs prohlásil za námezdní. 

O § 1034 o. z. bylo již svrchu mluveno. 
Ještě zmíniti se sluší o argumentech, plynoucích z nepřesné 

-dikce některých předpisů obč . zák. : jsou to §§ 837, 960, 1088 o. Z.52) 

Mohlo by se totiž namítati, že vzdor všem uvedeným dúvodům 
pří čit i sem u s í z á k o n u, aby dle terminologie téhož, každý 
nazván byl zmocněncem, kdo bezplatně jakoukoli službu druhému 
koná a smlouvou zmocňovací každá smlouva, kterou kdo ' takovou 
s lužbu sobě sjednává. Zákon sám odklízí tyto pochybnosti ne
přesnou dikcí citovaných §§ů. § 837 vytýká, že »der Verwalter 
e ines gemeinschaft1ichen Gutes als ein Machthaber angesehen wird. <>: 

.§ 960 o . z jednaje o otázce »wann ein Verwahrungsvertrag in 
e ine Bevollmachtigung ubergehe «, prohlašuje: wird dem Ueber
nehrner zugleich ein anderes auf die anvertraute Sache sich 
beziehendes Geschaft aufgetragen, so wird er als ein Gewalthaber 
angesehen; tedy, jakmile schovatel zavazuje se k činnosti ; pou.hou 
custodii převyšující, (o tom sr. při rozlišení smlouvy schovací od 

52) Stupecký, Litografované přednášky o smlouvě zmocňovací. 
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smlouvy námezdní) přestává on býti schovatelem a stává se »zmo
cnitelem«. Ovšem snad ze slov »Geschaft, Bevollmachtigung a Ge
walthaber« mohlo by býti namítáno, že zákon v § 960 míří jen 
na pří pad y, kdy skutečně zmocňuje se depositář k předsevzetí 
nějaké disposice právní, ale nelze zapomenouti, že § 960 není 
ničím jiným než parafrasí známého fr. 1 § 12. D 16, 3, jednajícího 
o tom, kdy depositum přechází v manda-tum. - § 1188 o. z. je 
nepochybně oporou pro mínění zde hájené. Gewalthaber v § tom 
jest jistě osoba, která jedna suo nomine. 

Konečně pro recepci římského mandatum svědčí též, že ne-o 
gotiorum gestio, jež přece nepochybně neomezuje se na předse
vzetí právních jednání v cizí hospodářské sféře, byla přímo při
řaděna ke smlouvě zmocňovací. 

Z toho všeho plyne tolik: zákonník občanský vychází z ná
zoru, že kausální poměr mezi zmocnitelem a plnomocníkem jest: 
pravidelně smlouvou bezplatnou (mandatum) a proto u příležitosti 
líčení smlouvy té vytýká postavení zmocnitelovo a plnomocníkovo 
oproti osohám třetím, avšak nikterak nevylučuje, že by kausálním 
poměrem tím nemohla býti smlouva jiná. Celkový výsledek jest 
tedy ten: Zákonník recipoval týž rozdíl mezi smlouvou námezdní 
a příkazem (mandatum), jak v právu římském prokázán byl a 
vztahuje se tedy hlava 22. obč . zák. na smlouvy altrUistické, hlava 26 . 
na egoistické. 

Jedna otázka zbývá. Jak staví se zákonník občanský k honorariu? 
Pokud jde o ony případy, které svrchu na str. 26, 27, 28 pod Č. 2. 
a 3. byly jmenovány, dlužno za to míti, že ani dle práva rakouského 
na povaze smlouvy jako altruistické nic se nemění, byla-li po
skvtnuta neb slíbena sustentace neb náhrada obětovaného důchodu 
z práce. Tomu svědčí § 1020 o. z. a jen tak lze jej interpretovati, 
by obdržel rozumný smysl a nepříčil se §§ 1155, 1160 o. z. Je-li 
tedy z okolností, při rozboru pojmu salaria uvedených , zjevno, že 
jde v tom kterém případě o smlouvu altruistickou, vzdor tomu, že. 
slíbena sustentace neb náhrada obětovaného důchodu z práce, múže 
býti smlouva kdykoli odvolána, odvoláním zrušena, a nemúže býti 
požadnvána slíbená záplata celá, nýbrž jen dle obsahu § 1020 o. z. 

Pokud jde o honorář poskytnutý neb slíbený za vykonané 
služby, který má povahu odměny, nemůže býti dle rakouského 
práva občanského o tom sporu, že má poskytnutí takové, neb 
slib daný povahu remuneratorního darování, resp. slibu darování 
takového. 53) Zde interessuje nás slib remuneratorní. O takovém 
neplatí nic zvláštního, ježto dle obč. zák. darování remuneratorní 
vúbec od jiného darování se neliší. § 940 o. z. Ovšem vytýká 
§ 941 o. z., že odměna (Belohnung) jen tehdy má povahu darování, 
nemá-li obdarovaný na ni žalobního práva, proto, že byla mezi 

53} Srv. G.-D.-W, č. 7480, kde správně rozhodla 1., omylně II. a III. in st. 
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stranami ujednána neb zákonem stanovena, a dopouští se tak 
vzhledem k § 943 o. z. petitionis principii, ježto tam právo ža
lobní (nárok právní) popírá se v tom případě, je-li tu slib darovací. 
Než § 941 o. z. má na mysli smlouvy záplatné; míříť v případec? 
těch, kdy od měn a byla vyjednána neb zákone~ určena, na dvoJ
stranné smlouvy: so hort das Geschaft auf eme Schenkung zu 
sein und es ist als ein entgeltlicher Vertrag anzusehen § 941 o. z. 
Stačí poukázati na svrchu citované (str. 26) výklady Loewenfeldovy 
Krit. Vjschrift sv. 21. str. 115. 

Zřetel sluší konečně obrátiti k zákonníku obchodnímu. Tento 
užívá na četných místech slov »Auftrag, beauftragen «, kteréžto 
významy přijala novější literatura n~mecká jako název pro smlouvu, 
rovnající se mandatum římskému; srv. čl. 41 (čl. 47 užívá pro 
tentýž pojem slova »bestellen «, čl. 49 »zu Geschaften verwenden«, 
čl. 50 »anstellen ~); čl. 58 (čl. 104 mluví o Bestellung eines Pro
·curisten) čl. 241 čl. 3231 ,2, 3601,3, 361, 362, 364, 3672

, 3693
, 3763

, 

377 378' avšak slov těch neužívá se ve smyslu technickém. »Be-, , 
auftracren« má právě tak všeobecný význam jako mandare v pra
llleneth římských! znamenajíc vůbec, že komusi nějaká činnost 
byla uložena, aniž by podávalo zprávy 1. o jakosti poměru mezi 
ukladatelem a oním, komu činnost ta byla uložena a 2. o tom, 
zda je tu plná moc čili nic. Podivnou směs omylů hledí, pokud 
jde o názvy »Auftrag« a »Vollmacht«, z obchodního zákonníka 
vyvoditi Cansteťn (Gri.inhuts Zeitschrift 3. str. 670 a nn.) tvrdě, 
{str. 679), že »ein Beauftragter derjenige ist, wer den ihm vom 
Vertretenen festerklarten allgemeinen Willen frúher zu einem 
speciellen und bestimmten Rechts- und Geschaftswíllen zu praci
siren und denselben bewusst statt d ~s Vertretenen zu erklaren 
hat.« »Ein Bevollmachtigter pak (str. 682), wer durch das Gesetz, 
den Richter oder Vollmachtgeber die volle Macht ernalt, im Falle 
seines Gutbefindens die in die V ollmacht fallenden Rechtsgeschafte 
.ausserlich anshtt des Vertretenen abzuschliessen «. Že takové 
rozeznávání v zákoně pražádné opory nemá, a že nelze proň na
lézti žádného civilněpolitického důvodu, jest na bíledni. (Proti 
Cansteinovi i Hupka Vollmacht str. 7 a nn.). Terminologie obchod
ního zákonníku dá se dobře vyložiti historicky. Srovnáme-li starší 
spisy o právu obchodním 54) shledáme, že tamtéž vždy poměr D1ezi 
principalem a obchodním zmocněncem neb zřízencem vúbec na
zývá se mandatum. 

Ostatně právě zákonník obchodní jest mocnou oporou pro 
mínění zde hájené. Stačí srovnati jen čl. 59 2 č1. 61 a nn, pak 
čl. 227. Obchodní pomocníci nalézají se v poměru služebním 

54) Sr. Scaccia Tractatus de commerciis et cambiis §.2 gl. 1. n. 1. 
j jlfarquardus Tractutus iuridico-politicus de iure mercatorum LIb. II. cap. 11 
pod Č. 62. 

I: 
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k principalovi, a přece mohou býti zmocněnci; totéž platí o členech 
představenstva akciové společnosti, dostávají-li plat. 

Krátce zopakováno: Definice t. zv. smlouvy · zmocňovací 
v § 1002 o. z. zdála by se svědčiti tomu, že právo rakouské 
rozdílu · mezi mandatelYl a smlouvou námezdní, jak dle · římského 
práva jemu učiti ·sluŠí, nepřijalo. Bylo . však dějinami literatury a 
kodifikace prokázáno, že redaktoři musili míti a skutečně měli za 
to, že v hlavě 22. obč. zák. římské mandatum recipují a ukázáno 
dále, že s hlediska zákonodárné politiky jen rozdíl mezi smlouvou 
altruistickou a egoistickou po stránce nás interessující má nárok 
na existenci. Byla však i positivní ustanovení občanského zákon
níka uvedena jako důvody pro recepci. Na neposledním místě 
stojí tu, že přijata tam ustanovení římského práva mandátního t 

která jsou právě hlavními konsequencemi smlouvy altruistické . 
Ustanovení ta jen tehdy na případný základ skutkový budou ap
plikována, prohlásíme-li , že v hlavě 22. obč. zák. recipováno bylů> 
římské man datum a že egoismus a altruismus jsou momenty 
smlouvu námezdní od »zmocňovéi.cí smlouvy « odlišující. 

§ 3. 

o rozdílech mezi smlouvou námezdrní a schovací. 

Ještě třetí smlouvu pracovní (zda-li tento název smlouvy 
pracovní jest významem v obecné mluvě obvyklým, dlužno po
chybovati; leč poněvadž svrchu Jako smlouvy pracovní jsme označili 
veškeré ony smlouvy, kterými kdo činnost svou ve prospěch druhého 
zavazuje se osvědčovati, dlužno při svrchu volené terminologii 
setrvati) znalo právo římské a zná občanský zákonník rakouský, 
smlouvu, jejíž podstata jest charakterisována činností samou, obsah 
smlouvy tvořící - depositum, smlouvu schovací,1) a jest tudíž 
vytknouti znaky, které smlouvu tuto od smlouvy námezdní od
lišují. Pokud jde o právo římské, pojednal nejobšírněji, byť ne až 
do jednotlivostí správně, ale přece způsobem orientujícím o zvlášt
nostech a úpravě smlouvy té Schneidt>r: Mandat und Depositum 
(Erl. Diss. 1899). Jest stručně vytknouti: Depositum, t . j. smlouva 
o schování věci, je smlouvou reálnou, jest bezplatné (poskytne-li 
se za -schování záplata, je tu locatio conductio arg. fr . 1 §§ 8, 9 t 

D. 16, 3, § ult. I. 3, 26), dep_o~schovatel) ručí jen za hrubou 
n~dbalost . V ostatním sr. Schneider na u. m. Jaké důvody platily 

1) O smlouvě schovací sr. především S ehey, Die Obligationsverhaltnisse. 
1. str. 28 ~ . 
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u právníků římských proto, že bylo depositum za zvláštní typu s. 
smluvní (causa), zvláštní úpravy vyžadující, pokládáno,2) není posud 
jasno a je to jmenovitě zodpovědění otázky, proč depositář rUCl 
jen za hrubou nedbalost, které u věci té nejvíce obtíží činilo. Zdá 
se býti nepochybným, že do jisté míry datuje se zvláštnost tatů> 
z historického vývoje, ježto předchůdcem žaloby ukladatelovy 
(actio depositi directa) byla žaloba deliktní. 3) Z povahy smlouvy 
samé, ex causa depositi pokusil se omezenější ručení depositářovů> 
s jistým úspěchem odůvodniti Reatz,4) ale odvažuje se hájiti toliko 
zodpovědnost depositářovu za cul pa in concreto. Mínění jeho 
s jistým doložením dá se zastávati. Vlastním obsahem smlouvy 
jest dle pramenů custodia. Že v custodii je obsaženo positivní 
konání a že nelze pokládati za obsah smlouvy schovací pouhé 
ponechání místa schovatelem, zdá se býti nepochybno a jest to 
v novější literatuře nesporno. 5) Proč poskytnutí cllstodie, které jest 
jen zvláštním druhem služby, pokládá se za zvláštní kausu smluvní t 

vysvětluje se as takto : Věc, přenáší se ve sféru 6) schovatelovu; 
odtud plyne, že on má detenci a dle nového německého zákonníka 
občanského připisuje se mu samostatná detence (selbststandige 
lnhabung). 7) Přenesení ono děje se k zabezpečení, uchování věci .. 
Ale bezpečnost ta nemá snad získána býti tím, že by měl schovatel 
stálou a veškerou svou pozornost věci věnovati, nýbrž bezpečnost 
onu zprostředkuje celková sféra, místo samo, právě tak, jako při 
ostatních věcech, které schovateli náleží, jmenovitě oněch stejného 
druhu. Positivní činnost schovatelova záleží jen v tom, že musí 
pečovati, aby věc v stejné míře bezpečnosti byla zachována. Je 
tedy patrno, že místo, prostředí, jest při smlouvě schovací hlavním 
činitelem, nikoli však v tom smyslu, jak Reatz na uvedených 
místech soudil, jakoby přesné určení místa, na kterém věc uscho-

2) Že depositum je mandatum custodiae, o tom sr. již S ehilter, Praxi s 
iuris romani in foro germanico Exercit. 28 § 73: Mandatum a deposito differt 
solum ut genus a specie non ut species speciei contradistincta. Jl1uther, 
Sequestration und Arrest im rom. Recht str. 41 (§ 19 ··. Scltey , na u. m. 
283. p. 11. Jinak R udkar t , Untersuchung uber die systematische Einteilung 
und Stellung der Vertr age § 65, str. 138; Roeholl 1'Z1'Zd N z"edner: Vorschlage 
zur Abanderung des Entwurfes Anm. :r.u § 615. 

3) P ernz"ee, Labeo 1. 435, 436, hlavně pak 438. 

4) Gutachten aus dem Amvaltstande uber die erstc Lesung des Ent
wurfe eines b. G.-B. Heft 13, str. 1121. 

5) Crome, Die partiarischen Rechtsgeschafte 458; srv. ostatně SekeJ' 
na u. m. str. 283 p . 10, 

6) Konkretně vyjádřeno znamená obrazné rčení toto v našem případě 
asi tolik : Věc, která uschována býti má, přenáší se do stejného postavení, 
do stejné posice, oproti schovateli, v jaké nalézají se jeho v ě c i v 1 a s tll í, 
s~ecielně věci stejného druhu aneb věci podobné. 

7) sr. Sehey na u. m. 292, § 20. Str ohal, Jahrbucher · fiir Dogmatik 29,. 
str. 357 a nn. Rudhart, str. 138. 
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vána býti má, bylo nezbytným attributem pojmu smlouvy schovací. 8) 
Z toho je pak patrno. Schovatel věnuje věci schované jen jistou, 
ne příliš patrnou dávku pozornosti, ježto uschování v podstatné 
míře jeho sílu pracovní neabsorbuje 9) a jest snadno odtud vy
voditi ručení za culpa in concreto. 10) (To vše týká se bezplatné 

. smlouvy schovací; děje-li se uschování za záplatu, a to stává 
pravidelně jen tehdy, když ono živnostenským způsobem se pro
vozuje, nemají, jak patrno, úvahy tyí:o významu, ježto výdělečná 
,činnost je vlastním oborem, ve kterém ten který pracovník pracovní 
sílu svou uplatňuje.) Z těchto výkladů pak plyne, že deponování 
jen věcí movitých týkati se může. 

Ovšem dlužno vytknouti, že custodia se již v pramenech 
římských takovouto činností uchovávající věc v tomtéž stavu 
bezpečnosti, nevyčerpává. Prameny, mluvíce o depositu otroka 
(na př. fr. 1 § 5, § 9 D. 16, 3), o depositu zvířete, fr. 1 § 24 D. h . t.) 
považují za činnost, spadající v obor . custodie i podávání potravin 
těmto, ošetřování ji·ch a p. Z toho důvodu pak se učí, že smlouvu 
ještě tenkráte za schovací jest považovati, kdy custodia ve svrchu 
vylíčeném smyslu jest hlavním předmětem smlouvy; ll) nelze ne
doznati, že velmi obtížno bude rozeznati, kdy tvoří custodia a kdy 
na př. ošetření hlavní předmět smlouvy. Zároveň je však patrno, 
že důvody uvedené pro omezení ručení depositářova na culpa in 
·concreto pozbývají valně na ceně, pojímá-li se custodia v tomto 
širším smyslu. Ze všeho toho nepochybně na jevo vychází, že 
skutečně je velmi obtížno vystihnouti názor právníků římských 
na bezplatné depositum a že není možno bezpečně zjistiti, zda 
·dlužno zvláštnosti smlouvy té přičísti neskonečnému historickému 
vývoji, aneb zda oni soudili, že zvláštnosti ty plynou z podstaty 
smlouvy samé. 

Zákonník občanský recipoval i tuto smlouvu, ovšem s pod
statnými změnami: Smlouva jé sice rovněž kontraktem reálným, 
ale ona múže býti nejen bezplatná, nýbrž i záplatná, schovatel 
zodpovídá i za nedopatření a předmětem schování mohou býti 
i věci nemovité . Jest v úvahu vzíti, jak dalece tyto změny po
vahou věci jsou zdúvodněny, a dává-li úprava tato jasné a civilně
politicky správné ohraničení od smlouvy námezdní. 

Pokud jde o ustanovení práva římského o zodpovědnosti de
positářově za hrubou nedbalost, ono tedy přijato nebylo. Redaktoři 

8) Reatz na u. m. 1127; proti tomu, ale bez vytčení významu, jaký 
místo při smlouvě schovací má Schey, 283, p. 10. 

9) Stobbe, Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechtes, str. 245 ; 
Foerster, Preussisches Privatrecht II. str. 327. Z tohoto pojímání custodie 
dobře vyjde na jevo, zda smlouvu o opatrování dětí, šílených jest pokládati 
za schovací či námezdní resp. příkaz . Správně Schey , 29-2, p. 20. s tímtéž 

.odůvodněním; jinak Zeiller k § 960 Č. 12. 
. 10) To schvaluje i Cr011te na u. m. str. 456. 

ll) Dernburg, Preussisches Privatrecht II. .str. 607 a nn. 
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patrně nedovedli si uvědomiti dúvody, pro které by bylo mělo 
býti recipováno a nelze nedoznati, jak svrchu ukázáno bylo, . že 
.d ůvody ty as zvláštní váhy nemají. Jest ostatně charakteristickým, 
.že v osnově Martiniho a v západohaličském zákonníku (sr. před
pisy příslušné, které v § 2 citovány byly) jednáno v jediné kapitole 
,0 příkazu a o smlouvě schovací (Von den Empfehlungs- und Hinter
legungsvertragen), patrně z toho dúvodu, že smlouvy ty dle názoru. 
redaktorů ve všem se shodovaly., mimo činnost, krerá jest jejich 
obsahem, kterýžto rozdíl tu jisté plus, tu minus úpravy vyžaduje,12) 
Nic podstatného nelze namítati proti recepci zásady, že depositum 
je smlouvou reálnou,13) aspoň, pokud jde o depositum bezplatné. 
(Že zařadění záplatného deposita mezi smlouvy reálné jest omylem, 
vyjde na jevo z úvah následujících.) Třeba nelze souhlasiti se zá
-sadou, že depositum bezplatné dle poimu svého nutně musí býti 
,pokládáno za kontrakt reálný,14) jest ustanovení to přece ve shodě 
s recipovan)lm předpisem práva římského, že mandatář a depo

. sitář, re integra, mohou povinnost svou vypověděti (§ 1021, §§ 962, 
963) . Tím pak padá možnost depositum bezplatné zařaditi mezi 
:smlouvy konsensuální, ježto při bezplatném depositu jediný závazek, 
.který consensu vzejíti múže, je závazek budoucího depositáře, vzíti 
věc v uschování. Múže-li tento závazku svého výpovědí se zbaviti, 
nelze smlouvu zmíněnou za konsensuální prohlásiti. 15) 

Za naprosto omylné dlužno však pokládati stanovisko zákon
níka občanského, že záplatnou smlouvu schovací stejným podrobil 
.zásadám jako smlouvu bezplatnou. 16) O povaze záplaty v § 969 
o. z. zmíněné ovšem mohl by býti spor. Redaktoři v poslední 
,chvíli připojili jako konečné ustanovení zmínku o záplatě při 
smlouvě schovací a sice, jak porady jejich nás učí, v téže intenci, 

I~) Sr. v té příčině i motivy k osnově občanského zákonníka pro říši 
-německou Jllugda7t, Materialien II., str. 318. 

13) Podobné ustanovení obsahuj~ i Co de civil čl. 1919; avšak čl. 1918 
a 1919 zplna spolu harmonují; reálnou smlouvou bylo depositum i dle § 1260 
.saského zákon. obč . , ale bylo smlouvou bezplatnou §§ 1260, 1263 eod.; za 
-smlouvu konsensuální považuje je čl. 475 švýcarského práva obligačního, se 
svého stanoviska správně, ježto ono i záplatné uschování pod pojem sm].ouvy 
:schovací subsumuje. 

14) Sr. o celé otázce ScJtey na u. m. 1., str. 43 a nn.; pak Adler, Real
~kontrakt und Vorvertrag (Jahrbfrcher fiir Dogmatik, sv. 31.), str. 207 a jme
.novitě str. 219. 

1 5\ Zákonník občanský pokládá předběžnou úmluvu o schování za 
pactum 'de contrahendo, kterou dle § 936 o. z. posuzovati jest (sr. S cJtey na 

lU. m. 284) a nikoli za zcela nezávazné ujednání, což dobře souhlasí s § 962, 
2. věta. . 

lG) Jinak Sche)1 na u. m. 288, p. 2 a jím tamtéž citovaní, hlavně Nippel, 
'lVIaterialien I, str. 142. Nějakého zvláštního důvodu z hospodářských poměrů 
plynoucího, který by kázal jednotný typ smluvní pro záplatné a bezplatné 
depositum postaviti, a o jakém všeobecně zmíňuje se Adler na u. m. str. 221, 
,dopátrati se nelze. 

6 
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v jaké dali ustanovení § 1004 o. z. při smlouvě zmocňovací . Přes 
to jest obtížho ex modo legis zaujmouti o » záplatě « (Lohn) 
v § 969 o. z. zmíněné stejný názor jako o » odměně « (Belohnung) 
§ 1004 o. z. Zde bylo to učení mnoha století o operae l i berales~ 
o operae quae locari non solent, které patrně nutilo zákonodárce ~ 
aby vyjádřil se o »honororarium, quod remunerandi causa inter
venit <, při depositu však byla základem § 969 o. z., třeba zakryta 
snahou dáti ustanovení analogické §u 1004 o. z. , vůle vytknouti: 
předpis o depositu záplatném. 17

) Bylo by ovšem možno, mzdu 
(Lohn) v § 969 o . z. zmíněnou pokládati za záplatu jinou, než za 
mzdu, o jaké mluví hlava 26. o . z. A skutečně se tak stalo z míst 
velmi povolaných , ale doslov § 969 o. z. , zcela nepochybně 
znějící, byl by tím odinterpretován. 18

) Přijmeme-li však nstanovení 
paragrafu toho v plném doslovu, a nepokládáme-li při tom vytčen i 
jeho, že depositum může býti i záplatné, za poukaz na eventualně 
se různící normy hlavy 26. o. z. , dospějeme k výsledkům nevhod
ným. Pravidelně však v literatuře zmíněný paragraf jen tímto, zde 
odsuzoyaným způsobem se vykládá. 19

) 

Je to § 962 o. z, ustanovení to zcela analogické §u 1020 
o . z., jež tu hlavní význam má. Učí se totiž všeobecně, že při 
depositu záplatném ukladatel libovolně odstoupiv od smlouvy na. 
určitou dobu uzavřené, jest povinen zaplatiti jen mzdu odpovídající 

17) Sr. O.fmr, Urentwurf, str. 62, porada o § 142 (díl nI.) západohaIič
ského zákonníka: Dann ware so wie beim Vollmachtsvertrage folgender §: 
(t . j. nynější § 969 o . z) beizusetzen. Naproti tomu Codex Theresianus lIL, 
VI., č . 22, osnova Hortenova llL, 6, 2, a Martiniho III. , IV., 1, 3 znají jen 
depositum bezplatné; ale obě první osnovy mluví i při depositu o honorarium , 
quod remunerandi causa · intervenit. 

18) Jest interessantní, že Petražyckz' svou svrchu v § 2 vylíčenou nauku 
o honorariu jako náhradě obětovaného důchodu z práce demonstroval na 
smlouvě schovací, sr. Einkommen lL. str. 379 a nn. , a mohlo by se snad za 
možné pokiádati, učiniti § 969 o. z. neškodným pro skutečně záplatné, vý
dělečné, depositum tím . že by se mzdě tam zmíněné přikládal význam, jaký 
má honorarium dle výkladů P-iho . Po našem soudě byl by to výklad přímo 
zákonu se příčící. Ještě dále jde Unger, Jahrbucher fUr Dogmatik, sv. 33,. 

, str. 324, 'po jehož náhledu honorář může i při depositu · slíben býti jako od
měna (remuneratio), zcela ve smyslu tom, jak dle práva římského o honoráři 
při příkazu se učilo; sr. rro právo římské fr. 2 § 23 D. 47, 8; dle práva 
rakouského zajisté náhled ten · přijmouti nelze, ježto slib odměny jest po
kládati za slib darovací a tudíž nežalovatelný; sr. příslušné výklady v § 2. 
Výklad P-iho sdílí i Dernburg, Pandekten § 92, p. 5. Pokud by mzda v § 969-
o. z. vytčená jen tento význam míti měla , byly by §§ 962, 963 ovšem odů' 
vodněny. rro honorář při depositu v tomto smyslu: Glťtek 15, str . 139 ~ 
Hopfner, Commentar zu den Heineccischen Institutionen, § 780 ; též Codex 
Theresianus III., VI. , § 11. , Č. 22: obschon zur El'kenntlichkeit aus ' blosser 
Freigebigkeit des Hinterlegenden etwas dafUr gegeben oder verheissen, 
werden kann. 

19) Sehey na u. m. 317, p. 7; Adler na u. m. 
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době, po jakou věc byla uschována a nikoliv mzdu za celou dobu , 
na kterou uschování bylo smluveno. (Ustanovení to odchyluje se 
tudíž od §§ 1155, 1160 o . Z.)20) Doslov §u 962 o. z. vzdor tomu ; 
že týž o věci se nezmiňuje , nutí k výkladu takovému, ježto dávaje 
schovateli pouze nárok na náhradu utrpené škody a nikoli na vy
placení mzdy, přesunuje břímě průvodní ohledně výše obnosu, 
o který schovatel poškozen byl. Ze toto ustanovení na smlouvu 
záplatnou, se nehodí, o tom nemůže býti nejmenší pochybnosti. 
S důrazem ozval se proti podobným úvahám a ustanovením v mo
tivech i textování osnovy k občanskému zákonníku německému 
Petražyckz' v často citovaném díle »Einkommen«, str. 383 a nn.; 21) 
prohlásil právem, že ustanovení takové je patrným poškozováním 
těch, kdo živností schovatelskou se zabývají oproti veškerým živ
nostem ostatním. Úvahy, jakými Reatz na u. m. str. 1130., usta
novení toto, také v osnově k německému zákonníku občanskému 
se nalezavší, hájiti chce, nemají žádného oprávnění. - Tvrdí-li on, 
že deponent uschováním věci nechce se vzdáti hospodářského stavu 
dosažitelnosti věci (der wirtschaftliche Zustand der Greifbarkeit der 
Sache), nýbrž že chce vždy věc míti k disposici, a že nalézá se 
tudíž ve zcela jiném postavení k věci, než všichni ostatní, kteří 
věc jinému v detenci odevzdali, na př. mandant, po případě i ob
jednatel díla, tož dlužno na to odpověděti: Všechny osoby tu 
jmenované, tedy nejen deponent, mohou kdykoli žádati okamžité 
vrácení věci v detenci jim odevzdané, ale proto nesmí oni po
škoditi zájmy svých spolukontrahentů. Neboť jsou-li platny a 
správny úvahy a z nich resultující předpisy, zakazující odstoupiti 
od kterékoli smlouvy záplatné, musí ony platiti i při záplatné 
smlouvě schovací a jest proto odchylný názor zákonníka občan
ského v předpisech §§ů 962, 968, 969 se projevující, za omylný 
prohlásiti. Připomenouti jest ještě to, že kritika Petražyckťho proti 
dotčeným ustanovením osnovy nedošla sluchu redaktorů občan
ského zákonníka pro říši německou . Co zákonník · náš nepřímo 
vyjádřil v právě citovaných třech paragrafech, to zřejmě prohlásily 
§§ 695 a 699 odst. 2. německého zákonníka občanského. Odvolá-li 
ukladatel libovolně smlouvu schovací, třeba na určitý čas uzavřenou, 
jest povinen poskytnouti schovateli záplatu jen za dobu, po kterou 
schování trvalo, !edažeby z úmluvy stran ' ohledně záplaty něco 
jiného plynulo. Ze takovéto appellování na eventuelní úmluvy 
stran, které z vlastních, nedostat~ čných zkušeností mají sup plovati 
a opravovati omylné stanovisko zákona, je takřka naprosto bez
významným, to netřeba zajisté ani připomenouti. 

20) Seh ey na u. m., str. 317 . . 
21) Sr. i Adler 208 a již Sehustlr, Zeitschríft fUr die oesterreichische 

Rechtsgelehrsamkeit (ročník 1828), sv. 2., str. 195, Č. 3., jenž ostatně mínění 
zde de lege ferenda zastávané pro právo rakouské i de lege lata hájí. 

6* 
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Rozšíření předmětu smlouvy schovací na věci nemuvité nemá 
as valného významu. 22

) Že rozšíření to neshoduje se s preciso
váním pojmu custodie, jaké Reatz na u. m. podal, je nepochybno, 
ale custodia v tomto smyslu v našem zákonníl~u nemá onoho vý
znamu, jaký měla v právu římském a jaký má v dnešním právu 
německém, totiž potud, že při smlouvách, kterými custodia se 
slibuje, stupeň dbalosti, resp. nedbalosti, za který schovatel jest 
zodpověden, se zlevňuje. Přes to bude asi vždy nutno, smlouvu 
o »schování « nemovitostí pokládati za jiný typ smluvní než za 
smlouvu schovací dle hlavy 19. ·obč . zák:, a sice buď za příkaz 
(bezplatné opatření nemovitosti) anebo za smlouvu námezdní. Proto 
i zákonník, promlouvaje o »schování« nemovitostí, vytýká, za 
jakých okolností smlouva schovací v jiný typ smluvní přechází. 23) 
Dle rakouského práva občanského otázka, zda je tu smlouva 
schovací (a sice zaplatná) či nám ť zdní, asi jen vzhledem k -omylným 
předpisúm §§ 962, 963, 969 bude významnou. . 

Celkem lze vytknouti: Nezdá se, že by z podstaty smlouvy 
schovací podávaly se konsequence nějaké, které by vytčení zvláštní 
kategorie smluvní mimo smlouvu námezdní a příkaz (mandatum) 
odůvodňovaly; 24) hlavně ne tenkráte, vykládá li se causa schování 
tímtéž zpLlsobem jako v zákonníku občanském, totiž nečiní-li se 
z pojmu custodie zvláštní důsledky (zlevnění zodpovědnosti) a roz
šiřuje-li se pojem ten tak, že i nemovitosti za předmět custodie 
se pokládají. Neboť při tomto stavu věcí činí ohraničení oproti 
smlouvě námezdní a příkazu nepřekonatelné obtíže a zákonník 
toho, kdo by systematiku jeho hájiti chtěl, bez fozhodných 
důvodů nechává. Vytčení zvláštního typu smlouvy schovací jen 
v těch úvahách důvod svůj míti může, které Schneider uvedl ku 
konci svého z prvu citovaného pojednání na str. 50: »Poněvadž 

ve všedním životě strany smlouvu schovací s jejími charakteri
stickými zvláštnostmi a detaily na mysli mají, jest vytčení zvláštní 
kategorie smlouvy schovací odůvodněno, ježto by jinak řada předpisů 
specielních, které by přehlednosti zákona na újmu byly, v kapitole 
o příkazu (dodáváme v kapitole o smlouvě námezdní) byla nutna. « 
Proti názoru tomu nelze nic podstatného namítati a jmenovitě ne 
proti tomu, by o záplatné i bezplatné sml ouvě schovací pospolu 

22) Crome Die partiarischen Reehtsgeschafte str . 455; Dernburg Pan
dekten n. § 92 p. 7; o schování nemovitostí s'r. i Hópfner Commentar § 779. 
Codex Theresianus lIL, VI. , § J.I. Č. 15 a osnova I-J"orfenova lIL, VI., § 1 po
kládali za předmět smlouvy schovací jen movitosti; teprve osnova Martiniho, 
lIL, 4 § 30 mluví o schování nemovitostí; jen na věci movité vztahuje uschování 
co de civil Č. 1918 a švýcarské právo obligační čl. 475. 

23) Sclzey na u. m.284 a nn. 

H) Jinak ovšem S ekey na U. m. Cosaek Lehrbuch § 154 I. c., netlrčitě 
E 1meccerus Vorlesungen § 302. 
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se pojednávalo. 25) Jen na tom dlužno státi, že nezbytno jest, aby 
zákon poukázal na to, že v případech záplatné smlouvy schovací 
jest použíti ustanovení o smlouvě námezdní, pokud ona z povahy 
smlouvy jako záplatné plynou . 

Pro právo rakouské podává se nám ze všeho předchozího, 
že ro~hraničení smlouvy schovací a námezdní (eventuelně příkazu) 
jest dle práva toho mnohem ještě obtížnější než dle práva řím
ského: Je patrno, že mínil zákonník recipovati smlouvu schovací 
práva římského, jmenovitě pokud jde o obsah činnosti deposi
tářovy, a bylo by zajisté, pokud by ex causa depositi nějaké 
zvláštní konsequtnce plynouti měly (hlavně ručení za culpa in 
concreto při smlouvě bezplatné) vytčení zvláštního typu smlouvy 
schovací do iisté míry odi'lvodněno. Dnes jest vytčení toto (nehledě 
k vadným §§ 96'?, 963, 969 o. z., pokud jde o smlouvu záplatnou} 
takřka bezvý?:namným. Ovšem pozměnil zákonník občanský římský 
názor o podstatě smlouvy schovací tím, že pokládá za předmět 
smlouvy schovací i nemovitosti, ale po našem soudě nebude toto 
ustanovení § 960 o. z. míti valnou praktickou cenu . Neboť, jak 
svrchu bylo poukázáno, jest těžko v praxi nalézti smlouvu o » scho
vání « nemovitosti, nemáme-li pojem custodie tak podstatně roz
šířiti , že by již vllbec nebylo žádného kriteria, které by takovou 
smlouvu schovací od smlouvy námezdní neb příkazu odlišilo. Bude 
tudíž vzhledem ke všemu, co řečeno bylo, nejvhodnější, státi i pro 
právo rakouské na rozhraničení řimsko-právním a tedy, pokud 
jde o konsequence praktické, shodnouti se s názory , které Schey 
ve svém často citovaném spisu o smlouvě schovací byl projevil, 
a na poukaz zákona, že i nemovitosti mohou býti předmětem 
schování, pohlížeti jak o na dodatek ceny nemající. 

§ 4. 

o rů z ných tvarech smlouvy nám ezd n í. 

Nehledě k oné právě zmíněné nesrovnalosti, že záplatnou 
smlouvu schovací dle prá va rakouského nelze pokládati za smlouvu 
námezdní ve smyslu hlavy 26. o bč. zák. , můžeme smlouvu námezdní 

25) Pro společné pojednávání o záplatné a bezplatné smlouvě schovací v zá
koně jmenovitě Platmr Deutsche Gerichtszeitung 1863 č. 1 3 str. 50; patrně Stobbe 
zur Geschi chte des deutschcn Vertragsrechtes str. 227; Sehey na u . m. 288 p . 2 ;. 
Adler na u m. Jakubetzky Bemerkungen zum Entwurfe erster Lesung k § 6' 5. 
Crome Die partiarischen Rechtsgeschafte str. 458 (tento z týchž důvodů, jaké 
zde zastávány) . Proti systematice té, a jmenovitě proti tomu, že by záplatná 
smlouva schovací neměla naveskrz podléhati předpisům o smlouvě ' námezdní 
Lotmar Archiv mr soziale Gesetzgebung und Statistik sv. 8, str, 13. 
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hlavy této definovati jak'o záplat~ou smlouvu pracovní. 1 ) ' Leč ani 
tento typus není jednotný. Zákonník občansk' v' § 1151 na první 
pohled mluví o jediné a jednotné smlouvě ' námezdní, ale nikoho, 

_kdo zná historické jeho ' základy, nemúže býti tajno, že sama 
definice § 1151. o. z spočívá v právu římském; jest ovšem pravda, 
že ~ v § tom jest jen naznačeI?-a ' a n~koli provedena rúzná p.odstata 
dvou smluv, a že _r'ozlišení to . v dalším průběhu jest leckde i za-

, temněno, avšak přes to ' nutno doznati, že zákonník občanský' hlásí 
se i tu k názorúm práva římského, a že zná dva druhy záplatné 
smlouvy pracovní, známé . z Rráva řím?kého poď názvy loc~tio 
con uctio operarum (smlouva služební) a l'ocatio conductio operis 
(smlouva o dílo);~) arg. §§ 1151, ·1152, 1156, 1160,11610. z., 
l{ďef mluví se paralelně o přislíbení služeb (Dienste) a zhotovení 
díla (Verfertigung eines Werkes).Jiné §§ pak jen na tu neb onu 
z obou smluv se vztahují. 

Tyto dvě kategorie smluvní přešly do veškerých zákonníkú 
nové doby, a jak právě ukázáno i do zákonníka občanského. 
Rozbor rllzné podstaty těchto dvou smluv po stránce historické 
i dogmatické stal se předmětem přečetných výkladú a přece 
nelze říci, že by výsledek, který odtud vyplynu 1,3) plně uspokojil, 
naopak čím hlouběji v látku se vniklo, tím obtížnějším stal se 
problém. 4) Zajisté dospělo se převážnou většinou k principielně 

1) Jinak jen Schreiber, Arbeitsvertrag a Stubenraueh-Schreiber. 7. vydání 
II. díl, str. 386, p. 3 a text k téže; tento soudí, že dle rakouského práva 
i bezplatné kQnání služeb jest považovati za smlouvu námezdnÍ. V tomto 
náhledu zůstane as osamocen. Proti němu mlčky všichni, zřejmě Cesana
Giebel (Diss. Zurich 98), str. 39 . 

2) Tak Scltrdber, Arbeitsvertrag, str. 8. Stubenraueh, II . 388 . Codex 
T/zerest"amts, HI. cap. 12, č. 9 -13; Č. 9 výslovně vytýká, že die andere (sc. 
die Verdingung personlicher Dienste) ist anwiederum zweierlei, als erstlich 
die Verdingung blosser unbestimmter personlicher Dienste, ohne di~ Aus
fuhrung oder Herstellung cines gewissen Werkes auf sicn zu nehmen; č. 10. 
oder :?;weitens die Verdingung einer bestimmter Arbeit, wodurch die Ver
fertigung cines gewissen Werkes ubernommen wird; na to následuje výklad 
v doktrině tehdy obvyklý, že conductor operis je zároveň loc itor operarum 
atd.; stejně Hor/m, 111. cap. 12, §§ 91, 92; méně jasně Martini, IIL 8, 12; 
podobně §§ 263 a nn . západohaličského zákonníka (O(ner, I. 113); v pro
tokollech o poradách není u věci té nic pozoruhodného . S námi i ~ferscÍiv, 
Das gewerbliche Arbeitsverhaltnis, str. 5. Jinak Dniestrzaiíski, Werklieferungs
vertrag, jenž soudí, že občanský zákonník neliší obě smlouvy a že postavil 
se na stanovisko pojmové jednoty moderní smlouvy námezdní. Ale přes to 
i on doznává, že některé §§ obč zák. (1153, 1157) vztahují se toliko na 
smlouvu', kterou lze zváti smlouvou o dílo . 

3) Sr. na př. podivný náhled obsažený v C. Ch. Burekha rdt, Zur Ge
schichte der ~ocatio conductio a Bechma7l1z, Kauf. I. 434, že totiž dle původ
ního názoru Rimanů locatio conductio operi'i je vlastně locatio conductio rei 
s připojením určité lex, která dávala vysvětlení, jakým způsobem věcí má 
býti nakládáno. Podobně již dříve Aeearias, Précis du droit romain, 1. 50l. 

4) Ani terminologie, která původ berouc v životních poměrech samých 
začasté podává veledůležitou pomůcku k vysvětlení institutů právních a -která 
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správným zaverum, ale nebyl dosažený výsledek propracován do 
důsledkú, takže sporné případy nejen nebyly řešeny, ale správný 
o sobě výsledek nedává ani materialu k řešení jejich. Že správné 
a yy~p~Vi!jící rQzlišení obou smluv je velmi obtížným, neušlo 
mnofiým a ozvaly se proto často hlasy,5) tvrdící, že ono je bez
významné, a že nutno je opustiti. Bude tudíž prvním úkolem 
o této otázce se orientovati a uvědomiti si okolnosti, které pro 
podržení oněch dvou typů smluvních se přimlouvají. 

S druhé strany rozšířil se následkem skutečnosti, že styky 
mezi lidmi nabývají rozmanitosti a potřeby jejich vzrůstají, objem, 
rozsah, záplatných smluv pracovních, t. j. kruh konání, která 
předmětem jejich bývají, se zvětšil, a vyvinuly se skupiny smluv, 
které vzhledem k zornému úhlu, pod jakým zákonodárce na ně 
hledí, samostatnou, od prosté smlouvy námezdní odlišnou existenci 
míti se zdají, která jím též v literatuře vindikována jest. Jsou to 
především smlouvy, jaké uzavírají ti, kdo nápomocni jsou při 
uskutečnění processu pracovního pro podnikatele, tedy pro výrobce, 
nikoli přímo pro konsumenta (Stadthagen při poradách o občan
ském zákonníku pro říši německou; níže bude zevrubněji citováno), 
a chceme-Ii úže problém formulovati specielně smlouvy dělníků 
továrních, a jiné skupiny těmto příbuzné. (Schmoller, Zeitschrift 
fúr die gesammte Staatswissenschaft sv. 30, str. 451. Holdheim, 
Der Arbeitsvertrag in seiner systematischen Stellung str. 264). 
O totožný problém jde, ač na věc poněkud jinak se hledí, 

prave v našem případě je zvláště nápadna (conductor operis je právě opáčnou 
osobou, pokud jde o práva a povinnosti z kontraktů než conductor operarum), 
nedává tu takřka žádného vysvětlení. Důvody pro to jsou asi různé; jednak 
je zajisté příčinou l oho okolnost . že locatio conductio operis vyvinula se na 
poli práva veřejného, a tedy různé administrativní momenty při tvoření 
terminologie spolupůsobily, jednak názvosloví námi obvykle užívané není 
.ani původní, ježto »venditiones dicebantur olim censorum locationes« (Festus 
et Flaccus de verborum significatione s v. venditiones) a conductor operis 
i později vllbec nazývá se redemptor. Sr. o tom jmenovitě Dege7Zkolb, Platz
recht und Miete, str. 130, pak Mommsm, Zeitschrift der Savignystiftong fiir 
Rechtsgeschichte, sv. 6. (N. F.) 262, 266 a Romisches Staatsrecht, II. p. 2 na 
.str. 421. Ze svého v p. 3 uvedeného názoru vysvětluje terminologii Burek
hardt na u. m. str. 21. 

5) Endemamz, Rechtliche Behandlung der Arbeit (Zeitschrift fur Nationa 1-
okonomie und Statistik 1896, sv. 67), Str. 700; ovšem jeho polemika proti 
panujícímu mínění má vlastně ten účel, že on docíliti chce, by hledisko na 
veškerý obor smluv pracovních bylo jednotné; dále již připouští (706), že 
nutno jest, by zvláštní normy byly vydány dle toho, zda jde o služby vyšší 
-či nižší, zda smluvena je záplata kusová či časová, zda práce spojena jest 
se vstoupením v jistou odvislost k zaměstnavateli, či zůstává samostatnou, 
aneb konečně zda poskytuje se za záplatu či bezplatně; nejde tedy nikterak 
·0 spor zásadní, nýbrž spíše o otázku systematickou. Tak i Dniestrzaňski na 
u. m., jenž soudí, že dnešnímu životu nedostává se správného pochopení 
původního rozdílu pramenů římských mezi locatio conductio operarum a operis . 
Proti tomu Riezler, Werkvertrag, str. 31. Pro jednotný pojem smlouvy ná
mezdní v právu moderním vystupuje i Bechmamz, Kauf, 1. 428. 
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vindikuje-li se zvláštní postavení smlouvě, kterou kdo v trvalé 
služby k jinému vstupuje: (t. zv. Anstellungsvertrag; E11denW11n , 
Das deutsche Handelsrecht § ] 50 II. a). Dále lišena od smlouvy 
námezdní t. zv. entreprisa, smlouva podnikatelská, jak byl, uži v 
slova i jinak běžného jako terminu technickěho, navzal jistý druh 
smlouvy dodávací Dankwardt (Jahrbilcher mr die Dogmatik sv. 13). 
Značný význam má též názor žádající, aby zvláštní místo bylo. 
vyhraženo v systému smlouvám o pěstění některých druhů t. zv. 
artes líberales starý( h (lit. D. 50, 13) (Loťwenfeld, Gutachten aus 
dem Anwaltstande). (Tu již se ph dpokládá, že prokázáno bylo, že 
příkaz a artes liberales nestojí nikterak ve zvláště blízkém pří

buzenství). Bude pak předmětem pojednání dalšího zaujmout r 
stanovisko k těmto snahám odstředivým. 

Jak řečeno, by! přečasto učiněn pokus, odůvodniti historicky, 
proč v právu římském setkáváme se s dvojím typem smlouvy ná
mezdní, a spolu vyložiti vývoj kategorií těch. Pokud jde o locatio 
conductio operarum, nezdá se býti p ochybno, že s]2rávné jest, co 
O'13'e'Cně se vyl{ládá, ' že tento druh smlouvy vyvinul se z t . . zv . 
locatio conductio rei - z nájmll a pronájmu zvířat tažných a 
o rokll. Lidí svobodných podobným způsobem počalo se používati 
1{ práci, Jako prve cizích otrokÚ, jejichž vlastník s tím, kdo jejich 
Sl u pracovní potřeboval, uzavíral smlou vu o nájem věci - locatio 
cr.nauctio rei. Poněvadz při lidech svobodných, vstupovali-Ji v poměr 
.r iužě1S ní, o nájmu věci nemohlo se mluviti, precisován9 jen, že 
předmětem smlouv kterou osoba svobodná zavazuje se pracovati 
pro druhého, jest její síla Rracovní a dos]2ělo se tím ku kategorii 
s"iři1ouv o RronáJmu sil pracovních - locatio conductio operarum. 7) 
Hlavní obtíž působí zjištění vývoje smloLlvy o dílo (locatío .con
ductio operis), jednak zjištění prostředí, v jakém se vyvinula, jednak 
důvodÚ, které k vytvoření zvláštního typu smluvpího vedle smlouvy 
služební, zavdaly podnět . Ohledně bodu prvého panuje takřka 
jednomyslné přesvědčení, že původ smlouvy té iest hledati v t. zv. 
lokacích, pronájmech, státních - venditiones a sice specielně 
v zadávání staveb státních censorem, tedy vllbec v právu veřejném, 
a že smlouva, tu se ujavší, do soukromého hospodářství a práva 
přešla. 8) Pokud však jde o důvody, které zavdaly podnět k vývoji 

G) ](Ult!ze, Cursus des romischen Rechtes I. §§ 333, 690 soudí, že zá~ 
sluha o differencování obou smluv náleží doktrině (Labeo fr. 5 D . 50, 16); 
naproti tomu Burckhard! na u . m str. 29, 31 s tím , že v cit. fr. jde pouze. 
o formulování a konstrukci prakticky již dávno specialisovaných for<:, m. 

7) 111ommsen, Zeitschrift f. Rechtsgeschichte na u. m. str. 260 a nn 268: 
soudí, že i tu je zprostředkGvatelem právo státní a sice tak, že první smlouva 
služební vyskytuje se na poli práva veřejného jako smlouva s t. zv. apparitory 
(výpomocnými úředníky ) , jakou každý úředník (magistratus) uzavírati byL 
nucen; ogtud prý teprve přešla do práva soukromého. 

8) Ze v zadávání "\ eřejných staveb má I. c. operis svůj původ. sr. i Penzice, 
Labeo I. 454; Heyrovský, Ueber die rechtlichen Grundlagen der leges con-
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smlouvy té, nemnoho dosud bylo pověděno. Theodor MommsC1'z 
na místech v p . 4 uvedených hleděl vznik smlouvy o dílo odllvodniti 
z jistých formalit státního práva římského, jmenovitě ze zásady 
téhož, že, bylo-li potřeba vstoupiti za účelem opatření potřeb 
státních ve smlouvy se soukromníky, mohlo se tak díti jen pro· 
střednictvím dražby veřejné, čímž nutně každá smlouva, kterou 
stát dlužníkem státi se měl , musila se státi ve forn~ ě locationis 
operis. Naproti tomu E71demann a po něm ze\' ~ubněji Riezler!:l) snaží 
se z hospodářských poměrú samých, jak v Rímě se byly utvářily, 
vyložiti vznik smlouvy o dílo a pokoušejí se odůvodniti, že obě 
smlouvy, locatio conductio operarum a operis jsou o d s t a tne 
rúzné,~e jsou kategoriemi logickými Vzhlede~ k tomu, že tento 
názoř na vznik a podstatu smlouvy o dílo v Rímě nalézá se ve 
srovnalosti s tím, co často v naší době bez ohledu na tuto histo
rickou souvislost se uvádí jako důvod pro podržení obou typú 
smh.1Vních - smlouvy služební a smlouvy o dílo tO), jest přiznati , 
že, třeba vývody jeho autorÚ jest za pouhou hypothesu povazo
vati, hypothesa tato jest velice pravděpodobnou . Dejmež mluviti 
Riezlerovi (str. 5 a nn.) samému: ~Dokud v úzce ohraničené obci 
doby předrepublikánské veřejná činnost stavební byla poměrně 
jednoduchá a nepatrná, dokud byla tu možnost, by každý jednotlivý 
dělník při stavbě zaměstnaný, orgány státními , kterým příslušelo 
stavbu říditi, 'byl sjednári) by témuž každá jednotlivá činnost jimi 
byla pit kázána a nad ní dozor veden, stačila jako forma smlouvy 
pracovní, pokud - vúbec bylo třeba k uskutečnění processu pracov
ního smlouvy J..lZavříti (t . j. kde práce nebyla obstarávána otroky 
státnímii, locatio conductio operarum. 11) Forma tato však nikterak 
nepostačovala, jakfl~ilc následkem rozšíření území státního i veřejná 
činnost stavební se stupúovala, a tím zároveú stalo se nemožným, 
by orgánové obecní znali každého dělníka, práci jemu přikazovali 
a kontrolu nad veškerou činností jeho vykonávali. Tu státu již 
musilo býti lhostejno, čí prací ony nesčetné ruční činnosti vy
konány budou a vůbec nebylo lze dosáhnouti, by všichni nositelé 
sil pracovních podřídili se osobně dozorčímu a řídícímu úředníku 
státnímu, aby bezprostředně dle jeho návodu pracovali. Smluvní 
poměr, zvaný locatio conductio operarum, stal se tudíž pro tyto 

tractus str. 9, B urckhardt, na u. m. 31; Bechmaml, Kauf 1. 431; lVfommsen, 
Zeitschrift na u. m. str. 263 vysvětluje termin locare (locatio) jako locum 
uare, vykázá ní místa, kde stavba se má konati. 

9) EndemanJl (Fr iedrich) Einfiihrung in das Recht des b . G.~B. I. 174 
Č. 1. Klade důraz mi. to, že locatio conductio operis sloužila větším podnikům, 
tím způsobem, že převzal podnikatel péči o obstarání potřebných sil po
mocných a převzav záruku za svoje lidi, zavázal se poskytnouti výsledek. 
F odobne Rľez!er, Werkvertrag str. 5 a nn. viz text. 

lO) Endemann (Wilhelm), Das dClltsche Handelsrecht § 150. 
11 ) E ndema1'lJt (W. ) Das deutsche Handelsrecht § 150. 
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účely nepotřebným. Censorům mohlo jednati se jen o to, aby 
od spolukontrahentů svých docílili slib výsledku - opus. Účelu 
tomu odpovídá i obsah smlouvy: .Podnikatel stavby stojí z~vý
sledek svého díla, on je zaň zodpovědným. Ollle sice povinen, 
prac-ovní ~sílu svoji dílu venovatL ale on čim tak s a m Q s t a tn é 
a není oproti zaměstnavateli v poměru osobní závislosti. Doba, 
Kay c nce pracovari a do jisté míry i prostředky, jakými praco· 
vati chce, -2) přenechány jsou jeho uznání. 4: 13) Rú?iler neuvádí 
ovšem ďostate \: m aterialu pramenného, o který by hypothesu svou 
opírati mohl. Avšak dlužno doznati, že mnohé, co jím pověděno, 
souhlasí s daty historickými, která v otázce naší od jiných sne
sena byla,14) čímž celá hypothesa nabývá svrchu zmíněné pravdě
podobnosti. 

Tak vyloženo bylo historicky heslo, že oba typy smluvní 
mají odlesk svůj v poměrech životních, hospodářských, že locatio 
conductio operarum odpovídá práci nes a-m o ·s t a t n é locatio con
ductio operis práci s a II o s ta t n é, a že ·nutným důsledkem ]2!.áce 
nesamosta llě}e slib poskytování sil pracovních v disposici za
í1lěSt1~el:Ovu,cfůsledkem práce _samostatné sli6 vý0 edku. Tím 

12) Sr. i Schreiber Arbeitsvertrag str. 8; Cesana- Giebel (Diss. Ziirich 98): 
Při smlouvě služební stojí pracovník ve smluvené době na příslušném místě 
ve službě zaměstknavatelově; při smlouvě o dílo jsou čas, kdy, a místo, kde 
práce se koná, zcela lhostejny. (Zmínku o místě jest bráti s jistou reservou; 
o tom níže); pak Vz"taleví, Appalto di opere e lavori si privati que pubblici, 
cit. RiezZer na u. m. str 45. 

13) Sr. k tomu Schneider und Fick, Das schweizerische Obligatíonenrecht 
při čl. 338 č. 5, kdež převzetí stavby pokládá se za 1. c. operis, vede-li ji 
podnikatel ve vlastní režii. za 1. c. operarum, vede-li režií majetník stavby. 

ll) Burckhardt na u . m. str. 22. vytýká, že dva znaky charakterisují 
hospodářství svobodného státu římského: odedávna takřka výhradně existující 
hospodářství peněžní (k tomu i Bechmamt, Kauf I. 83.), a na n e j výš n e
patrný apparát úřednický. Proto vyskytuje se nepřímé vymáhání 
příjmů (pacht pozemků a pronájem daní, vectigalia), a nepřímé ukojování 
potřeb státních uzavíráním smluv se soukromníky; nikdy výroba potřebných 
statků a předsevzetí nutných konání ve vlastní režii, nýbrž nabývání jich 
od soukromnÍlců a sice vzhledem k tomu, že veřejná dražba je jus cogens, 
nikterak ve formě smlouvy trhové, nýbrž ve formě smlouvy o dílo (I. c. 
operis); na str. 42. a 44. vytýká mimo to obšírně odbJry, ve kterých již od 
nejstarších dob vyskytuje se 1. c. operis i v právu soukromém; sr. i Mommsen 
Zeitschrift na u. m. str. 260 a nn. Pernice Parerga Zeitschrift der Savigny
stíftung fůr Rechtsgeschichte sv. 5; (N. F.) str. 9. vyjcládá a dokládá cit1ty 
z Livia, Cic:erona a Plinia, že prvotní právní stav v Rímě byl ten, že římští 
občané byli robotou k stavbám povinni, ba že tyrannská libovůle Tarquinia 
Superba spatřována musí býti v tom, že týž nesmírně přísně občany k ro
botám stavebním nutil; to dokládá z Livia i Dionys ía. Na str 81. vykládá, že 
týž postup, jaký líčen Rt'ezlerem pro vznik 1. c. operis vůbec, skutečně je do
svědčen, pokud šlo o opravy cest. Dle zákona XII. desek dály prý se ony 
na účet majitelů přiležících pozemků tím způsobem, že oni povinni byli 
konati roboty ruční a přípřežní. Později pak prý vešlo ve zvyk zadati opravu 
podnikateli a dobývati od povinnovaného náhradu. Srv. i Brzms, K1einere 
Schriften II. 18, kde citována t. zv lex Julia municipa1is. 
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prohlá šeny oba typy za kategorie logické, za lÍtvary p. o d s ta t o u 
se různící . 15) Dlužno ostatně podotknouti tolik, že práce samo
statná (a jí odpovídající smlouva o dílo) je ndoliko· důsledkem 
nemožnosti dozoru a kontroly, nýbrž že ona, musí se vyskytovati 
ve všecn oďvětvích éinnosti, kde třeba jest ku předsevzetí nutné 
práce, značného kapitálu stálého jmenovitě vlastní provQzovárny.1(j) 
Tím dány jsou případy, které nutily právnické uvažování k sjed
nání a konstrukcí nového útvaru smluvního - loca·tio conductio 
'Operis. . . 

Jak z řečeného patrno, ~~istuje nepochybný rOzdíl lQgick)' -=
slib práce, slib výsledku -- mezi oběma kategoriemi, ale netoliko 
to;-mezi p rací samostatnou a nesamostatnou . panuje i hluboký 
rozdíl ekonomický. Mnozí ukázali, že vane zcela jiný vzduch v titulu, 
'Obsahujícím předpisy upravující smlouvu o dílo, než v onom, který 
o bsahuje předpisy upravující smlouvu služební 17) Onen, kdo zaměst
knává se prací samostatnou, je_st pravidelně .Rodnikatelem,_1S) tedy 

. . - ~ -
---ošOlSou hospoaářsky stejně mocnou, jako je ten, kdo vykonání díla 
něja keno na něm žádá; na rotí tomll při prácí nesamostatné (tedy 
p h smlouvě služebnD namnoze pracující buď z větší části neb- i na
veskrz odkázán jest na smluvený· důcho-d z práce; práce jest za
-Č asté je inou majetkovou lÍodnotou, kterou on disponuje, a JSou 
tudíž oba kontrahenti hospodářsky nestejně silni. O důsledcích, 
které oatúd plynou,-· srov. níže . Tato ekonomická protiva nedrží 
'Ovšem zcela důsledně krok s líčenou protivou logickou; 19) z této 
divergence datuje se pak boj mnohých proti dosavadnímu rozlišo
vání, a návrhy, aby pole smluv pracovních rozděleno bylo na díly, 
tomuto ekonomickému rozdílu mezi podnikatelem a dělníkem od
povídající. O tom rovněž později. 

15) Endemíl117Z Das deutsche Handelsrecht § 150 i Seufferts Archiv sv. 28. 
'č. 28; Endemanll, Rechtliche Behandlung der Arbeit na u. m. str. 656; 
Dnz'esfrzanski, Werklieferungsvertrag str. 2; Cesana-Giebel na u. m. 45; Riezler, 
na u. m. str.. 31; Jl!fommsen, Zeitschrift, na u. m 267; stejně zpravodaj o osnově 
,občanského zákonníka německého v pienu říšského sněmu prof. Eneccerus 
(v sezení ze dne 22 /6. 1896; Protokolly z téhož roku str. 2800) : Tyto smlouvy 
pro vnitřní různost různě musí býti upraveny. 

16) Biicher, čl. Gewerbe v Handwórterbuch der Staatswissenschaften von 
·CoJZrad etc. II. vydání. Sr. i §urckhardt, na u. m. str. 44, kdež vytčena jsou 
řemesla, ve kterých prý v Rímě již odedávna 1. c. operis se vyskytovala; 
tam většinou setkáváme se s řemesly takovými, k jejichž provozování je znač
ného stálého kapitálu neb vlastní provozovárny třeba, se zlatnictvím, kováním 
mědi, barvířstvím, vyděláváním koží, pekařstvím. 

17) Endenta1ZJZ, Einmhrung 1. § 174; Riezler, na u. m . 31; Hachenburg, 
Annalen des badischen Oberlandesgerichte3 z r. 1898, str. 2l5. 

18) O pojmu podnikatele sr. na př. Schiinberg, Handbuch der politischen 
Oekonomie 1. 751. 

19) Proto bylo by příliš jednostranným tvrditi, že conductor operis je 
totožný s podnikatelem ve smyslu národohospodářském, a locator operaf1lm 
s dělníkem, jak soudí Ha ch mb ztrg, na u, m. str. 215. Rt'ezler str. 31.; často 
i ten, kdo je podnikatelem, zavazuje se k pěstění svého povolání smlouvou 

l 
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Leč dlužno doznati, že, jakmile vývoj práva svrchu vylíčeného 
stupně dosáhl, t. j. jakmile poměry životní donutily právovědlL 
k postavení nové kategorie smluvní, lze prostřednictvím této formy 
smluvní, smlouvy o dílo, zaopatřiti sobě výsledek cizí práce i v oněch 
případech a v oněch odvětvích činnosti, kterým zcela dobře vyho
vovala a postélčovala forma starší - locatio conductio operarum. 20) 
Na to byl poukázal jmenovitě Búcher 21

) ve svých nadmíru ducha
plných výkladech o vývoji řemesel, připojiv výklady ty k právu. 
římskému. 22) Na známých a jasných příkladech vyložil, že v témž 
odvětví řemesla » stolířství« CSt6hr, práce nesamostatn'á) a »práce 
domácí« (Heimwerk, práce samostatná), po dlouhou dobu podle 
sebe jíti mohou, 2B) a že tedy týž druh práce předmětem ObOlL 
smluv býti může. 2.1) Dále jest hned tu vytknouti, že postavením 
nové JOglc!(é kategorie vznikají obtíže, k čemuž nutno bude níže 
se vrátiti. Tím pak stává se, ač jevila se nutná potřeba po vy
tv01 ení nového typu smluvního, poněvadž starší formy nepostačo.., 
valy, mez, území obou smluv dě1íc~, opětně spornou, a zde uve
dené CIvilně politické úvahy, svědčící nutnosti zvláštní smlouvy 
o dí lo, vzhledem k právě vytčeným mom entlull nepodávají spo
lehlivého , ba vúbec žádného kriteria pro zjištění hranice oné. 
K správnému rozlišení obou smiuv dojdeme jen dedukcí ze zí
skaných pojmú logických -- slib práce, sl~výsl~dku - a ope
rovati tu dlužno na nejširším pokud možno poli zkušebním. Před 
tím však j eště slovo o domnělé naprosté ryzí d'lznosti oněch pojmů" 
jaká z citovaných slov RiezleTovýdl. snad plynouti by se zdála 
vzhledem k tomu, co tam řečeno o zodf1ovědnosli podnikatelově 
a jeho povinnosti, státi za výsledek, za dílo. Výrok ten dotýká se 
jednoho z nejdúležitějších problémú z nauky o smlouvě námezdní 

služební sr. případ Seujferts Archiv sv. 53. Č. 208; proti tomu, že by mohl' 
býti zván podnikatelem každý conductor operis, i Lotmar Archiv fUr soziale 
Gesetzgebung und Statistik sv. 8 str. 25. Nejasně Pfersclte, Das gewerbliche 
Al'beitverhaltnis 5: Es bleibt also immer ein Arbeitsvertrag (dle naší termino
logie I> Oienstvertrag«), wenn die Arbeit fur ein fremdes Unternehmen gelie· 
fert wird und es wird erst dann ein Werkvertrag, wenn die AusfUhrung von 
derartigen Akkordarbeiten im Verkehr ein selbstandiges Unternehmen bildet. 

20) Koch, Lehrbuch des preussischen gemeinen Privatrechtes str. 473 . 
§ 696. Scltreiber-Stubenraudt II. 389 p. 1. 

21) Bitclter, na u. m . Č. 8. 
22) Bi2clter, na u ffi. Č. 10. Ovšem nelze říci, že by Bitcherovy »sto líř

ství« a :opráce domátí« přesněodpovírlaly římskému rozdílu mezi l. c. ope
rarum a ope ris. Ony jim odpovídají jen při těch zamě;;tknáních, l,de právě 
obě formy (stolířství a práce domácí) možny jsou. Naproti tomu tam, kde 
vázán je výkon jistých p rací na určité místo, na př. na pozemek zaměstkna
vatelův, oboje lišení se rozchází Podobně s druhé strany není možno činiti 
co do podstaty rozdíl mezi smlouvou , kterou uza drá l ékař s nemocným, ordi
Cluje-li v bytě tébož a smlouvou, kterou uzavírá, ordinuje-li ve svém ordi
načním pokoji. 

23) Bitcher, na u. m. 
24) Schreiber, Arbeitsvertrag str. 8. a zvláště str. 9. 
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-- otáz~y !lebezpe{:í a podává z pojmu logického dedukcí jasný 
výsledek . Nelze nedoznati, že se svrchu uvedených definic, totiž, 
že obsahem smlouvy služební jest slib práce, obsahem smlouvy 
-o dílo slib výsledku, plyne, nehledíme-li k positivnímu zákonu, 
nýbrž toliko ku konsequencím čistě logickým, tolik: V rvém pn
padě b I -li Rráce konány, aťsi k výsledku dojde čili nic, smlouva 
je splněna, a mus! býti plněna smluvená záplata, (eraví se: nebezpečí 
nese dominus negoťii) předpokládaje, že tu není důvodu, který by ne
bezpeéí p resunul, vůbec tedy viny pracovníkovy; v přínadě druhém! 
nedojde-li k výsledku, smlouva spl něna není; (praví se: nebezpečí 
nese podnikatel, on ručí za výsledek). Při této čistě logickérrm 
domyslu ponechané úpravě nezůstává. Otázka nebezpečí díla je 
ve všech právech zevrubnými předpisy upravena (jejichž výklad 
·ovšem náleží do části zvláštní), předpisy, které podstatné odchylky 
od tohoto, čistě abstraktní dedukcí získaného, výsledku vykazují. 
Ustanovení ta přivodila pak ovšem značné sblížení obou typů 
smluvních po této stránce. 

Přistupujeme nyní k zjištění hranice mezi oběma smlouvami, 
a vydáváme se tím na cestu, kterou mnozí před námi kráčeli. 
Nemnoho je ovšem těch, kteří omylný znak jako kriterium mezi 

·oběma smlouvami byli vytkli, avšak mnozí z nich, když rozli
šování dle zvoleného kriteria ph pozorování jednotlivých odvětví 
činnosti stalo se obtížným, jiný nesprávný znak na pomoc vzali; 
mnozí pak vůbec spokojili se s pouhým vytčením znaku třeba správ
ného, a nevešli v přesnější jeho výklad a rozbor a v appl!kaci 
jeho na jednotlivé druhy smluv pracovních. 

I my teuy prohlašujeme ve srovnalosti se zásadou pravidelně 
hlásanou: Smlouva služební (tak budeme ji nazývati vzhledem 
k terminologii záKonníka 05canského v § 1151, ač, jak hned v úvodu 
práce bylo podotčeno, název ten je dosti úzký), pendant to římské 
10catio conductio operarum, je smlouva o . záplatném pOSKytování 
práce, slu.žeb, smlouva o dílo (tu význam § 1151. o. z. povaze věci 
zcela odpovídá), penaant římské locatio conductio operis, pak 
smlouva o záplatném vyhotovení díla. ~5) Nastává úkol, vysvětliti 
tyto pojmové znaky. 

Při smlouvě služební slibuje pracovník v jistých mezích bez
prostře ně svoJe služby, svoji:" práci,26) t. j. slibuje, že v u r čit é 

2ó) Privatgesetzbuch Zurich, §§ 1560, 1572; saský občanský zákonní k 
1229). 1243; občanský zákonník pro říši německou §§ 61 t, 631; jinak poněkud 
pruský Landrecht 1. díl 11. tito §§ 895, 925. ( 

2ti) Soltm, lnstitutionen 387. Dernburg, Pandekten ll. § 112. řVindscheid, 
Pandekten II. § 399 (Kipp v 8. vydání Windscheidových pandekt ll. str. 676). 
Wmdt, Lehrnuch str. 623, 629. Dankwardt, ]ahrbucher fUr die Dogmatik 

sv. XIII. str. 303, 305; Endemann, Einfi.ihrung 1. §§ 173,174. Pe rnice, Parerga, 
Zeitschríft der SavignystiftUng fur Rechtsgeschichte sv. 9. (N. F.) str. 243. 
Pamětní spis komisse (Jl1ugdan, Materialien II.) str. ~ 256; motivy k osnově 
.občanského zákonníka pro říši německou, tamtéž str. 254, kdež dovoláváno 
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pro s to řeč a s o V ~-.1 třeba sebe kratší, určitým způsobem si 
bude počma 1, čímz vylučuje v říslušných mezích jakékoli jiné 
svoje chování, pokud jemu v slíbeném konání práce by překáželo~ 
zkrátka v oné určité prostoře časové přestává býti ' svým pánem, 
on musí v prostoře té síly svoje slíbeným způsobem vynakládati; 
pravC se, že stává se pro onu dobu nesamostatným, že odevzdává 
se v poměr odvislosti k pánu práce. 28

) 

Při smlouvě o dílo, a tu máme především na mysli, ony ty
pické případy, které, jak vylíčeno, k vývoji smlouvy té zavdaly 
podnět, nezavazuje se slibem výsledku objednaný (Werkmeister) ~ 
tímto způsobem v určitý čas poskytovati své služby. On slibuje, jak 
řečeno, že svou prací (tu nehledíme ještě k otázce pn rání por.noc
níl{ů) za určitou (přesněji či méně přesně určenou dobu) poskxtne 
05jeďnateli jistý výsleaek své ráce. On tedy r~evstupuje v poměr od
vislosti . k zaměstnavateli, jemu je volno rozhodovati o tom, kdy 

se i § 1151 o. z. Foerster-Eaius, Theorie und Praxis II. str. 309; Pltchta~ 
Vorlesungen ll. str. 395; Burchardz", Verantwortlichkeit § 18. Hachenburg, 
Aonalen str. 215; Loe1lúzg. Handworterbuch der Staatswissenschaft von 
Gonrad etc. s. v. Arbeitsvertrag str. 988, Schneider und Fick, Schweizerisches. 
Obligationenrecht I. při čl. 350 Č. 2; Glitck 17, str. 206; proti tomu omylně 
Dnz'estrzaňski na u. m. str. 2. 

27) lherz'ng, Zweck im Recht 1. str. 151. Dank'lťJardt, Jahrbucher fiir die 
Dogmatik sv. XIV. str. 239; Pernz'ce Parerga na u. m str. 243; Brz'nz, Pan
dekten § 330, str, 752. Mommsen, Beitrage l. 78. Helperz'c!t, Die Kategorien des 
Rechts; Schreiber, na u . m. str. 8. Schifnberg, Handbuch der politischen Oeko
nomie čl. Arbeitslohn. W E1Zdema7tn, Die rechtliche Behandlung der Arbeit 
na u. m. str. 652. Velmi jasně Cesana-Gz"ebel na u. m. str. 44,51. Puntschart, 
Die fundamentalen Rechtsverhaltoisse str. 388, ' jenž dobře vytýká, že časové 
meze moho .1 býti dány nejen počátečným a konečným terminem, nýbrž i po
vahou věci samé; t . j. v takových případech nejde o určení pracovní doby 
od určité hodiny do určité hodiny, n5'brž ďoba pracovní závislá je na tom, 
je-li tu ještě nějaká práce čili nic; příkladem jest práce domácí čeledi : je-l i 
vykonána, skončena je i doba pracovní. 

28) Loem1zg na u. m. str. 986; Pentice, Parerga na u. m. str. 243 ; 
Unterholzner, Quellenmassige Erlauterung str. 343. Dobře i Foerster-Eccz'us, 
Theorie und Praxis II., 534. Emerich, Werklieferungsvertrag str. 2., 31. 
Schreiber, Arbeitervertrag str. 8. Stubenrauch 11., 388. W Endemann, Rechttiche 
Behandlung der Arbeit, jenže není jisto, uvádí-li tuto zvláštnost jako charakteri · 
stický znak smlouvy služební anebo smlouvy pracovni, při které vyplácí se 
mzda dle oddílů časových; sr. dále Kraus, Der Arbeitervertrag (G.-H. 1889 
č. 3). Cesa1w-Gz'ebel na u. m. 47,51; PzmtscJtart na u. m. 387; poněkud drasticky 
líčí zmíněliý poměr odvislosti Berflhojt, Kauf 59: Při smlouvě služební ode
vzdává se pracovník do disposice pánovy, pronajímá sebe po způsobu otroka. 
- Míra odvislosti, míra oné povinnosti vynakládati sílu svou k potřebám 
druhého jest ovšem různá dle povahy potřeb, které mají býti ukojeny ; 
jmenovitě nelze pochybovati, že různost povolání vyvolává u věci té největší 
rozdíly: Dělník tovární musí pracovati od určité hodiny do určité hodiny 
s přestávkami dle živnostenského řádu; trvale v službách něčích ustanovený 
lékař, ředitel továrny a j. mohou život svůj dle libosti zaříditi ; podivně na 
poměr odvislosti pohlíží Riezler na u. m. 45, vytýkaje, že ·on nemá důvo r;. 
svůj v řádu právním, jako spíš~ v moci tradice a v představách ethických: 
Odvislost, jakou my zde na mysli máme, je moment juristický a pojmový. 
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Qracovati. chce a kdy nikoli, jen když v době smluvené výsledek~ 
dílo je otovo; i ísto .. na kterém práci odbýv~hce) může 
v případech těch, kd ono pova ou VěCI (s av a na pozemku) 
určeno není, svobodně voliti. Z příkladů ~ Bucherových t. zv. stolíř-
iN) a prace domácí <Jzdíl tu mezi oběma smlouvami činěný nej

lépe vysvitne : Krejčí, jenž po domech pracovati chodí, jest . za
vázán, od určité hodiny do určité hodiny pracovati, a prací takovou 
povinnosti své zadost činí. Onen, kterému práce do domu se ode
vzdává, má na vůli, kdy pracovati chce, nikdo ho nekontroluje~ 
kdy práci předsevezme, jen když ona v čas je dohotovena. 29) Tím 
zajisté rozdíl mezi prací samostatnou a nesamostatnou a obsah 
smluv jim odpovídajících jasně je naznačen. Netřeba tu podotý
kati, že rozdíl ten manifestuje se i v okolnostech jiných, jmenovitě 
v tom, že, jak již ze spisu Riezln'ova bylo citováno, volba pro
středků, pomocí jakých pracovník při smlouvě o dílo cíle svého 
dojíti chce, hlavně pokud j e o přibrání pomocníků, v jeho volné 
uvážení spadá. 30

) Než tyto rozdíly nejsou již tak essentielní, ježto 
p.o té stránce ono volné uvážení pracovníkovo dle intenci stran 
více méně múže býti omezeno. 

Dlužno ještě podotknouti, nač již svrchu (str. 92) bylo uká
záno, že právě vylíčené rozdíly mezi prací samostatnou i nesamo
statnou setřeny jsou při jistých konáních, a že jen přidržení se 
dedukce logické vede k rozhodnutí otázky, je-li tu smlouva slu-

. žební či smlouva o dílo. Tak je tomu při t. zv. konáních osob
ních (personliche Leistungen) 31), jak v nauce o národohospo
dářské činnosti ty se nazývají. 32) Příkladem budiž dovoz osob: 
Svrchu bylo řečeno, že při smlouvě o dílo není práce přímým 
předmětem slibu, nýbrž ona jest jen prostředkem k docíleni vla.st
ního předmětu smlouvy - výsledku totiž, a bylo ukázáno, že 
v typických případech smlouvy této jest dělníku ponechána jistá 
libovúle, jak chce prostředku toho - práce, k docílení účelu -
výsledku, vynakládati. Při právě zmíněných konáních osobních 
prostředek a účel 33) jsou v tak těsné souvislosti, že rozdíl mezi 

29) Emerz'r.h, Werklieferungsvertrag str. 2: Objednateli je lhostejno, 
zda objednaný na dílo velkou či malou píli vynakládá, jen když ono v čas 
je realisováno. 

30) Riezler na u. m. str. 31. 
81) O terminologii sr. Scho'nberg, Handworterbuch der Staatswissen

seh a ften pod heslem :. Arbeitslohn «. 
32) Při takovýchto smlouvách ony znaky smlouvy služební, které ji 

zvláštní péči zákonodárcově doporučují, totiž trvalost ustanovení, po případě 
značná ab~orbce sil, se nevyskytují. 

33) Ze jedná se při smlouvě o dílo o rozdíl mezi prostředkem a účelem 
sr. f'ernice, Parerga, Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte sv. 9, str. 243. Sz'ntenz's, 
Praktisches gemeines Civilrecht II. 677. Mommsen , Beitrage 1. 79. Arndts Pan
dekten § 314; Burchardz', Ueber die Verantwortlichkeit des Schuldners fur 
seille Gehilfen § 8. Haase (Di~s. ) ~tr. 2, § 2; Riezfer na u. m. 42. 
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prací. samostatnou a nesamostatnou nutně zmizeti mu sL J e pa~ 
jedině věcí argumentace logické, vystihnouti, z~~ obsah smlouvy 
konkretni je takový, jaký typicky odpovídT' práci nesa-mostatné, 
a jde-li o slili - práce čili o smlouvu služební, aneb? zd~ ob~ah ten 
je takový, jaký typicky odpovídá práci samostatne a Jde· II proto 
. 0 slib výsledku, o smlouvu o dílo. Rozhodnutí se pro smlouvu slu
žební neb o dílo v tom kterém konkretním případě bnde míti 
ovšem jen hodnotu systematickou, poněvadž ony problémy, které 
oba druhy smluv charakterisují a od sebe je o.dlišujf, totiž pokud 
jde o smlouvu služební, značná absorbce sil a ~?vislost o~ za
městnavatele (tu nemáme na mysli svrchu vyhcenou odvIslost 
pojmovou, nýbrž odvislost hospodářskou), s druhé strany, pokud jde 
.0 smlouvu o dílo, otázka nebezpečí díla a jeho vadnosti, otázka 
přibrání pomocníků atd, nemají v těchto případech značného vý
znamu. 3*) Přes to i zde dlužno státi na tom, že slib výsledku 
znamená smlouvu o dHo, slib bezprostředního poskytování sil 
pracovních smlouvu služební, jen že doznati jest, že není vnitřního 
rozdílu mezi smlouvami takovými, na př. mezi smlouvou, kterou 
povozník slibuje dovoz na určité místo, a smlouvou, kterou se 
zavazuje po určitý čas povoz v disposici dáti. 

Přikročmež nyní k ocenění oněch momentů, které začasté za 
znaky rozlišující smlouvu služební a smlouvu o dílo byly pova
.žovány, které však za kriteria taková poklád~ti nelze. 

Není naRLosto rozhodným pro rozlišení obou smluv způsob 
lacení mzd , jak zhusta bylo tvrzeno. 3 f!) V pramenech římských 

JJŽ vysloveno bylo, že moment ten je ~ezvýznamn~, a ji~ tam 
klade se důraz na to, že smlouva o dílo Jest tu tenkrate, » Sl opus 
ita locasti, ut bonitas eius tíbi a cO:lductore approbaretur« fr. 51 
D. 19, 2. Je lhostejno, platí-li se ph smlouvě služební mzda dle 
oddílll časových, dle kusů vyhotovených, dle míry vykonané práce 
a naopak platí-li se při smlouvě o dílo mida za dílo hotové, dle 
odstavců díla anebo i dle oddílů časových. Z toho ovšem, co 
vícekráte již bylo řečeno, že předmětem smlouvy služební je po
stavení sil pracovních v disposici zaměstknavatelovu,. nutně. ply~e~ 
že záplata (plnění protistrany) za toto postavení sll v d1SpOSlCl 
se poskytuje '; kdežto při smlouvě o dílo je předmětem smlouvy 

34) Sinte7'lis na u. m. II. 677. Siebenltaar, Commentar zum sachsischen 
"b'urg. G.-B k § 1229; ovšem je podivný výklad další, že krejčího jest po
važovati za conductora operis sprá\'káře za 10C'atora operarum. , 

35) Nemůže býti v nejmenším pochybová1l0 o tom, že m o d u s mez d n .1 , 

zejména pokud jde o stránku sociální, má význam, který nelz~ podceňovat,1 ~ 
o tom Endemam'l, Das deutsche Handelsrecht § 150 1.; nepravem vsak ty~ 
{Rechtliche Behandlung der Arbeit 688) v ~é voěci činí výtky Dankwardto,vz; 
sr. i Dniestrzaňski na u. m. O mzdě kusove vubec sr. Schmoller, Zur Soclal
urid Gewerbepolitik. der Gegenwart str. 4§2; Scho'nberg,Han d~brterbuch s. v . 
Arbeitslohn str. 865. Ruscher Grundlagen der Nationaloekon@mle § '39 str. 102 ; 
Boehmert, Die Gewinnbetheilígung str. 10. 
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jistý výsledek, a záplata tudíž za tento výsledek poskytovati se 
musí. 36) Vzhledem k tomu pak, že při smlouvě služební slib práce 
děje se ~a u r čit Ý. č a s, odpovídá smlouvě služební mzda časO\~á 
mz a ale oddílů časových, Zeitlohn), právě tak, jako smlouvě 

o (:Hlo oClpovídá mzda za dílo hotové, (mzda kusová, Stucklohn) . 
N ez technika mezdní v této věci podstatné změny způsobila a sice 
především na poli smlouvy služebnÍ. 37) Dlužno tu poukázati na 
výklady spisovatelů národohospodářských pojednávajících o vý
hodách a nevýhodách různých systémů mezdních pro podnikatele. 
Jak právě odnika~en neb 0E-en systém výhod!!' m se bý!} j ~ví , 
dle toho on snaží se odměňovati ďělníky své buď mzdou dle času 
Poj~ký pracovali, vyměřenou, nebo mzdo~l ' kusovou, _ přislíb~ní~ 
9uahtních neb guan.titních premií, po případě i podílel!!..na zisk~l , 
Jak níže ukáz~o bude._ Nechť odměňování dělníků jakýmkoli zde 
vytcenym způsobem se děje, poměr smluvní mezi zaměst {na
vatelem a e níKem existující, v _podstatě zůstáv~ totožným. 38

) Při 
s~ ouve o ano technika mezdní nemá významu takového, jako 
přI smlouvě služební. Je sice pravda, že právě citované fr. 51 D. 
19, 2, mluví o smlouvě o dílo, při které mzda byla vyměřena dle 
oddílů časových (in dies), ale důvody toho lze dosti ztěžka na
hlédnouti a příklady smluv o dílo, při kterých záplata jinak než 
za hotové dílo neb dle odstavců díla se vyměřuje, dosti zřídka 
budou se vyskytovati. 

Mezi prvními, kdo kladli důraz na to, že mzda kusová ne
zpamená nutně smlouvu o dílo, mzda časová sn:1louvu služební, byl 
Dal1kwardt Oahrbucher fiir clie Dogmatik sv. XIII.). On sám uváděl 

86) E7'ldema7'ln (F.) Einflihrung 1. § 174 Č. 1; Crome na u. m. str. 253; 
Hachenburg na u. m. str. 215; Rt'ezler na u. m. str. 31. 

, 37) O té věci as nejlépe jl,farx, Kapita1 538, ježto on nespokojuje se 
pouhYf!! konstatováním fakt, nýbrž podává zevrubný výklad. Ovšem že on 
vz~a~uJe výkla?y v j~n na svého kapitalis,tu t. j . toho, kdo béře na pomoc 
pr~clv k uskutecnem processu G.-W-G. (Geld-Waare-Geld) a na dělníka, tedy 
prave tohoto pomocníka, poskytatele práce. Pro nás je toto utváření poměrů 
nerozhodným a jest výklady N/arxovy na veškeré smlouvy služební vztahovati; 
pak D ankwardt na u. m. sv. XIII. 305; Unterholzner, Quellen massige Zusammen
stellung II. str. 347. Motivy k osnově zák. obč. pro říši německou jl,fugdan 
II. 254; S~hrez'ber na u. m. 9; Stubenrauch II. 383; Loent'1'lg Handwbrterbuch 
s. v. Arbeltslohn ?88; R t'ezler na u. ID . 31; proti náhledu zde projevenému 
Endeman7'l, Rechtltche Behandlung na u. m., jenž směsuje smlouvu služební se 
smlouvou pracovní proti mzdě časové a smlouvu o dílo se smlouvou proti 
mzdě kusové; tak i Sch7'lez'der und Fick, Schweizerisches Obligationsrecht při 
čl. 3~0 č. 2, Lotmar na u. m. str. 34. Menger, Das Recht auf den vollen 
i\rbe}tsertrag str. 156. C?mylně p~uský Landrecht I. tít. 11 § 925; dle znění 
t ehoz Dernburg, Preusslsches Pnvatrecht II. str. 533. Reichs-Ober-Handels
g~~ic~t sv. 15 str. 257; 23, str. 321; proti znění zákona ve smy'slu v textu 
haJenem Koch Recht der Forderungen II. 816 a Lehrbuch des gemeinen 
Privatrechtes II. str. 493; Reichsgericht sv. 27 str. 7, Seufferts Archiv sv. 28 
Č . 28. 

88) Sel~fferts A~chiv 28 č. 28. 

7 
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iiný znak jako kriterium m~zi. ob~ma s~louvami. ~rav~i1 :?t~~,' ž~ 
smlouvu služební charaktensuje, ze zamest~avatelI pnslu~l_ nzem 
práce (L~itung d~r Arbeit), 3 9)v,kde~to při ,smlou,vě_ o d!lo ~?je?natel 
tohoto žáaný- vlIv na toto nzem nema. Zda se, ze ltsem !ot~ 
obsahuje v sobě zdravé jádro a že as jeho původci ta~ulv n~ mysh 
rozdíl mezi prací samostatnou a nesamostatnou, ale vyjadrem sa~o 
je nepochybně nezda řené. Je patrno, že řízení práce, pokud JIm 
rozumíme řízení technické, určování modalit kýženého výsled~u 
a cesty, jakou k němu dospěti jest, se strany zan:ěst~navatele, j~ 
pro pojem smlouvy služební právě tak nero~ho~~ym jakov s dr~he 
strany znaky tytéž vyskytovati se mohou I pn smlouve o dllo . 
O tom jistě sporu býti nemúže. Nelze 'přece v případech, kdy 
služební pán, věci jsa neznalý, vylo:učen jest smlouv~,! ,svt,ran ne? 
samým povoláním zaměstknaného (Jak to s sebou p~ma,sl n~ pro 
povolání lékařovo a p.) ze vměšování se do techmck.e stranky 
práce, popírati existenci smlouvy pracovní, právě tak, Ja~o nelze 
popírati existenci smlouvy o dílo v případe~h těch, k?yž obJedn~tel 
díla až do nejmenších podrobností určuje modalIty budouclh~ 
výsledku a cestu, jakou k němu dojíti se má; že eventuelně takove 
zasahání objednatelovo do technické st.ránky pr~ce v 'posledr:í~ 
případě účinky smluvního pomě~u meZI .. stranamI fakticky muze 
modifikovati (jmenovitě pokud jde o otázku spra~y p:o vad~ 
faktické), nenáleží sem. Přes to přijímají někteří nověj~í spIs?va~~le 
lišení Dankwardtovo v plném zde vylíčeném rozsahu a pokladajlce 
podřízenost pracovníkovu po stránce technické za ne~bytno,u nále
žitost smlouvy služební, vylučují takové smlouvy, ph kterych po
volání pracovníkovo s takovou podřízeností pří~azům zaměsk?a
vatelovým se nesnáší, z oboru smlouvy služebm. (O tom o neco 
níže str. 101.) 

O jiných způsobech rozlišování obou smluv, jaké prvé byly 
činěny, nyní však více méně v zapomenutí upadly,40) na př. o onom, 

39) Dankward! na U. m. str. 305; Unterholzner na U. m. II. str. 347 ; 
S i1'lfenis, Praktisches gemeines Civilrecht II. str. 680; R.-O-H. -~. 23 str . . 321 ; 
11 str. 157; Koch Forderungen III. str. 816. Weiske, Skep~lsch-prakt1s~he 
Behandlung einiger civilrechtlicher Fragen ~r~. 1 str. 13; proti t<?mu Emerzch: 
Werklieferungsvertrag str. 36 a Crome, PartIansche Rec.hts~~scha.fte str. 15~ . 
svobodnější postavení conductora zakládá se na vlastm vuh obJ.ed~atelo.ve.; 
Loewenfeld, Gutachten str. 894; 895, 927 ; Loening na u .. m. 988,. Jven.z vytyka, 
že otázka, kdo práci vede, řídí se obsahem smlouvy a Jmenovlt~ 1 druhem 
zaměstknání K tomu sr. i porady redaktorů o § 1l?3 (Ofner II . . ~tr. 104) : 
Vnitrorakouský appellační soud učinil následující phpomínku: ".Hatte aber 
allenfalls der Besteller das bestellte Werk allgegeben oder g~leltet, so hat 
der Werkmeister mr die Fehler nich~ zu haf ten. Die~er ~usatz schl.en de!ll Refe
renten uberfl.ussig. « Z toho plyne, o ze. Zei~ler sou~l.l, ~e tyto. o~a~ky )SOU dle 
těch kterých konkretnídl smluv ruzn~ a ze nema]l vahy pnnClplelm. 

40) Sr. na př.: Unterholzner na u. m., str.. 37.2. ~ádá , aby, .má-li~e 
mluviti o locatio conductio operis, byla zhotovlteh dlla o~evzdana vec 
hmotná; podobně Koch, Anleitung l-ur preussischen Processpraxls 1., str. 1020, 
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j aký Donellus uváděl, že charakterisuje smlouvu služební, by ona 
~e dál.a sumptu conductoris 41), a že všechny smlouvy, dle kterých 
1 protlstrana povinna jest z vlastního na práci vynakládati, spadají 
pod smlouvu o dílo, nebo o onom, že každá záplatná smlouva 
pracovní jest jak smlouvou služební, tak smlouvou Q dílo, dle 
s tanoviska, s jakého na ni hledíme, - nebudiž tu se šířeno. 

Dlužno však zmíniti se o indiciích,4~) které v tom kterém 
k onkretním případě napomáhají řešiti otázku, je-li tu smlouva 
služební či o dílo. Nejdůležitějším momentem, svědčícím smlouvě 
služební, jest, že práce koná se v provozovárně podnikátelově 
.anebo v domácnosti konsumentově, momentem pak, svědčícím 
smlouvě o dílo, že práce koná se v provozovárně neb vůbec 
v bytě zhotovitele díla . O toto kriterium nemůžeme se ovšem 
-opírati při oněch pracích, které dle povahy věci musí se konati 
<ll hospodářské sféře podnikatelově neb konsumentově, na př . při 
stavbách na pozemku, neb jiných pracích, které na pozemku 
kon~tí S! mají. V_tgk~vý_chlo případech bude rozhodno jmenovitě, 
zda~ ~as, I po který práce konati se mají, smlouvou je vyměřen 
.čili nic . Rozhoduje-li o době pracovní dle svého volnéhó uvážení 
p racovník, je tu smlouva o dílo, je -li doba vyměřena, smlouva 
.služební. Nelze však dále podceňovati vliv, jaký na rozhodnutí 
naše bude míti modus mezdní. Bylo svrchu ukázáno, te JI1zda 

'časová je předním, :l povahy věci plynoucím způsobem odměňo
vání pracovníka při smlouvě služební, práv ě tak, jako je mzda 

P?k~á~á smlouvu ~ dílo za příkaz k specifikaci , tak i Entscheidungen des 
kOllJgllc.?en Obertnbunales, sv. 33, str. 330; proti tornu : Gruchot, Beitrage 
::ur Erlauterung, sv. 13 a 23 a R.-G., sv. 10, str. 204. Zvláštní náhled uvádějí 
1 UnterltolZ1Z er na U. m. a S t'n tenz's na u . m. str. 689 ; oba znají ještě vedle 
smlouvy služební a o dílo třetí kategorii smluvní, kterou Sz'1z tenz's (II. , str. 572 , 
,po .8) nazývá "pienstleistungsvertrag« . Toto rozlišování datuje se odtud , že 
DllJ nepokládalI za možno, by práce vyššího druhu (což ovšem není totožno 
~ ars liberalis), byla předmětem smlouvy služební. - Podivně na věc pohlíží 
,1 W eiske, Rechtslexicon str. 756, jenž celý rozdíl mezi oběma smlouvami 
uvádí. na pouhé theoretické nazírání římské. - Sr. dále H {j'pfizer , Theoretisch
p~aktJscher Commen.tar uber die Heinecdschen Institutionen §'882: Wer seine 
Dlenste zur yerfertlgung eines gewissen Werkes verdingt, ist conductor und 
locator _zuglelch «. Zcela tak Codex Therest'a nus lIL, XII. , § 1, č. 9-13; Hor ten 
TlL, XIl., § 91 a nn. 

. . ~ l) .n0?'/.ell:t~,. Commentarii juris ci vilis kn . XIII. cap. VI. § 5 ; Hofacker, 
Prlll.Clpla Juns. CIVlhs roma.nogermanici III. §§ 1980,1981 ; proti tomu Foer ster 
E cczus, Theone und Praxls n., 314 .. Weiske, Rechtslexicon str. 736. 

v. 42) Naprosto po~hybuje o existenci bezpečného kriteria pro jednotlivé 
p:lpady E1~demann, Elllf~hrung I , § 174 ; on soudí, že jednání právní musí 
vzdy dle tech norem býti posuzováno, které dle všeobecných názoru nejlépe 
·odpovídají tendencím typické kausy, a tomu, co aequita vyžaduje (was Treu 
·und Glauben fordern); a že jmenovitě rozhodným bude, zda v tom kterém 
právním poměru klade se důraz na služby určité osoby anebo na konání 
.I?ráce P?d j.ejím dozorem a řízením. Hachenbutg na u. m. 215 doznává rovněž, 
~e h:amce JSou velmi nejisté, Schreiber na u. m. soudí, že jediným vodítkem 
jest mtence stran. 

7* 
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kusová korrelatem smlouvy o dílo. Nebude-li tedy jiných svrchu 
jmenovaných indicií, jinému rozhodnutí svědčících, bude modus 
mezdní nejdůležitějším činitelem při rozhodování otázky našÍ, a 
bude tudíž v případě mzdy časové smlouvu mezi stranami exi
stující pokládati za smlouvu služební, v případě mzdy kusové za 
smlouvu o dílo. Že by, jak soudí Riezler, při řešení sporů těch 
rozhodovaly názory stran o tom, k_do má nésti n~ezpečí 'výsledku, 
dlužno Ipochybovati, ježto otázka ta bude jistě náležeti mezi ony, 
o k terých mezi stranami bude spor, nehledě k tomu, že stranám 
sotva kdy různící se zásady a předpisy právní budou povědomy. 

Zbývá, aby dotčeno se bylo některých případů sporných, 
rozlišení zde hájené na ně applikováno a vhodnost jeho osvědčena 
byla. -

Především dlužno dotknouti se t. zv. průmyslu manufaktur
ního 4 3) (Verlagssystem ; nejprvé v Anglii, pak vůbec proslulý 
sweating system). Někteří vůbec, jiní za jistých podmínek, tehdy 
totiž, když zaměstknavatel je vlastníkem stálého kapitálu výrobního 
(hlavního nástroje, na př. stavu tkalcovského), jejž dělníkům za 
p lat pronajímá, pokládají smlouvy o práci tu uzavírané za smlouvy 
služební de lege lata. 44) P~nás vzhledem k stanovisku svrchu 
hájenému, nemůže býti o tom sporu, že smlouvy ty povazovati 
jest za smlouvy o dílo, poněvadž jde o práci samostatnou. Vždyť 
i Biicher vzdor svému v pozn. 43. a 44. sdělenému náhledu vy
týká, že při systému tomto, práce je o s o b ně (ekonomicky) 
v klientele, poddanství podnikatele, vlastníka kapitálu, věc n ě 
však Uuristicky), že je samostatna. Lze říci, že právě při manu 
fakturním průmyslu velmi jasně vystupuje pojem práce samostatné ;. 
dělník pracuje samostatně (tu mluvíme o samostatnosti stále ve 
smyslu konstrukce juristické, nikoliv o samostatnosti hospodářské ) , 
sám nebo za pomoci těch a oněch členů rodiny, každý, pokud 
právě jiná povinnost v práci mu nebrání (třeba obstarání přinále
žitého hospodářstvÍ polního, domácnosti, eventuelní povinnost 
školní), a faktoru v tom směru nepřísluší nižádný dozor ani nad 
dobou pracovní ani nad způsobem , jakým práce se předsebéře ~ 
jen když dílo v čas smluvený a bez vady jest odevzdáno. 

O tom, zdali jistá ustanovení specielně smlouvy služební se 
týkající, nemají býti vztažena i na tyto a podobné druhy smluv 
o dílo, resp., jak dalece positivní zákonodárství takovým způsobem 
si počínalo, sr. pokud jde o otázku prvou, výklady níže ~ na místech , 
kde jednáno o návrzích požadujících nové formulování pojmu 

U) Bitclter, Handworterbuch s. v. Gewerbe Č. 18 str. 380. Hacltenburg 
na u. m. vytýká, že smlo .I vy sem spadající za jistých okolností dlužno pova.
žovati za služební, za jakých však nevykládá. Neurčitě i Loe7Zz'7Zg na u. m. 
str. 988. 

44) Bucher na u. m.; také Lotmar str. 25 zdá se smlouvu v tomto ph
padě pokládati za s lužební. 
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smlouvy pracovní), pokud jde o otázku druhou jest odkázati na 
část zvláštní. ' 

y I?ále jest zmíniti se o oněch případech, které počítají se 
zaca~t~ k smlouvě o dílo, ač vlastně o nějakém v Ý s led k udí I e 
m.luv.Itl nelze. Netýká se otázka naše veškerých smluv, kterými 
~lt~uJe se dPo . ,zv. in;materielní (im~aterielles Opus), kterýmžto 
Jmenem nazyvaJl se vubec ona díla,- kdy činnost zhotovitelova ne
záleží ': a ~{tech v~ro~ních, kdy specifikuje se hmota. Neboť i při 
t .. zyv. dlle lm.rnaten:~mm l~e čast? mluviti o díle, o výsledku, jmeno
vlte pokud Jde o cmnosh, ktere prostředkují oběh, kamž náležejí 
smlyol:vy ? dopravě osob neb zboží: tu lze výsledek spatřovati ve 
zme~e mlst~ smluvenou činností docílené. Jde však o případy, ve 
ktef,Yc,h am ;- ~omto smyslu o výsledku mluviti nelze. Výklady 
na.vazany budtez na smlouvu o engagement divadelní. 45) Někteří 
SPls?v~telé vůbec vylučují smlouvu tu z oboru smluv služebních 
(tu JeV! se, co v úvodu bylo pověděno o pojmenování »smlouva 
sl~ž.~bnf, C , že totiž o~o jest dle ~ázv? v obecné mluvě užívaných 
Pllhs uzke ,a n;hodI se na veskere smlouvy, které pod pojem 
smlouvy sluzebl11 byly zahrnuty, a dle terl11inoloCYie zákonníka tam 
zahrnuty býti musí) poukazujíce na to, že činnos~ umělce dramati
~kého , a jiných je zcela samostatná, že děje se dle vlastních jejich 
l11te~cl, cožo ~eznamená patrně nic jiného, než že se podnikatel diva
dell11 nemuze po té stránce vměšovati do duševní práce před
stavi.t.ele . role. 46) I pro ony případy, ve kterých tornu skutečně 
tak Jest bylo svrchu ukázáno, že samosta i nost či nesamostatnost 
práce v t0r.nto technickém, nikoli juristickém smyslu, nemá pra
žádného vlIvu na rozhodn utí, je-li tu smlouva služební čili nic. 

4 5) O ~~louvě té sr. jmenovi tě Opet, Theaterrecht, str. 161 ' C011..stant 
C ode des theatres p. 87. ' , 

v 4 ~) Opet, TheateIrecht str. 161, jenž ovšem přes to doznává, že t. zv. 
sluze,br:1 sn:l?uva hercu (~uhnendienstvertrag) , kterou on za smlouvu o dílo 
1?okla~a, bltzl se podstatne smlouvě služební, a že pro ony poměry, k jejichž 
uprave normy pro ~mlo~v;r o dílo platné nestačí, je nezbytno upotřebiti norem 
pro smlouvu sluzebm plat.lclch. C:07ZJ'ta1'lt na ll . m. pokládá smlouvu o engagement 
za contrat de louage d\ndu~tn~, al~ z .výkl~d~ j~ho plyne, že má na mysli 
pouze , e,ngagem<;?t trvaly. L artlste s obhge Vls-a-VlS du directeur a demeurer 
attac~e a ~on t~eatre pendant un cer t a i n te m p s, a y remplir tel le ou telle 
~onctJOn a, y )ouer tel s ou tel s roles, de son coté le directeur s'engaae 
a garder I artlste da~s son théiHre pendant le temps determiné, etc. etc. 
Po~obně Da//?z, Junsprudence gé.nérale; Répertoire méthodique et alpha
betIque, d.e le~lslatlOn Tom. 42. Partte le s. v. Théatre Nro. 167; pak Gztz'chard 
De .Ia leglslatlOn du théatre en France p. 146 nn. 86' Laca1'l et Paul . ' 
Tralte' d I I' . I t ' dl' 17Z zer, , " e. a egls a JOn e~, ~. a juri~prudence des théat res 1. p. 241; Poztz'l/et, 
DlctlOnnal~e. de II ~rop~lete md~str.lelle s. v. artíste dramatiq ue § 1 nro. 1. 
a 2. Rosmut't, La leglsl~tJOne et gmnsprudenza dei teatri 1. sv. cap. V. Č. 336 
str. ~40. Koch, yA!lg~memes Landrecht 7. Auft., str. 826 p. 18, při § 878 (1. díl: 
11. t Itu l). pov,azu]e Jak smlouvu o trvalý engagement divadelní, tak smlouvu 
o pohostmskern vystoupeni za Vertrag uber Handlungen ve smyslu pruského 
Landrechtu, ~edy za smlouvu nepojmenovanou 
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Mínění vylučující smlouvu služební z těchto důvodů, dlužno tedy 
zajisté odmítnouti. Jiní liší případy trvalého ustanovení (engagement 
trvalý) a ty pokládají za smlouvy služební a případy vystoupení 
jednotlivého, jmenovitě pohostinského, 47) ktt:réžto pokládají za 
smlouvy o dílo, a sice dle obvyklého lišení, že smlouva služební 
je tu tehdy, jde-li o postavení sil pracovních v disposici zaměst
navatelovu po určitý čas, smlouva o dílo, jde-li o slib výsledku. 
Nelze však přehlédnouti, že v případech, jaké na mysli máme,. 
nižádný fysický výsledek po produkci nezbývá, nehledíme-li 
k psychickému stavu posluchačú; a přece po našem soudě dlužno 
klásti na to důraz, že podmínkou nezbytnou smlouvy o dílo jesty 

by činnost zhotovitelova zhustila se v jakýkoli výsledek objektivně 
seznatelný, třeba že tento výsledek nemusí záležeti ve změně 
podstaty neb formy hmoty. Ba říci lze, že právě zde čin n o st 
s a m a jest předmětem smlouvy uzavřené. Dle tohoto případu dlužno, 
pak: posuzovati veškeré případy ostatní, kdy činnost nějaká nižád
ných změn ve světě fysickém nezpůsobí, alespoň ne takových~ 
jaké výsledkem zváti by se mO,hly a jest tudíž smlouvy o poskyto
vání takových činností vesměs za služební prohlásiti. 48

) Pokud jde 
o smlouvu, jakou podnikatel divadelní s návštěvníky divadla uza
vírá, neváháme prohlásiti ji za smlouvu o dílo, pověvadž souhrn 
činností k docílení představení nutných působí takové proměny 
ve světě vnějším , které směle výsledkem nazvati Ize. 49

) 

O postavení lékařů a advokátů bude promluveno níže, kdež 
bude zaujato stanovisko oproti návrhům, žádajícím, aby smlouvy 
o pěstění svobodných umění (arte s liberales) zásadně byly odděleny 
od smluv pracovních (str. 113). Jen tolik budiž zde podotknuto: 50) 
Bylo ohledně pěstitelú těchto povolání, právě jako ohledně umělců ~ 

47) Eneccerus-Lehmann, Das burgerliche Recht sv. I str. 611; Schreiber 
na u. m. str. 9; Stubenrauch, II. 389, pl; Riezler na u. m. str. 33. p. 13. 
Za smlouvu služební pokládá smlouvu o engagement divadelní rozhodnutí 
nejvyššího soudu ve sb. Linksově, č. 2681. Mluví se tam sice pouze o »Lohn
vertrag im Sinne des § 1151 a. b. G.-B.; ale z odvolání se na § 246 o. z. jde 
na jevo, že rozhodnutí má na mysli smlouvu služební. 

48) »Ein w a h r ne h m ha r e s Produkt der Arbeit« žádá i Pzt1Ltscltarl 
Die fundamentalen Rechtsverhaltnisse str. 389. 

49) O této smlouvě sr, jmenovitě Opet, Theaterrecht str. 219, kdež 
projeven o podstatě její týž náhled jako v textu. Laca7Z et Paul7nz"er, Traité 
de la législation et la jurisprudence des théatres II. č. 477 zdají se smlouvu 
~okládati za locatio conductio rei: Le bilIet constitue le titre, par lequel 
l'administration théatrale s'engage a laisser entrer dans la salle au jour indiqué 
celui, qui en sera porteur et a lui fair occuper la place mentionéc sur le 
bUlet; zcela týmiž slovy Rosmini, La legislazione et la giurisprudenza dci 
teatri 1. sv. cap. III. Sez. II., str. 280, č. 269; jinak však str. 289, Č 282, kde 
smlouva zmíněná patrně se pokládá za smlouvu námezdní: .. . l'administrazione 
si obbliga di dare alIe persone, que si presentanno munite de 'suoi biglietti,. 
l'annunziata rappresentazione. 

50) Celkem správně o věci té Schreiber (Stubenrauch) , II. str. 389 p. 1. 
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často tvrzeno, že smlouva s nimi uzavřená nemúže býti pokládána 
za smlouvu služební, poněvadž klientu! pacientu nepřísluší právo 
vměšovati se do slíbených jimi výkonů, 5 1) nýbrž že oni nejen 
oprávněni, ale 'i povinni jsou, dle pravidel povolání svého, povolání 
toto osvědčovati. Vzhledem k tomu, co svrchu bylo řečeno, že 
technické řízení se s~rany objednatelovy není snad nějakým nutným 
přívlastkem smlouvy služební, je patrno, že námitka tato významu 
nemá. Dále bylo uváděno, že ani pod smlouvu o dílo příslušné 
případy zahrnouti nelze, ježto ani lékař nemúže slíbiti uzdravení, 
ani právní přítel vítězství ve sporu neb zproštění od žaloby. Pokud 
jde o tuto námitku, jest odpověděti, že provedení procesu neb 
obhajování lze dobře nazvati výsledkem, právě tak, jako operaci, 
když ona se nezdaří. 52) 

Po této stránce není tudíž námitek, aby smlouvy s lékařem 
a advokátem nebyly považovány za smlouvy pracovní, specielně 
námezdní .. Vyhražujíce si úsudek o ' tom, zda liberalita povolání 
jejich nepůsobí u věci té zásadní změny, na dobu pozdější, můžeme 
na základě dosavadního zde prohlásiti tolik: Dle všeobecných zásad 
jest posuzovati i tu, ve kterých případech ta neb ona smlouva 
námezdllí uzavřena byla. Jmenovitě není pochyby, že v případech 
těch, kdy jde o trvalé ustanovení lékaře,53) (při advokacii je po
dobný případ zajisté mnohem řidší, 54) ale ovšerr vyskytuje se při 
kandidátech advokacie), je tu smlouva služební. V ostatních pří
padech jest se říditi větami svrchu vyloženými, a smlouvy, kterými 
slibuje se výsledek, považovati za smlouvy o dílo, ostatní za smlouvy 
služební. 55) Ostatně hlavně postavení advokátovo jest upraveno do 
té míry předpisy specielními, že vlastně jde tu jen o otázku syste-· 
matickou, valného 'praktického významu nemající. - Smlouvu mak
léřskou beze všech po.chybností jest pokládati za smlouvu ná
mezdní, specielně za smlouvu o dílo. Na ni vztahují se však před
pisy zákonníka občanského jen potlld, pokud není nutno použiti 
analogicky zákonníka obchodního. 55 a) 

Ó 1) Loewen.feZd, Gutachten aus dem Anwaltstande, Heft 12, str. 894; 
proti tomu správně Endema1'l1t, Einfiihrung 1. § 174, p. 14; Crome, Die 
partiarischen Rechtsgescha,fte str. 151; 'Jakube/zky . Bemerkungen zu dem 
Entwurfe eines b G.·B. str. 135. . 

52) Tak i Rľezler na u . ID 46; za to Crome na u. m. str. 286 pokládá 
smlouvu o vedení cizího procesu za smlouvu o dílo jen tehdy, slibuje-li se 
určitý výsledek - vítězství; Loewenfe!d, Gutachten, str. 894, 895 soudí, že 
locatio conductio operis jest při smlouvě s lékařem vyloučena, poněvadi 
lékař neslibuje a nemůže slíbiti určitý výsledek. 

53) Crome na u. m. str. 327; Rťezler na u. m. 46', Jakubetzky na u . m. 
str. 135 

H) Riezler na u . m. str. 85. 

55) Rt'ezler na u. m. 86. Smlouvy ty dle okolností případů pokládá za 
smlouvy služební neb o dílo i 'Jakubetzky str. 135. 

55 a ) Randa Soukromé právo obchodní str. 154. 
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Také smlouva o vyučení jest smlouvou o dílo, ježto pový
tečnou její kausou jest vyučení toho, kdo- do učení vstoupí. V čem 
pozůstává záplata za toto vyučení, zda v penězích nebo ve vzá
jemných službách učenníkových, je pro pojem smlouvy lhostejno. 
Avšak smlouva taková v největším množství případů, t. j. potud, 
pokud při posuwvání jejím platí řád živnostenský, má ráz zcela 
zvláštní, nezakládajíc toliko obligačního poměru, nýbrž i poměr 
osobní mezi stranami. 55b) 

Ač o věci principielně bylo mluveno, dll1žno tu při posuzování 
konkretních poměrů opětně podotknouti, že smlouva dělníků to
várních a vůbec živnostenských, kteří prac1.fjí, jak se praví, v akkordu, 
tedy placeni jsou od kusu, nemůže býti považována za smlouvu 
o dílo (dokonce jakoby snad tolik smluv bylo uzavřeno, kolik kusú 
zhotoveno býti má), nýbrž že jest ona právě jedním z nejdůleži
tějších typ_ů smlouvy služební, práce nesamostatné, práce od podni
katele věcně odvislé (Biicher na u. m.). 

Taktéž promluveno bylo svrchu o tzv. výkonech osobních. 
Tím odbyta první část tohoto §u a lze nyní přikročiti k oněm 

návrhům, které bud' obohatiti chtějí zákonníky o nový typ smluvní, 
aneb které snaží se na nový základ postaviti rozdíl mezi záplatnými 
smlouvami pracovními. 

Po té stránce shledáváme se především s jistými návrhy pří
buznými v zásadě, různými ve formulování. Jim všem je společným 
základem, že zvláštní ekonomické postavení pracovníků jistého 
druhu t. j .. odkázanost jejich na pouhou sílu rukou a s tím spo
jená značná odvislost jejich od zaměstknavatele, má býti důvodem, 
by smlouvy ty zvláště pozornosti zákonodárcově doporučeny byly. 
Někteří 56) vindikují zvláštní postavení takové smlouvě uzavírané 
s dělníky továrními, poněvadž ona podstatně právu veřejnému ná
leží a tím ud jiných smluv pracovních, jimi soukromoprávními 
nazývaných, podstatně se liší. Podobné jsou zajisté , ač jinak jsou 
formulovány, snahy E 1'ldemannovy a jiných, kteří žádají zvláštní úpravu 
pro smlouvy pracovní, kterými na delší dobu síla pracovní dělníkova 
II vyšší míře je absorbována. 57) Na jiné stanovisko postavil se 

55 b) Randa Soukromé právo obchodrií str. 154. 
56) Schmoller Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft sv. 30 

str. 451; Holdhez'm Der Arbeitsvertrag in seiner systematischen Stellung str. 264; 
Sch(j'nberg (Mithoffi Handbuch der politischen Oekonomie 1. 694. 

57) Endema1Zn, Das deutsche Handelsrecht § ] 50 II. A.; o »Anstellung« 
jako zvláštním druhu smlouvy služební mluví i Wendt Lehrbuch str. 623, 
aniž však z toho činí nějakých konsequencí; ScJt ifnb erg, Handworterbuch 
der Staatswissenschaften čl. Arbeitslohn rovněž liší případy, kdy někdo ve 
službách něčích jest ustanoven, a ony, kdy předsebéře . jednotlivá konání. Tu 
jest připomenouti tolik, že podstata smlouvy služební, nesamostatnost práce 
zaměstknaného, nejvíce vystupuje při smlouvách takových, při kterých jde 
o trvalé ustanoveni. 
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Stadthagen,58) jenž žád_á, aby veškeré ony smlouvy pracovní, kterými 
zamestknaný zavazuje se- pracovati pro podnikatele, výrobce, a nikoli 
pro konsumenta (což ve smyslu theorií socialistick)Tch jsou pří
pady ony, ve kterých přivlastňování nadhodnot místo má) a míří 
jmenovitě, nehledě k typu hlavnímu, 2ráci tov"á~ní, na tt1Jůmysl 

manufakturní, staly se ' předmětem zvláštňí péče zákonodárcovy, 
specielně navrhuje, aby v moderních zákonnících upuštěno bylo 
-od římského rozeznávání mezi smlouvou služební a smlouvou o dílo, 
,a aby za základní typ smluv pracovních prohlášeny byly smlouvy 
svrchu uvedené. Je patrno, že návrh tento nesměřoval k ničemu 
jinému, než aby ustanovení veřejnoprávní, dotýkající se ochrany 
dělnictva, byla vztažena na veškeré smlouvy pracovní uzavírané 
s dělníky, kteří odkázáni jsou vůbec aneb aspoň z největší části 
na smluvený důchod z práce, specielně na průmysl manufakturní. 59) 

Tendence všech těchto návrhů, jak zřejmo, jsou totožny; je 
to snaha zadost učiniti moderním požadavkům sociálním. 

- Třeba zaujmouti , k nim stanovisko. Pokud jde o návrhy prv 
jmenované, nejedná se v nich vlastně o principy, nýbrž již o upra
vení detailnější. Ony nepretendují převrat, ony nezabývají se pojmy, 
nýbrž žádají pouze zvláštní úpravy pro jisté species. Jak na ně 
hleděti sluší, bude jasno, až promluvíme o návrhu Stadthagenově. 
Oproti tomuto jest prohlásiti, že, jak bylo svrchu ukázáno, pojmy 
smlouvy služební a smlouvy o dílo jsou kategorie logické, a že 
-ony spolu v hospodářských poměrech kotví, že totiž zaměstknaný 
při smlouvě služební jest pravidelně dělníkem ve smyslu hospo
dářském, t. j. osobou, která při výrobě odkázána jest na smlu-

• vený dúchod z práce, zhotovitel díla pak, že je z velké části 
podnikatelem, t. j. osobou, která činitely výrobní (práci a kapitál) 
k výrobě statků úkojných spojuje. Je pravda, a i toho bylo se 
svrchu dotčeno, že tato konvergence právního řádu a poměrů 
hospodářských není úplná, a že jmenovitě t. zv. manufakturní průmysl, 
ač osoby jím zaměstknané, jsou ekonomicky právě tak dělníky, jako 
všichni smlouvou služební ku konání práce zavázaní, spadá pod pojem 
smlouvy o dílo. Tím však nikterak není řečeno,že by právo, rozlišujíc 
smlouvy pracovní dle hlediska logického a nikoli dle hlediska čistě 
ekonomického, musilo tyto manufakturní dělníky prohlásiti za pod-

68) Při poradách o občanském zákonníku pro říši německou v říšském 
sněmu sezení III. ze dne 26. června 1896 protokolly str. 2794 a nn. navrhoval 
Stadthagen tuto definici smlouvy pracovní: Arbeitsvertrag ist ein Vertrag, 
durch welchen der Arbeit:mehmer si ch verpfiichtet einen Theil seíner geistigen 
oder korperlichen Arbeitskraft mr díe hauslische Gemeínschaft, ein wirtschaft
.\iches oder ein gewerbliches U nternehmen des Arbeitgebers gegen einen verein· 
barten Lohn zu verwenden; unter Arbeitnehmern werden au ch diejenigen 
Personen verstanden, welche fur bestimmte Gewerbe ausserhalb der Arbeits
statten der letzteren mit der gewerblichen Erzeugung beschaftigt sind und 
zwar auch dann, wenn sie sich die Roh- und Hilfsstoffe al1ein beschaffen. 

5~) Stadthagen na u. m. 
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nikately, 60) t. j. zbaviti je oné ochrany, která se v p r v ní řad ě 
poskytuje osobám smlouvou služební zavázaným, specielně děl
níkům v továrnách zaměstknaným. Nehledě k tomu, že momentu 
logickému v právu takovou váhu, že by on nutil k setrvání na. 
konsequencích nevhodných, přikládati nelze, z pojmů smluv slu
že bní a o dílo takové uspořádání neplyne, a skutečně zákonodárství 
positivní mnohé předpisy stejnoměrně pro oba druhy smluv vydalo. 
Stanovisko naše oproti návrhu Stadtlzage110vu lze tndíž v krátkosti 
naznačiti takto: I nadále nutno státi na dosavadním římskoprávním 
rozlišení dvou rozsáhlych o orů práce, representovaných smlouvolL 
služební a smlouvou o dílo. Je sice pravda, že zavládnuvšími no
vými poměry sociálními otevřely se podstatně nové perspektivy 
na obrovské pole práce, jaké Řírpanům byly zcela nepovědomy ~ 
že dále následkem nových těchto hledisek jest úkolem státu, aby 
předsevzal doplnění předpisů smlouvu pracovní upravujících a sice
Pfeaevším~ledem k tomu, že třídy pracující jako ekonomicky 
s abé, na práci rukou svých závislé, potřebují ochrany proti sil-
řiěj ším protivníkům svým na poli hospodářském, kteréžto doplnění 
vzhledem k úkolu tomu obsahovati musí normy cogentní - ve
řejnoprávní, 6 1) ale tato reforma nemusí se vůbec dotýkati poj mlL 
smluv pracovních a tyto dosavadní pojmy netřeba a nelze poklá
ď atl za omylné a nesprávné proto, že doplnění norem, stejným 
směrem se nesoucí, vhodné jest pro jisté druhy smluv kategorie 
jedné a zároveň pro jisté druhy smluv kategorie druhé. Bylo jistě· 
právem podotčeno, že st e j n é ochranné zákonodárstyí nemá smyslu_ 
ani pro všechny druhy smluv služebních, (na smlouvu čelední na př . 
nemůže se vztahovati zákaz nevypláceti mzdu v naturaliích), nýbrž 
že různé normy ochranné pro n'hné druhy smluv vydány býti musí.. 
Co brání zákonodárci, aby jisté normy zákonodárství ochranného, . 
které předem pro některá odvětví smluv služebních vydána byla,. 
nevztáhl i na jistá odvětví smluv o dílo? (Tato cesta ' jest ostatně 
v positivním zákonodárství zcela obvyklá. Sr. na místo jiných do
kladů předpis § 78 a) Zivno,tenského řádu, dle kterého ustanovenf 
§u 78 zakazujícího vypláceti mzdu dělníkům živnostenským jinak. 
než v penězích, vztaženo jest i na osoby v průmyslu manufakturním 
zaměstknané.) Z těchto důvodů, ze kterých stavíme se odmítavě
k návrhu Stadthag-e11ovu, nelze nám také phsvědčiti tomu; že by 
smlouva s dělníky továrními neb vůbec smlouva o trvalém usta
novení ve službách něčích mohly býti považovány za zvláštní typy 
smluvní. Ony nerepresentují kategorií logických, i pro ně platf 

GO J Což za nutný důsledek obvyklého, panujícím míněním hájeného, roz-o 
dílu pokládá Stadthagen na u. m. 

Gl) O tom sr Brenta1zo, Das Arbeitsverhaltnis jmenovitě str. 188 a nn. , 
a krásná slova Edgara Loenúzga , Handworterbuch der Staatswissenschaften 
s. v. Arbeitsvertrag str. 986; pak R iezler na u. m. 31, S chreiber-Stubenrauch.: 
II. str. 385. 
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jisté, se všemi smlouvami služebními společné normy. Ovšem, jak 
bylo doznáno, jsou pro ně vzhledem k jejich ekonomickým zvlášt
nostem nutny specielní normy, avšak nikoli totožné pro veškerá 
jejich odvětví; 62) jest tudíž po této stránce nejvhodnější, aby 
zákonodárce, vycházeje od pevných logických pojmů, předpisy 
všem smlouvám pod každou kategorii spadajícím společné doplnil 
přiměřeně normami specielními, d le rúznosti případů rúznými, 
kteréžto dopl nění v zákonech specielních pravidelně nejlepší místo 
nalezne. Nelze. však říci, že by tímto způsobem vznikaly nové typy 
smluvní . 

Dankwardt 63) pokusil se o důkaz, že římští právníci zvlášt
nÍlni účinky opatřili smlouvu, dle které šlo sice objednateli o vy
konání jisté činnosti, ale ten, kdo dílo nějaké, opus, sliboval, ne
zavazoval se id facere, nýbrž promisit id fieri. » Locatio conductio 
podstatně se liší od spekulačního jednání, při kterém kdo slibuje 
dodati (zu liefern) jakési dílo za peníze, avšak k práci se neza
vazuje. Tento neslibuje, že dílo zhotoví, nýbrž jen to, že bude se 
o to starati, a za to státi, že dílo zhotoveno bude ... . Toto jed
nání, které v obecném životě obyčejně nazývá se entreprisou (U nter
nehmung), nespadá vůbec pod pojem smlouvy o dílo, nýbrž musí 
býti posuzováno dle analogie smlouvy dodávací (Lieferungskauf) « 
Da11kwardt na u m. 

Především jest dosti obtížno ohraničiti ony případy, které 
Dankw a1/dt na mysli má. Kterou smlouvu lze za entreprisll dle 
jeho názorů pokládati? Ona jest tu, jak citováno tenkráte) když 
jest mezi stranami nesporno, že ten, qui promittit opus fieri, nepředse
vezme práci k docí lení díla nutnou sám, nýbrž že předsevezme ji 
zaň n E kdo jiný. Lze pak ještě pod pojem smlouvy o dílo za
hrnouti všechny případy ty, když kdosi púužívá dle souhlasné 
vúle stran při práci pomocníků, jmenovitě případy ony, kdy pod
nikatel, kterému věc k zpracování byla odevzdána, naprosto není 
činným technicky, nýbrž obstarává jen kommercielní stránku 
závodu a technické práce vesměs konají osoby, které stojí v slu
žebním poměru k podnikateli, či spadají ony pod kategorii entre
prisy? Anebo je tu entreprisa teprve tenkráte, když uzavírá ten~ 

6~) Tak poslanec GrrYber v ří šském sněmu německém sezení III. z 22. června 
r. 1896, Protokol ly str. 2799. 

G3) ]ahrbucher fiir Dogmatik sv. 13. ; téhož náhledu Foerster -Eccius, 
Theorie und Prax is II. str. 315, jenž podřizuje dle pruského Landrechtu entre
prisu předpisům o t. zv . Ve rtrage uber Handlungen 1. díl 11. tit., § 869 a n.n ; 
Denzburg, Preussisches Privatrecht II. str. 565 ., jenž však soudí, že entrepnsa 
musí býti posuzována dle analogie smlouvy o dílo. Praejudizien des konigli
chen Obertribuna.les 1. str. 69 . -- Proti Dankwar dtovi J;Vi'1zdscheid, Pandekten 
II. 694 (§ 401) Per12 žce na u . m. sv. 9. str. 247 ; Etzdemann, Das deutsche 
Handelsrecht § 151. II in. f.; jj;fugdan, Materialien II. 263 a nn., patrně 
i Emerich, Werklieferungsvertrag str. 3 ; dříve již vVillellberg, Selecta iuris
prudentiae civilis Pars ll. Exercitatio 42 § 2. 
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'qui opus conduxerat v souhlasu s intencemi objednatele díla s třetí 
-osobou, další smlouvu o dílo -- locat opus (fr. 21 D. 45, 1 ; fr. 48 
D. 19, 2)? To vše Dankwa1/dt zřejmě nevysvětluje, ale vzhledem 
'k svrchu (str. 98) vyloženému j ~ ho názoru o rozdílu mezi smlouvou 
služebn.í a smlouvou o dílo, lze pokládati za to, že rozumí pojmu 
·entrepnsy ve smyslu druhém. Neboť v tom případě, když pomoc
níc~" smlo~vou ~lllžební podnikateli zavázaní, dílo provádějí, pří
SlllSl podmkateh aspoň řízení díla a on j ~st tudíž při zhotovení 
d~l,a činnýn: ~ koná práci. Zbývají tedy pro entreprisu jen ony 
pnpady, »Sl allO locavero, quod ipse conduxeram «. 

Dankwardt snažil se průběhem svého pojednání o smlouvě 

'0 dílo vyt~n.outi roz?íJY mezi touto smlouvou a entreprisou, a místy 
z pramenu Je dolOŽitI. Předpokládáť rozbor otázek těch zevrubnou 
z~alost předpi~~ smlouvyu o dílo upravujících. Než nejdůležitějšího 
p~ece zde budlz o se dotcen~. Po našem soudě nelze říci, že by se 
?ukaz vZ pramenu byl D-ovz zdařil. Především již základní tvrzení 
~eho, ze smlouva o dílo uzavírá se consensu, entreprisa verbis, 
.Jakoby strany subtilních rozdílů, jaké Dankwardt mezi oběma 
sn:louvami vytýká, byly si vědomy a dle toho příslušných forem po
užIly, př:d~ok~~d~ u nich ~ědomosti p:ávnické, jakých ony nemají. 
A s~<:utecne pnh~edneme-h k pramenum, nezdá se, že by smlouvě 
o dllo a entrepnse odpovídaly různé formy kontraktu konsensuál
n~ho a ~tipulace ; na př. ve fr. 31 D. 46,3, též D-e11'l citovaném, uza
vrena s ouva v ten smysl, že promissor jest povinen suis operis 
opus perfi,cere a přece použito k založení práv a závazků stipu
lace . Je Slce pravda, že smlouvy konsensualné a verbalné v našich 
případech y paraleln~. ~e užívá, (.arg. fr. 38 § 21 D. 45, 1) ale dů
vody, proc se tak Clm, budou Jistě tytéž, ze kterých všeobecně 

p~uŽív~. s,e verbálné obligace actionem stricti iurus plodící, na 
m~sto Jmych smluvních forem kausálních. Ostatně výrazy »pro
mlttere opus facere «, a »opus fieri «, nejsou nikterak technické; 
ve fr. 31 D. 19, 2 mluví se o případu tom, »si argentum pusu
latu~ fabro. daretur, ut vasa fiercnt« a jde patrně o locatio con
dUC~lO 0pens,. I?rávě tak, jako mluví se o »opus fieri« (insulam 
.aedlfican, fulclrl etc. etc.) v tito D. 45, 1. 

Níže bude poukázáno k tomu, že ani jednotlivé rozdílné 
konseque~ce, jaké Da:1k~vardt z různých pojmů smlouvy o dílo 
.a entrepr~sy odvozovatI chce, nespadají na účet tohoto rOldílu. 

V hteratuře nesetkalo se mínění Dankwardtovo se souhlasem 
~ t~ ani v lit~ratuře práva římského; tím méně pak dodělalo s~ 
uspp.chu l! splsovatelll, právy moderními se zabývajících, hlavně 
z tO,ho duvodu, po.něvadž tato neobsahují vůbec norem, podle 
kterych by entrepnsa, kdyby za smlouvu o dílo se nepokládala 
:nohla býti po~uz~~á~a, U ynás ~~enovitě ~clzreiber iH) odpírá náhledu: 
ze by entrepnsa Jmym predplsum podlehala, než smlouva o dílo. 
Pokud pak jde o systematické vřadění takové smlouvy, jakou 
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Dankwardt entreprisou nazývá, vytýká Schreiber, že ona jest právě 
tak druhem smlouvy o dílo, jako je smlouva dodávací (Lieferun<Ys-

. b 
vertragl druhem smlouvy trhové, a dodává, že právě tak, jako není 
třeba zvláštní zásady vytknouti pro tuto smlouvu dodávací, není 
toho též třeba pro entreprisu . Nato dlužno odpověděti tolik: 
Hospodářsky jest toto postavení entreprisy se smlouvou dodávací 
na jeden stupeň zcela případné. Dodávatel (Lieferant) i entrepreneur 
zaujímají zvláštní prostřední místo mezi producentem a konsumentem t 

nebo mezi producentem a dalším producentem. I to doznati jest, 
že dle rakouského práva pro entreprisu zvláštních norem nemáme, 
právě tak, jako pro smlouvu dodávací. Tím však věc nikterak 
skoncována není. Jest vhodno zjistiti, jaké úvahy vedly Dankwardta 
k postavení entreprisy, jsou-li ony důvodny, je-li dále pravda, že 
pro smlouvu t~l platiti mají všeobecné předpisy o smlouvách synal
lagmatických (ty nahraditi by musily zvláštní předpisy o smlouvě 
dodávací) a nikoli předpisy o smlouvách pracovních, konečně, zda-li 
v některých předpisech nesetkáváme se s výsledky Dankzvardtem 
kýženými. 

Za důvod, ze kterého uzavírá se entreprisa na místo smlouvy 
pracovní, uvádí Dankwardt str. 306. p. 2, »že mnohý chce se 
vyhnouti zvláštním závazkům . ve které by musil oproti zhotoviteli 
díla vstoupiti a různým differencím, do jakých s tímto mohl by 
býti zapleten. Tyto nepříj emnosti béře na sebe podnikatel a dává 
si za to platiti «. Lépe řečeno, entrepreneur vyplňuje totéž místo,. 
jako všichni ti, kdo hospodářsky mezi dvěma osobami zprostředkují 
(banka mezi osobami vládnoucími potřebným kapitálem, a oněmi t 
které úvěru potřebují, obchodník mezi producentem a konsllmentem). 
Osoby takové uspoří stranám obtíže, jaké s vyhledáváním těch; 
kdo potřebnými prostředky úkojnými vládnou, jsou spojeny, a za 
to jsou placeny. 

Jako zásadní rozdíl mezi oběma smlouvami panující uvádí 
D., že smlouva námezdní, specielně smlouva o dílo je smlouvou 
pracovní, že objednaný slibuje jisté quantnm práce, jaksi zhustěné 
ve výsledek, avšak vždy jisté quantum práce, kdežto entreprisa 
vůbec smlouvou pracovní není.. 

Detailně pak o zvláštnostech entreprisy oproti smlouvě o dílo 
uvádí toto: 

1. Locatio conductio operis končí se smrtí objednaného, 
nikoli však entreprisa smrtí entrepreneurovou; tu dědicové tohoto 
nezbavují se kontraktních povinností zůstavitelových oproti jeho, 
někdejším spolukontrahentůw. 

2. Důležitý rozdíl panuje prý ohledně nebezpečí díla. Při 
entreprise je objednatel jen tehdy povinen platiti, jestliže obdrží 
dilo hotové a smlouvě odpovídající, aneb nalézá-li se alespoň in 

G4 ) Arbeitsvertrag str. 49 a nn. 
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mora accipiendi. Naproti tomu zavazuje se prý při smlouvě o dílo, 
vycházíme-li od správného jejího pojetí, zhotovitel díla vynaložiti 
určité, totiž k zhotovení věci nutné, quantum práce, a vynaložil-li 
toto quantum, jest smlouva splněna. Kdyby musil při nahodilé 
zkáze díla před jeho skončením práci znovu započíti, byl by 
nucen více práce poskytnouti, nežli byl slíbil (str. 355.). 

3. Dále uvádí, že conductor operis musí, není-li mu dán 
. termin k započetí práce, ihned se slíbenou prací započíti a v ní pokra
čovati; proto je actio ex locato nata ihned, jestliže conductor do práce 
se nedá , Naproti tomu při entreprise není povinnosti k jakékoli 
práci, ježto entrepreneur vůbec práce neslibuje ; teprve tehdy, není-li 
v ustanovený čas dílo hotovo, může naň pro nedodržení závazků 
smluvních býti žalováno. Rozdíly tyto osvětluje pak příklady . 

Vejíti na rozbor jednotlivých, právě vypočtených rozdílů 
v části všeobecné, jest velmi obtížno, a Dankwardt sám výklad 
j ejich ponechal části zvláštní. Stručně o věci se zmíniti, pokládáme 
přes to za nutno. 

Lze říci, že veškeré výsledky takto podané zakládají se na 
o mylu, a že existují-li tu tyto různosti , jinaký m způsobem jest 
je vysvětliti, než z podstaty entreprisy, jako smlouvy) kterou práce 
se neslibuje. 

Pokud jde o rozdíl ad 1. uvedený, jest tvrzení, že by v tam 
naznačeném bodě smlouva pracovní a entreprisa od sebe se lišily, 
dojista nepřípadné . Povšimneme-li si jen předpisů rakouského 
zákonníi(a občanského, shledáme se v § 1161 o . z s ustanovením, 
že pro rozřešení otázky, zda smlouva končí se smrtí pracovníka 
-objednaného čili nic, jest rozhodno jedině, byla-li práce jemu 
sverena pro obzvláštní jeho obratnost, a tedy ani smlouva o dílo 
nemusí se skončiti smrtí objednaného_ Bude-li tomu tak čili nic, 
dlužno rozhodnouti dle konkretních modalit smluvních a nebude 
těžiště ležeti v tom, zda jde o entreprisu aneb o smlouv~l pracovní. 
Má-li na př. objednaný provozovárnu, kde společně se svými po
mocníky pracuje, jest míti za to, že smlouva smrtí jeho se 
nekončí. 

Při rozdílu ad 2. uvedeném nutno se zabývati dvěma do 
zvláštní části náležejícími otázkami. Především Dankwardt zcela 
jinak pohlíží na otázku, koho stihá nebezpečí nahodilé zkázy díla 
při smlouvě o dílo, než, co o tom svrchu bylo uvedeno. Kdežto tam 
bylo ř~čeno, že z povahy slibu výsledku vyplývá, že smlouva 
o dílo Jen tehdy je splněna, byl-li výsledek uskutečněn, dílo vy
konáno, a že některá práva positivní, činí v zásadě té modifikace 
-a berou, hledíce na smlouvu o dílo jako na smlouvu pracovní, ohled ' 
'na práci vykonanou : pokládá Dankwardt za to že smlouva o dílo" 
jest již tenkráte splněna, jestliže byl objednan~ vynaložil určité 
množství práce, odpovídající onomu množství, které dle .obecných 
názorů k docílení výsledku nutným jest. Tvrdí-li dále Dankwardt) 
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.že jest znakem smlouvy o dílo, že zhotovitel díla, vezme-li ono 

.zkázu, nemůže býti nucen, by znovu do práce se pustil, tož argu· 
:mentuje tvrzením, které samo důkazu potřebuje . Případ tento náleží 
mezi otázky velmi sporné; ostatně nemohou se okolnosti při 
značném počtu smluv pracovních tak utvářiti, aby o něm rozho
dováno býti mohlo . Možným jest případ ten především při t . zv. 
smlouvách o dodání díla (Werklieferungsvertrag), pak při oněch 
smlouvách o dílo, kdy dílo samo zkázu vezme, ale látka poskytnutá 
.objednatelem zůstane bez pohromy, na př . při stavbách na po
zemku, dodává-li stavitel sám materiál stavební. Při jiných smlouvách 
o dílo, vezme-li zkázu dílo, vezme pravidelně s sebou zkázu , i látka, 
.a je pak vyloučeno, aby práce byla opakována, poněvadž není tu 
látky, na které by ona osvědčována býti mohla . V případech 
prvých je však velmi sporno, zdali conductor operis, zhynulo-li dílo, 
není povinen, na novém substrátě do práce se dáti, ba mínění 
panující takovou povinnost jemu ukládá . 

N a odůvodnění třetího 'rozdílu, uvádí Dankwardt tento příklad : 
Jestliže někdo v měsíci dubnu sjedná zahradníka, aby mu uspo
řádal zahradu, a k práci té je nutna doba asi jednoho měsíce, 
jest zahradník povinen ihned do práce se dáti, a nedostaví-li se 
v přiměřené době , může býti žalován actione locati. J estlíže však 
kapitalista (patrně podnikatel) převezme dopravu quantity cihel 
z Gihelny na staveniště, neexistuje proň povinnosti k práci vůbec 

. a žaloba ze smlouvy nemůže naň před uplynutím doby, do které 
dílo dohotoveno býti mělo, býti podána. Zdá se, že tato různost, 
i když existenci její přiznáme, dá se velmi dobře od1:lVodniti kon
kretními poměry smluvními, zvláštnostmi toho kterého případu , 
ale jistě není jejím důvodem rúzná podstata entreprisy a smlouvy 
pracovní. Rozhodný moment leží po našem soudě v tom, že 
v oněch případech, kdy jest conductor operis oprávněn přibrati 
k dílu pomocníky, nikterak nelze napřed odhadnouti dobu, po 
jakou práce trvati bude a kdy tudíž jest povinen s ni započíti , 
aby dílo v čas skončeno bylo, poněvadž přibéře-li pomocníků více, 
bude zapotřebí k vyhotovení díla doby kratší než tenkráte, při
béře-li jich méně a i tehdy, kdy lhůta již již konci dobíhá, múže 
ještě přibera pomoc neobyčejnou povinnosti své zavčas dostáti . 
. Tím ukázáno, že veškeré Dankwardtem uvedené různosti 
mezi entreprisou a smlouvou o dílo nemají povahy principielní, 
a že dle okolností případu velmi dobře dají se vysvětliti, aniž by 
tím pojem smlouvy pracovní trpěl. 

Zbývá, abychom zjistili názor zákonodárství na entreprisu. 
Především dlužno vytknouti, že ono na jisté druhy těchto smluv 
pohlíží jako na samostatné smlouvy pracovní, t. j., že onu zpro
středkovatelskou činnost, která jest oborem entrepreneurovým, pro
hlašuje za přédmět zvláštní smlouvy. Tak nepochybně spedici bylo 
by dlužno pokládati za entreprisu ve smyslu výkladů Dankwardtových, 
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ježto. patrně ' činno.st spedito.ro.va nezáleží v mcem ]mem, než ve 
zpro.středko.vání dopravy; speditor zaujímá svrchu vylíčené pro.
střední Po.stavení mezi o.dsílatelem a do.pravcem. Po.vinno.st spedi
to.ro.va vyčerpává se činno.stí, vytčeno.u v čl. 380 o.bcho.dního. záko.na, 
a za tuto. činnost do.stává se jemu o.dměny.65) Jak do.padne do.prava 
sama, to. již na smlo.uvu s ním uzavřeno.u vlivu nemá. Tak zajisté 
dlužno. Po.hlížeti na věc i při jiných smlo.uvách, spadajících pod 
v:?rec Dan~wardtovy entreprisy.66) J meno.vitě je fakto.r (Verleger) 
pn t. zv. prumyslu manufakturním nepo.chybně entrepreneurem ve 
smyslu vývo.dů jeho..67) Po.kud jdo.U intence stran k to.mu že fakto.r 
r?dnik~. zpro.středko.váním svým práci a za tuto. jest ho.no.;o.ván, pak 
1 Jeho čmno.st zpro.středko.váním tímto. jest vyčerpána, a o. smlo.uvě 
s ním uzavřené platiti budo.U o.becné předpisy o. smlo.uvě praco.vní. 
Bude-li pak o.n Po.vinen spoluko.ntrahentúm svým, manufakturním 
dělníkům, platiti část mzdy, o.dpo.vídající vykonané práci, vzdor 
to.mu , že dílo. zkázu vzalo., bude si mo.ci účto.vati na majiteli látkYt 
tedy na to.m, kdo. u něho. dílo. o.bjednal, vyplaceno.u mzdu jako.žto 
náhradu nákladú na dílo. vynalo.žených. 

Kdyby však dle náhledu stran, ač těžko. věc tak si před
staviti, entrepreneur neko.nal práci , nýbrž kdyby šlo. s jeho. strany 
~ Po.uho.U spekulaci, o. d ocílení zisku ko.njunkturního., pak je patrno.t 
ze vzhledem k nedo.statku elementu práce, nebylo. by lze mluviti 
o. smlo.uvě pracovní, a bylo by dle předpisu § 1173 o.bč . zák 
~o.u~iti na smlo.uvu takovo.u předpisú o. smlouvách synallagma
tlckych, po.něvadž o.ny předpisy hlavy 26. o.bč zák, které specielně 
pro. smlo.uvu praco.vní vydány jSo.U, tu by užity býti nemo.hly. Pro 
tako.vé případy tudíž o.svědčila by se pravdivo.st tvrzení Dank
'lvardtova, že entreprisu dle anakgie smlo.uvy do.dávací Po.SU
zo.vati jest. 

Ostatně ještě po. jedné stránce jest uvážiti výklady Dank
wardt07Jy a sice Po.tud, Po.kud on tvrdí, že při jistých smlouvách 
otázka nebezpečí díla jest záko.nem upravena jinak, než v pří
padech pravidelných. Lze totiž řici, že uzavírá-li se smlo.uva o dílo.· 
s podnikately určitých závodú, jejichž provozo.vání jest značně 
komplikovaným, dán y j s o u n o,r my, k t e r é pří sně jí dá v á j f 
stá t i zhotoviteli za výsledek díla, než předpisy všeobecné práva. 
občanského.. Otázkami těmi o.všem není možno tu se zabývati. 
Předpokládajíť ony již zevrubný rozbor předpisll zákonníka o.bčan-

65) Sr. Sch{j'nbérg, Handbuch der politischen Oekonomie II. 2 čl. XXI.. 
(Lexis Handel) str. 226. 

66) Riezler na u . m. str. 13 : práce jeho (sc. entrepreneurova) záleží' 
prá v,ě v t~~, že :. zprostředk~váním vdíla vhodné osobě pečuje o to, aby ono· 
k mlstu pnslo~. Z tohoto duvodu, ze zprostředkování, které entrepreneur' 
předsebéře, je aktem pracovním, proti Dankwardtoví i E 7'ldemamz, Rechtliche: 
Behandlung der Arbeit str. 688 a Wz'ndschez'd, Pandekten na ' u. m. 

67) Bucher na u. m. Č. 18. 
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ského, kterými nebezpečí díla upraveno jest, a jest tudíž výklady 
ty do části zvláštní odkázati. . 

LoewenfeldJ Jak již ve svém spisu Inaestimabilitat und Ho
no.rirung der artes liberales im Alterthume, tak jmenovitě v Gut
achten aus dem Anwaltstande sešit 12, vřele zasazoval se o to., 
by tak zvaným artes liberales dostalo se zvláštní úpravy v novém 
zákonníku německém a v právu vllbec (specielně dotýkají se úvahy 
jeho stavu lékařského. a advokatního 68) a sice v tom směru, by 
recipo.ván byl názor antický, resp., jak nejjasněji se nám dochoval, 
názor Ulpianúv, tit. D. 50, 13 na artes liberales, · i do práv moder
ních. 69) O podstatě výkladú Ulpianových bylo promluveno svrchu 
v § 2, Zmíniv se o nich, pokračuje pak Loew(?11feld: » Jako sta
rověk, tak uznává i přítomnost, daleké o.bory povolání, ve kterých 
nemúže býti vyráběno na prodej, ve kterých práce jen tehdy 
normálně se ko.ná, není -li ovládána pudy ego.istickými, ve kterých 
nemúže tedy záplata za o.svědčení její poskytnutá, nazývána býti 
mzdou (merces), nýbrž jen sustentací k účelúm povolání. Je-l i 
dovoleno, nazvati živnostenské provozování organisací egoismu, 
musí pěstění těchto povolání · býti označeno jako organisace 
altruismu. I altruistická povolání mohou býti pramenem dúchodů 
pro své pěstitely, o.na jím také mnohdy jsou, ale není tomu tak 
z Po.jmové nutnosti, jako při provozování živnosti, neboť tato jest 
dle pojmu svého prostředkem k nabývání statkú a jest tudíž 
egoismem ovládaná.« Loewenfeld soudí, že vzhledem k pojmu 
liberalních povo.lání je nezbytno, aby postavení pěstitelů jejich 
jinými předpisy bylo upraveno, než postavení osob jiných, které 
činnost{ svou obživy hledají. Potvrzení názoru svého vidí i v normách 
positivního zákonodárství, těchto povolání se dotýkajících. Takjmeno
vitě v předpisu, který nutí lékaře v případě potřeby komukoli pomocí 
svou zdarma přispěti, v předpisech, rozkazujících, aby advokát pře 
vzal obhajování chudého obžalovaného, nebo zastupování chudé 
strany zdarma atd. S takovými povinnostmi, praví, u jiných osob, 
které neliberálním povoláním se zabývají, nikde se neshledáváme. 70) 

68) Tu jde ovšem o advokacii a nikoli o prokuraturu. Dlužno dále po
?otknouti, že úvahy Loewenfeldovy týkají se příslušníků zmíněných povolání 
Jako takových, a nikoli jen potud, pokud oni jsou skutečně úředníky, veřej
nými funcionáři, jak tomu jest na př. dle zákona ze dne 23. únúra 1888, 
Č. 9. z. z. hlavně § 10 

69) Téhož náhledu B rz'nz, Pandekten a Wetzell, System des ordentlichen 
Civilprocesses § 8, str. 36. Proti Loewenfeldovz' Wz'ndschez'd, Pandekten II. § 404 
Č. 3 a 4; tvrzení jeho tamtéž uvedené, že obecný názor každou práci za 
stejně cennou pokládá, je sice správné, ale nevyvrací důvodů Loewmfeldových . 
Sr. i Crome, Die partiarischen Rechtsgeschafte str. 151; Sch{j'nberg, Hand
worterbuch, s. v. Arbeitslohn uvádí rovněž výkony advokátů a lékařů jako 
předmět smlouvy námezdní, specielně čítá je mezi výkony osobní. 

70) Sr. o těchto zvláštnostech charakterisujících povolání advokátovo 
i Wetzel! na u. m. str. 36; sr. i § 9 a!. 2, § 10 aL 1, § 16 al. I, 3, § 20 c) 
advokátního řádu 

8 
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ježto patrně činnost speditorova nezáleží v mcem ]IDem, než ve 
zprostředkování dopravy; speditor zaujímá svrchu vylíčené pro
střední postavení mezi odsílatelem a dopravcem. Povinnost spedi
torova vyčerpává se činností, vytčenou v čl. 380 obchodního. zákona, 
a za tuto ~.innost dostává se jemu odměny. 65) Jak dopadne doprava 
sama, to JIŽ na smlouvu s ním uzavřeno.u vlivu nemá. Tak zajisté 
dlužno pohlížeti na věc i při jiných smlouvách, spadajících pod 
v::;?rec Dan~wardtovy entreprisy. 66) Jmenovitě je faktor (Verleger) 
pn t. zv. prumyslu manufakturním nepochybně entrepreneurem ve 
smyslu vývodú jeho. 6 7

) Pokud jdou intence stran k tomu že faktor 
p~dnik~. zprostředkováním svým práci a za tuto jest hono;ován, pak 
1 Jeho čmnost zprostředkováním tímto jest vyčerpána, a o smlouvě 
s ním uzavřené platiti budou obecné předpisy o smlouvě pracovnL 
Bude-li pak on povinen spolukontrahentúm svým, manufakturním 
dělníkúm, platiti část mzdy, odpovídající vykonané práci, vzdor 
tomu, že dílo zkázu vzalo, bude si moci účtovati na majiteli látky~ 
tedy na tom, kdo u něho dílo objednal, vyplacenou mzdu jakožto. 
náhradu nákladú na dílo vynaložených. 

.. Kdyby však dle náhledu stran, ač těžko věc tak si před
staVIti, entrepreneur nekonal práci, nýbrž kdyby šlo s jeho strany 
~ pouhou spekulaci, o docílení zisku konjunkturního, pak je patrno ~ 
ze vzhledem k nedostatku elementu práce, nebylo by lze mluviti 
o smlouvě pracovní, a bylo by dle předpisu § 1173 ob v. zák. 
použiti na smlouvu takovou předpistl o smlouvách synallacrma
tických, poněvadž ony předpisy hlavy 26. o.bč zák., které speci'elně 
pro smlouvu pracovní vydány jsou, tu by užity býti nemohly. Pro. 
takové připady tudiž osvědčila by se pravdivost tvrzení Dank
wardtova, že entreprisu dle analcgie smlouvy dodávací posu
zovati jest. 

Ostatně ještě po jedné stránce jest uvážiti výklady Dank
wardto'lJ)I a sice potud, pokud o.n tvrdi, že při jistých smlouvách 
otázka nebezpečí dila jest zákonem upravena jinak, než v pří
padech pravidelných. Lze to.tiž řicí, že uzavírá-li se smlouva o. dílo.· 
s podnikately určitých závodú, jejichž provozování jest značně 
komplikovaným, dány jsou no.rmy, které přísněji dávají" 
stá t i zhotoviteli za výsledek díla, . než předpisy všeobecné práva, 
občanského. Otázkami těmi ovšem není možno tu se zabývati. 
Předpokládajíť ony již zevrubný rozbor předpisú zákonníka o.bčan-

65) Sr. Schtj'n b erg, Handbuch der politischen Oekonomie II. 2 čl. XXI.. 
(Lexis Randel) str. 226. 

66) Riezler na u . m. str. 13: práce jeho (se. entrepreneurova) záleží' 
práv,ě v t~~, že :ozprostředkoováním díla vhodné osobě pečuje o to, aby ono 
k v mlstu ,pns~o... Z tohoto du:,odu, ž~ zprostředkování, které entrepreneur 
predsebere, Je aktem pracovntm, protI Dankwardtoví i Endemamz Rechtliche: 
Behandlung der Arbeit str. 688 a Wúzdschez'd, Pandekten na u. ~. 

67) Bz'i.cher na u. m. Č. 18. 
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ského, kterými nebezpečí díla upraveno jest, a jest tudíž výklady 
ty do části zvláštní odkázati. 

LoewenfeldJ jak již ve svém spisu Inaestimabilitat und Ho
norirung der artes liberales im Alterthume, tak jmenovitě v Gut
achten aus dem Anwaltstande sešit 12, vřele zasazoval se o to., 
by tak zvaným artes liberales dostalo se zvláštní úpravy v novém 
zákonníku německém a v právu vúbec (specielně dotýkaji se úvahy 
jeho stavu lékařského a advokatního 68) a sice v tom směru, by 
recipován byl názor antický, resp., jak nejjasněji se nám do.choval, 
názo.r Ulpianúv, tit. D. 50, 13 na artes liberales, ' i do práv mo.der
ních. 69) O podstatě výkladů Ulpiano.vých bylo promluveno svrchu 
v § 2. Zmíniv se o nich, pokračuje pak Loewenfeld: » Jako. sta
rověk, tak uznává i přítomnost, daleké o.bory povolání, ve kterých 
nemůže býti vyráběno na prodej, ve kterých práce jen tehdy 
normálně se koná, není-li ovládána pudy egoistickými, ve kterých 
nemůže tedy záplata za osvědčení její poskytnutá, nazývána býti 
mzdou (merces), nýbrž jen sustentací k účelům povolání. Je-li 
dovoleno., nazvati živnostenské provo.zování organisací egoismu, 
musí pěstění těchto povolání ' býti označeno jako. organisace 
altruismu. I altruistická povo.lání mohou býti pramenem dúcho.dů 
pro své pěstitely, ona jím také mnohdy jsou, ale není tomu tak 
z pojmové nutnosti, jako. při provozování živnosti, neboť tato. jest 
dle pojmu svého prostředkem k nabývání statků a jest tudíž 
egoismem o.vládaná. « Loewenjdd soudí, že vzhledem k pojmu 
liberalních povolání je nezbytno, aby postavení pěstitelů jejich 
jinými předpisy bylo upraveno, než postavení osob jiných, které 
činnosti svou obživy hledají. Potvrzení názoru svého vidí i v normách 
positivního zákonodárství, těchto povolání se dotýkajících. Takjmeno
vitě v předpisu, který nutí lékaře v případě potřeby komukoli pomocí 
svou zdarma přispěti, v předpisech, rozkazujících, aby advo.kát pře, 
vzal o.bhajování chudého obžalovaného, nebo zastupování chudé 
strany zdarma atd. S takovými povinnostmi, praví, u jiných osob, 
které neliberálním povoláním se zabývají, nikde se neshledáváme. 70) 

68) Tu jde ovšem o advokacii a nikoli o prokuraturu. Dlužno dále po
?otknouti, že úvahy Loewenfeldovy týkají se příslušníků zmíněných povolání 
Jako takových, a nikoli jen potud, pokud oni jsou skutečně úředníky, veřej
nými funcionáři, jak tomu jest na př. dle zákona ze dne 23. únc,ra 1888, 
Č. 9. z. z. hlavně § 10 

69) Téhož náhledu Brz'nz, Pandekten a Wetzell, System des ordentlichen 
Civilprocesses § 8, str. 36. Proti Loewenfeldovz' Wz'ndscJteid, Pandekten II. § 404 
Č. 3 a 4; tvrzení jeho tamtéž uvedené, že obecný názor každou práci za 
stejně cennou pokládá, je sice správné, ale nevyvrací důvodů Loewe71feldových. 
Sr. i Crome, Die partiarischen Rechtsgeschafte str. 151 '; Sch(j'nberg, Hand
worterbuch, s. v. Arbeitslohn uvádí rovněž výkony advokátů a lékařů jako 
předmět smlouvy námezdní, specielně čítá je mezi výkony osobní. 
. 70) Sr. o těchto zvláštnostech charakterisujících povolání advokátovo 
1 Wetzel! na u. m. str. 36; sr. i § 9 al. 2, § 10 al. 1, § 16 a!. 1, 3, § 20 c) 
advokátního řádu 

8 
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Máme-li u vésti příklad povolání, ohledně kterého platí po
dobné zásady dosud, jaké platily v Římě ohledně veškerých po
volání svobodných, jest to úřad kněžský . Tu dle názoru círke\~ního 
práva platí dosud, že kněz vykonává povolání své jako úřad, že 
platy, které se jemu poskytují, nemají povahu mzdy za předsevzetí 
těch kterých úkonů bohoslužebných, nýbrž povahu příspěvků na 
výživu (c. 42, X. 5, 3). Pokud právo státní tento názor recipovalo, 
činí ono z něho důsledky. Poměr mezi knězem a tím, kdo jej za 
předsevzetí úkonu bohoslužebného žádá, není smlouvou námezdní 
a vůbec ne . poměrem soukromoprávním, kněz je úřadem svým 
vázán, ten který úkon předsevzíti. Kautelou toho, by kněz po
vinnostem svým dostál, není donucení soudní, nýbrž donucení se 
strany úřadů správních) po případě tresty. Neshody mezi knězem 
a stranami vzniklé vůbec náležejí před úřady správní (sr. §§ 23, 
25, 26, jmenovitě alinea 2, 28 zák. o vnějších poměrech církve 
ze dne 7. května 1874, č. 50 ř. z.). V této úpravě kompetence 
nalézáme i reminiscenci na právo římské - extraordinaria cognitio. 
Ale i tu dlužno připomenouti, že nelze souhlasiti s Loewenfeldem , 
pokud on altruismus pokládá za důvod, který vede kněze k před
sevzetí úkonů bohoslužebných. Důvodem tím není altruismus, nýbrž 
posta vení úřední. 

Nelze říci, že by takový názor na jiné, v tit. D . 50, 13 
zmíněné artes liberales byl se zachoval. Sledujíce několik set let 
trvající vývoj právní v § 2 vylíčený, seznali jsme, že vymizel tento 
náhled o podstatě svobodných umění, že prvé sice s jistými vý
minkami, později již bezvýminečně hlásáno bylo, že pěstitelé svobod
ných umění uzavírají s klienty svými smlouvu, a povaha sm·louvy, 
mezi osobami těmi uzavřené, charakterisována jen z formálních, 
nikoli pojmových di'lvodů, totiž z úcty k dotčeným povoláním, 
jinak než jako smlouva námezdní. V té době byl názor o veřejno
právních úředních funkcích, které vyplňují ti, kteří povoláním 
svobodným se zabývají v naprostém úpadku, a z té doby datuje 
se § 1163 obč. zák. (sr. i § 17 advok. řádu). Po našem soudě se 
názory ty ani v dnešní době nezměnily. I dle dnešních názorů 
uzavírají pěstitelé povolání, kdysi svobodnými zvaných, sml o u vy, 71) 
a sice smlouvy vydělečné, a předpisy, které poměr mezi nimi 
a stranou tak charakterisují, nenalézají se nikterak v odporu s pře
svědčením obecným. Osobám těm ovšem, vedle toho uloženy jsou 
jisté povinnosti, jisté funkce, jaké osobám, které jinými činnostmi 
se zabývají, uloženy nejsou a které směle funkcemi úředními 
nazvati lze. Avšak povinnosti tyto nelze vykládati tak, jakoby ony 
z pojmu povolání svobodných plynuly, jak svrchu z Loewenfeldova 
výkladu bylo citováno, nýbrž zvláštnosti ty mají základ jedině 

71) To doznává i Loewenfeld na u. m. žádaje, aby předpisy upravující 
pěstění artes liberales byly přijaty do zákonníka ob Č a n s k é h o. 
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v positivních řádech právních. Stát, jak právě uzná toho potřebu, 
·ukládá osobám, které jistým povoláním se zabývají, (a není důvodu, 
.aby nedal podobná ustanovení i ohledně osob, které živnost pro
vozují sr. § 482 tr. z.), aby neosvědčovaly povolání výhradně 
k svému prospěchu, nýbrž za jistých okolností ku prospěchu celku; 
pokud jde tedy o případy naše, pokládá stát za nutno, aby i osobám 
nemajetným dostalo se pomoci právního pí-ítele, pom.oci lé.l~ařsl~~, 
.a nařizuje, aby příslušníci dotčených povolání pomOCI tou Jim pn
spěli. . Lze-li však nazvati takové přispění altruistickým, dlužno 
právem pochybovati, právě tak, jako nelze mluviti o tom, že by 
k terýkoli úředník altruisticky úřad svůj zastával. Hledíme-li na 
tyto zvláštnoc: i povolání liberálních z tohoto stanoviska, shled~vám~, 
že není nepřekonatelné propasti mezi nimi a povoláními Jlilýml, 
jak ji Loew enfeld byl vylíčil. Jeť známo, že existují směry, které 
pokládají za vrchol vývoje společnosti lidské, by nižádné povolání, 
nižádná činnost nebyla provozována k vůli výdělku jednotlivcovu, 
nýbrž jen k prospěchu celku, a kdyby se přetvořením řádů práv
ních k takovým útvarům sociálním došlo, pak by veškerá povolání 
dnes Loewfnfeldem mezi i1liberální odkazovaná, způsobem liberálním 
se konala. 

Z řečeného podává se náš celkový názor na povolání svo
bodná: Pokud stát normami svými neustanoví, že povolání nějaké 
naveskrz jako úřad konati se má (a tak tomu . jest dley práv~ 
rakouského jen ve příčině funkcí kněžských), pak Jest pomer meZI 
příslušníkem povolání toho a oním, kdo o pomoc k ně·mu yse 
obrátil, poměrem soukromoprávním, smlouvou, a tato dle vse
obecných zásad posuzovati se musí, aniž je tu důvodu, aby p~o 
smlouvy takové v zákonníku byla vytčena zvláštní kategone. 
Proto soudíme, že y zásadě je zcela přiměřeno pokládati smlouvu 
uzavřenou s advokátem neb lékařem o přispění právní neb lékař
skou pomocí za smlouvu námezdní. Ony předpisy, kterými se 
ukládají pěstitelům příslušných povolání jisté funkce úřední, n~
náležejí vůbec do práva soukromého a najdou umístění své neJ
lépe v zákonech speciálních, jakož i Loewenfeld navrhoval, aby 
do zákonníka německého přijaty byly jen tituly o několika málo 
~§ech k vůli principu (t. j. k označení toho, že zákonodárství zá~ 
.sadně jinak pohlíží na povolání liberální než na illiberální), ostatm 
pak předpisy , aby v specialních zákonech byly · umístěny. Tento 
názor nikterak nevylučuje, že by stát stanovisko své ohledn.ě toh~ 
neb onoho povolání zmeniti, a pěstění jeho jako úřad přIkázat!. 
mohl. Zda-li tak se stane, poučí budoucnost. 

8* 



§ 5. 

o ro"zdílech mezi smlouvou námezdní a smloúvou 
trhovou i směnnou. 

Postupujíce v thematu, způsobem svrchu (ku konci § 1) 
sděleným, docházíme k thesi tamtéž (str. 3.) zhruba naznačené, 
že smlouva pracovní jesL tu jen t~hd kd ž 12ráce tvoři hlavní 
předmět smlouvy, kdežt~e-li. vl,astní~n před.mětem .. s~l~~vy o~a~ 
třem hotoveho prosfředKU u {ojnél1o, je tu smlouva · ]lna., jmenovlte 
l~Rfll~a e sm~nná. Ofázka tato, je-li tu smlouva trhová 
(smen~á) anebo námezdní, může se ovšem vyskytovati jen v těch 
případech, jde-li o zpracování látky. 1) . 

Zákonník občanský, jako velmi často přenechal 1 zde roz
hodné slovo doktrině a iudikatuře . »V pochybnostech, zdali ob
jednání práce jest pokládati za smlouvu trho;ou ~ebo námezdnf~ 
platí důmněnka, že dodal-li kdo látku, pracovmka Sjednal. Dodal-h 
však látku pracovník, platí dúmněnka pro smlouvu trhovou < 

(§ 1158 o. z.). Kdy pochybnosti vzejíti mohou, zákon neudává. 
J~ nepochybno, že zákonník občanský stavěl i v této otázce na 
právu římském, jak z dějin § 1158 přesvědčiti se lze. Byloť usta~ 
novení to přijato do zákona proto, aby smlouva o provedem 
stavby na pozemku (aedificatio insulae), jež v právu římském za 
smlouvu o dUo se pokládá, rovněž za smlouvu námezdní mohla 
býti považována, a tedy . patrně mínili redaktoři zásady římské 
recipovati (Ofner II. 105, 106; 786). Než neurčitým zněním svým 
přenechal zákonní k rozhodnutí těm, kdo ho vykládají, a neodňal 
jim možnosti, by rozlišení po případě správnější, než jaké podali 
právníci římští, za zásadu jím přijatou prohlásili. Bude tudíž na 
nás, abychom prozkoumajíce nejdůležitější mínění o otázce té pro
nesená, podali rozhodnutí věci nejpřiměřenější, aniž byc~om ovšen:: 
mohli se vzdáliti od eventuelních poukazů, v zákoně samem ohledne 
otázky naší obsažených. 

Problém stal se již mezi právníky římskými předmětem 
diskusse, a náhledy jejich v době novější často př~dmětem. 
sporu.~) Zdá se, že názorům právníků římský~h, Pomponza fr. 20. 
D. 18, 1, 7avolena fr. 65eod. a Paula fr. 22 § 1, 2 D. 19, 2, po
loženajest za základ theorie, vindikující pod pojem smlouvy 
trhové všecky případy, kdy zhotovitel díla dodává i látku k dílu 
potřebnou, kdy pr-edmětem smlouvy je dare. Do~ání látky se strany 
zhotovitele díla jest jen tehdy nerozhodným, t. J. smlouva o zho~o
ve ní díla zůstává smlouvou námezdní, má-li látka jim dodaná jen 

1) Schreiber-Stubenrauch II., str. 409. 
2) DI'tz"estrzaňskz" na ll. m. str. 7 a nn, 

t
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povahu accesse. To . zdá se plynouti ze slov: nec posse ullam 
locationem esse, ubi corpus ipsum non datur ab eo, cui id fieret 
{fr. 20 cit.), a hlavně: toties enim conductio aliclúus r~i est, quoties 
materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem manet 
{fr. 65 cit.). Theorie tato nazývá se vůbec theorií o dodání látky 
(Stofflieferungstheorie), Podstatu její dobře :vystihl Dniestrzaiiski 
na u. m. str. 9, pravě, že dle této theorie je tu smlouva o dílo 
vždy, jde-li o zpracování (Bearbeitung oder v Verarbeitung) cizí 
věCi, které na objednání předsevzato bylo. Ze by Paulus v cit. 
fr. 22 § 1 D , 19, 2 k jiným názorúm, než oba ostatní právníci, 
se přidával, pro to nemáme v důvodech jeho žádné opory. Paulus 
zabývá se otázkou, za jakou smlouvu jest pokládati onu, slíbil-li 
kdo vystavěti na pozemku, jinému náležejícím, budovu. Rozhoduje 
případ stejně jako právníci předchozí, ale z jiných důvodů, Kdežto 
oni rozhodli se pro smlouvu námezdní proto, quoniam materia, 
jn qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem manet, odů"od
ňuje Paulus totéž rozhodnutí slovy: » locat enim artifex operam 
suam i. e. faciendi necessitatem ~. Dniestrzaiiski soudí, že dúraz 
položen jest na slově artifex, a dovozuje z toho,' že umění (arti
ficium) v naší otázce jinak je postaveno, než činnosti jiné, ne
umělecké, v tom smyslu totiž, že, zavázal-li se uIlJ.ělec př~dsevzíti 
jistou činnost, je smlouvu vždy považovati za námezdní. Ze tomu 
tak není, zdá se plynouti především z výkladu syntaktického. 
Dllraz položen jest na ope r a,m s u a m a nikoliv na art i f ex, 
což plyne z toho, že prvá slova dalšími »id est faciendi necessi
tatem« jsou vyložena, Ostatně je známo, že privilegované postavení, 
jako umění, zaujímalo v Římě jen malířství a i tu nám jsou normy, 
odchy lně od jiných činností je upravující, známy jen v otá,zkách 
jiných (sr. § 28-34 L 2, 1). - Proč právníci římští theorie svrchu 
zmíněné se přidrželi, ač ona dosti vad vykazuje, jak níže bude 
ukázáno, pokusil se Dniesfrzaiítski vysvětliti tím, že oni pokud 
možno zužovali pole smlouvy námezdní z nechuti k práci placené 
vúbec. 

Theorie tato přešla i do jiných zákonníků , Teprve pruský 
Landrecht prohlásil, že smlouva i tenkráte může býti pova~ována 
za smlouvu námezdní, když zhotovitel díla látku sám dodá, ale 
nevytkl, ye kterých případech se tak činiti má (I. díl ll. titul 
§§ 925, 926, 956, 963) .3) 

3) Sr. vůbec: saský zákonník občanský § 1244, k tomu ':;ieben~aar, 
Lehrbuch des sachsichen Privatrechtes, str. 585, p. 1., pak str. 649, · p. 1.; 
:švýcarské · právoobligd,ční čl. 352. K tomu Schneider ~nd Fick, Sch~eiz~ri
sches Obligationenrecht při zmíněném čl. a Č. 7. ph č,l. 350:, sC,hhes,sl1ch 
wurde vorgezogen, einem so1chen Vertrage , (kdy dodal obJ~dnany sam latk~) 
-den Charakter eines Werkvertrages zu geben, den Unternehmer aber fur 
rechtliche Mangel an dem von ihm gelieferten Material gleich einem, Ver
kaufer haf ten zu lassen, Code civil · čl. 1787. klade důraz na to, zda »on 
charge quelqu'un de faire un ouvrage«. 
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Když jednalo se o osnově k novému zákonníku občanskému pro 
říši německou, vystoupil proti stanovisku právníků římských Ehren
berg 4), zasazuje se o to, aby ve smyslu pruského Landrechtu roz
šířeno bylo území smlouvy námezdní na úkor smlouvy trhové 
a žádal, aby bez ohledu na to, kdo dodal látku, byly veškeré ony 
smlouvy, »ve kterých jde o díla, která specielně k initiativě ob
jednatelově mají býti zhotovena, dle zvláštních instrukcí, kreseb ,. 
s ohledem na určité účely, rozměry místní etc. etc., při kterých 
nejde o dodání zboží, které mám před sebou a které zkoumati 
mohu, nýbrž o předsevzetí tvůrčí činnosti, pro kterou objedatel SVOll!. 

smlouvou teprve podmínky klade «, přikázány mezi smlouvy ná
mezdní. Rozebrav pak zákonnou úpravu obou smluv, doporučil" 
by jisté účinky právní, dosud jen k smlouvě trhové se pojící, byly 
rozšířeny i na sml ou vu námezdní, specielně na smlouvu o dodánf 
díla (W erklieferungsvertrag). Mínění Elzrenbe~{{ovo došlo uzná nf 
takřka bezvýminečného a bylo přijato i do nového zákonníka 
německého, ovšem s jistými změnami. Především prohlásil § 651 
o. z., že smlouva o dodání díla jest smlouvou trhovou, ale sta
novi, že na smlouvu tu má použito býti predpisů z titulu, upravu
jícího smlouvu o dílo, na místo předpisů o smlouvě trhové. 5) Také 
formulování zákona jest poněkud jiné, než jak je byl vyslovil 
Ehrenberg, ježto -nelze popříti, že myšlénku téhož jest velmi ob
tížno koncisními, v úzký rámec zákona se hodícími slovy, vyjádřiti . 
Kdežto Ehrenberg byl lišil, jde-li o dodání věci, jejíž podstatu a mo-,
dality objednatel určuje, anebo jde-li o věc, jaká vůbec v značném 
množství bez ohledu na objednávku něčí se produkuje (SpezialiUit -
Massenartikel), liší zákonní k mezi věcmi zastupitelnými a nezastupitel
nými. Rozlišování tato spolu se nekryjí, ale přes to projeveno bylo· 
v literatuře mínění, že slova zákona nebudou vykládána v p o
s led ním, s intencemi zákonodárcov-ými se neshodujícím a je ne
dostatečně vyjadřujícím smyslu, nýbrž ve smyslu, jaký autor roz
lišování toho, Ehrenberg, a sami redaktoři zákona na mysli měli. 6) 

Shledali jsme tudíž, že dva různé systémy ohledně řešenf 
otázky naší se vyskytují. Nastává úkol, by naznačeny byly před
nosti a nedostatky obou, a rozdíly, které odtud se podávají, po
važujeme-li smlouvu o dodání díla (smlouvu o dílo, při které 
objednaný, zhotovitel díla, látku sám dodá) za smlouvu trhovou ~ 
aneb považujeme-li ji za smlouvu o dílo. 

Jest sotva možno, cos lepšího a úplnějšího podati, než co 
o této věci v zmíněném článku Ehrenbergově a v obširném po
jednání Dnz"estrzanskiho bylo pověděno. Bude tudí~ nejvhodněji, 

4) Ehrmberg, Jahrbucher fůr Dogmatik sv. 27, str . 254 a nn. 
5) Emerich, der Werklieferungsvertrag str. 5 a nn., 9, ll, soudí, že toto 

vyjádření jest přiměřenější nežli ono, prohlašují-li se smlouvy o dodání díla 
za smlouvy o dílo. 

6 ) Emerz'ch na u. m; str. 102. 
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vývody jejich stručně rekapitulovati, aby zřejmo bylo, co vlastně 
jest rozhodným bodem celé úvahy. Ehrenbe1"g na u. m. snažil se 
dokázati, že panující mínění a spolu mínění právníků římských 
(svrchu zmíněná theorie o dodání látky - StoffJieferungstheorie) jest 
u vysoké míře hospodářsky zkázonosným a vedl dúkaz tím způsobem, 
že poukazoval, dotýkaje se rozcházejících se norem, pro smlouvu 
trhovou a pro smlouvu námezdní platících v právu obecném, oč vhod
nějším jest, použiti i na takovou smlouvu o dílo, při které zhotovitel 
látku dodává, těchto různících se norem, pro smlouvu o dílo vůbec 
platných. Uvedl jmenovitě následující: Placení mzdy řídí se zcela 
jinými zásadami, než placení trhové ceny. Pokud jde o placení mzdy, 
musí tu býti předpis, přikazující placení její v částech dle odstavců 
zhotoveného a odvedeného díla, eventuelně jest vhodno, aby byla 
zhotoviteli poskytnuta i možnost zvýšiti požadavek mezdní z důvodů 
zvláště důležitých, jmenovitě pro podstatné zdražení prostředků výrob
ních (předpis takový měl by význam hlavně tam, kde je třeba velmi 
dlouhé doby k zhotovení díla). 7) Pokud jde o správu pro vady 
faktické, nelze mezi předpisy o smlouvě námezdní postrádati normu 
o opravě díla vadného; neboť oprava jest nejen povinností, nýbrž 
i právem dělníka; naproti tomu při smlouvě trhové lze dobře bez 
podobného předpisu se obejíti. Také neobsahuje titul o smlouvě 
trhové, a z pojmu smlouvy trhové plyne, že tomu tak vůbec býti 
nemůže, norem o t. zv. periculum faciendi. Jiné difference jsou 
druhu podřízeného, jen tolik budiž podotčeno, že Ehrenberg po
kládal za podstatný nedostatek práva obecného, že ono nemělo 
předpisů o správě pro vady právní při smlouvě námezdní. 

DniestrzmÍlski na u. m. zevrubně vytkl různosti, které v roz
hodných otázkách dle práva rakouského platí. Některé z právě 
vylíčených ovšem významu nemají. Rozdíly existují především , 
pokud jde o placení mzdy: § 1056 obč. zák. liší se podstatně od 
§§ 1152, 1156 obč . zák. Největší význam má ustanovení § 1152 o . z. 
§ ten vychází ze zásady, že o každém, kdo práci objednal, sou
diti lze, že uvolil se k placení přiměřené mzdy. Nebyla-li ona 
mezi stranami ujednána, ustanoví ji soudce. Na roti tomu není 
smlouva trhová ani perfektní, nestala-li se úmluva ohledně ceny 
§§ 1053, 1056 obč. zák. Jak patrno, jest zcela přirrÍěřeno, aby 
působnost § 1152 o. z. vztahovala se i na ony případy, ve kterých 
objednaný zavázal se zhotoviti dílo z vlastní látky, jen když p r ác e 
byla objednána. Dále jest zajisté nerozhodno, kdo dodal látku ~ 
pro tak zv. periculum operis faciendi, t. j. pro posouzení otázek r 

které pod §§ 1155, 1160 obč. zák. spadají Jmenovitě obsahuje 

7) Ustanovení toto nalézáme ve švýcarském právu obligačním. Zákonník 
občanský podobného ustanovení, jehož vhodnost jest ostatně dosti problema
tická, neobsahuje; není však nezajímavo, že v kompilačních pracích s po
dobným předpisem se setkáváme a sice v Codexu Theresianském III. díl , 
cap. XII. § IX. Č. 162. Pozdější osnovy stanovisko toto opustily. 
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§ 1162 obč . zák. v této věci důležité ustanovení, jaké marně v titulu 
o smlouvě trhové bychom hledali; neboť i v případu tom, když 
zhotovitel díla pro nahodilou, nezaviněnou skutečnost, v osobě 
jeho se vyskytnuvší (smrt zhotovitele), nemúže povinnostem 11a se 
,vzatým dostáti, mají dědicové nárok na to, by vyplacena jim byla 
mzda, odpovídající hodnotou práci dosud vykonané. I tu se stano
viska civilně-politického jest pro rozhodnutí otázky, má-li této 
normy býti použito, zcela lhostejno, dodal-li látku k dílu potřebnou 
objednatel díla či jeho zhotovitel. Rozhodným momentem jest 
toliko, jde-li v konkretním případě o smlouvu p r a c o vn í. I pokud 
jde o nebezpečí látky, materiálu, vyskytují se rozdíly; ovšem že 
věc jest tu příliš spletitá, než aby mimochodem řešena býti mohla. 
Avšak to, co dosud uvedeno bylo, zajisté postačí k tomu, by 
zřejmo bylo, jak důležitý význam má rozhodnutí, jde-li v tom 
kterém případě o smlouvu trhovou anebo o smlouvu námezdní, 
a že dále jsou tu jisté podstatné důvody, přimlouvající se za to, 
aby alespoň jisté smlouvy, kterými práce, dílo, třeba z vlastní látky 
zhotovitelovy objednáno a slíbeno bylo, normám pro smlouvu ná
mezdní platným, pokud ony od norem, smlouvu trhovou upravu
jících, se liší, podrobeny byly. Nedostatky, jaké dle práva obecného 
počínání takovému bránily, totiž, že nebylo v kapitole o smlouvě 
námezdní předpisů o správě pro vady právní, po případě ani do
statečných norem o správě pro vady faktické, v právu rakouském 
se nevyskytují. Správa vůbec, jak pro vady právní, tak i faktické, 
jsouc upravena ve všeobecném dílu práva obligačního, vztahuje se 
na kterékoli smlouvy v dílu zvláštním blíže upravené, pokud ona 
vůbec dle podstaty jejich místo míti může, a tak tomu jest při 
smlouvě o dílo beze všech pochybností, a mimo to dány jsou 
zvláštní předpisy o správě pro vady faktické v kapitole o smlouvě 
námezdní § 1153 obč. zák. Není tedy patrně nižádných námitek 
proti tomu, by výsledek věci nejpřiměřenější, pokud jen principl1m 
v zákoně obsaženým odpovídá, a jednotlivým předpisům neodpo
ruje, v otázce naší získán byl. 

Jak řečeno, nedává § 1158 obč. zák. nižádné positivní rukojeti 
pro rozhodnutí 8) otázky této. Přes to máme v zákoně samém 

8 ) Sr. o otázce naší Kircltstetter k § 878-882 obč. zák. Ellinger, Hand
buch des oest. al1g. Civilrechtes k § 1158 o. 2.: gewisse Arten von Lohn
vertragen (wo oer Stoff nur einen ganz untergeordneten Bestandtheil des 
Werkes bildet) behalten aber ihre rechtliche Natur (namlich die eines Lohn
vertrages) ungeachtet der Bestellte den zur Herstellung der Arbeit erforder
lichen Stoff selbst hergibt, z. B. der Vertrag uber die Anfertigung eines 
.Portrats etc.; správně po našem soudě Nippel, Erlauterung k § 1158 obč. zák.: 
Verspricht namlich jemand eine ihrem Individuum oder íhrer Gattung nach 
bestimmte Sache um eine bestimmte Summe Geldes einem anderen zu uber
lassen: so kommt, wenn dieses Versprechen von dem Anderen angenommen 
wird, ein Kaufvertrag zustande (§ 1053); macht sich abťr jemand anheischig, 
,eine Sache erst zu verfertigen, und wenn sie verfertiget ist, dem Anderen 
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oporu pro řešení sporných případll. Obsahujeť zákonník předpisy, 
ze kterých plyne, že smlouvu mezi stranami uzavřenou i tenkráte, 
když zhotovitel díla sám látku dodá, jest za jistých okolností po
važovati za smlouvu námezdní. Tomu svědčí především § 1157 
obč. zák., kde stanoví se, že v I a st n í k látky nese nebezpečí díla, 
tedy nikoli vždy ob jed n a tel (der Besteller), z čehož patrně 
plyne, že tyto dv-ě osoby nejsou totožny, a že tudíž i zhotovitel 
díla může býti vlastníkem látky, a smlouva přece zůstává smlouvou 
námezdní. 9) Paragraf tento náleží ovšem k nejobtížnějším, a po
něvadž dostalo se mu Dniest7'-za7'ískim na u. m. výkladu takového, 
že by argument, z něho odvozený, pozbyl váhy, nechceme na 
konsequenci z něho se podávající přílišnou váhu klásti. Zcela 
jasně a nepocbybně mluví však v naší otázce § 1162 obč. zák., 
jenž stanoví, že dědicům zemřelého pracovníka musí býti na
hražena nejen práce, zemřelým vynaložená, nýbrž i jím na dílo 

·obětovaná látka. NemiHeme sobě zajisté přáti jasněj šího argumen~u 
pro mínění, že ne každá smlouva o zhotovení díla, při které 
.zhotovitel sám potřebnou látku dodává, jest trhem. Zákon tudíž 
principielně uznává stanovisko, že jisté kategorie smluv, při kterých 
byla dodána látka objednaným, spadají pod pojem smlouvy ná-:
mezdní. Budiž v následujícím učiněn pokus kategorie ty zjistiti. 

in sein E-igenthum zu ubergeben, dann ist ein Lohnvertrag vorhanden (§ 1151). 
In dem ersteren der hie r beriihrten Falle muss e;; mir gleichgiiltig sein, ob 
mír der Uhrmacher eine bereits vorhandcne Sackuhr oder elne erst nac h 
der Hand von ih~ gefertigte, ob er mir eine von ihm selbst oder von einem 
anderen Uhrmacher gearbeitete Uhr ubergebe, wenn er sie nur innerhalb 
des bestimmten Zeitpunktes liefert; in dem zweiten Falle fordere ich mit 
Recht, dass die Uhr von ihm selbst verfertigt werde § 1161; jako nejdůle
žitější rozdíl v zákonné úpravě obou smluv uvádí s jedné strany § 1062 o. z, 
s druhé § 1156 o. z. Velice 'na prospěch smlouvy trhové vykládá § 1158 o. z. 
Stubenrauch-Scltreiber II. při §§ 1158 ; opět jinak Dniestrzaňski str. 40 u. m. 
jmenovitě str. 45 pak 188 a nn.; Krainz-Pjaff II. § 373 b. a p. 5, 6,7. Z judi
katury sr. G.- D.-W. Č. 6359 pokrytí střechy »ein Kaufvertrag, weB der Klager 
nebst der Arbeit auch den Stoff zu liefem hat ; Č . 6666 prohlašuje tutéž 
.s mlouvu za smlouvu námezdní, avšak z podivných důvodů ~weil der Klager mít 
seinem Material kein selbstandíges Werk hergestellt, sondem nur an der 
Hauptsache, namlich an dem Gebaude des Beklagten eine Arbeit vorgenommen 
hat. (Vztahuje se snad rozhodnutí to na ~l11louvy o veškerých stavbách na 
pozemku?) Č. 13778 pokládá smlouvu vzdor dodání látky zhotovitelem za 
námezdní, naproti tomu č. 13697 dává rozhodovati jedině okolnosti, která ze 
stran dodala látku; č 1597 N. F. pokládá stavbu na pozemku z vlastního 
materiálu zhotovitelova za smlouvu námezdní; sr. i sbírku L úzksovu Č. 798 
ušití šatů z látky zhotovitelovy smlouva trhová; podobně č . 1230; Č. 2151 
smlouva námezdní, ač látku dodal zhotovitel »da die Haup tleistung des 
KIagers in der Lieferung der Arbeit, nicht aber in der Lieferung des erforder
hchen Stoffes oder sonstigen Materiales besteht«, Č. 2652, 3112 zhotovení 
portrétu dle zaslané fotografie smlouva námezdní: Č, 3 t 78 - zhotovení šatu, 
patrně z látky objednaného, smlouva námezdní; Č. 4628 přestavba na pozemku, 
smlouva námezdní. . 

9) Stupecký Htografované přednášky o smlouvě o dílo. 
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Před tím však dlužno se zmíniti několika slovy o náhledu 
DniestrzaňskÍ11'l na u . m. str. 188 a nn. p[ojeveném. Tento vyslovil 
tamtéž mínění, zajisté zcela správné, že pochybnosti v tom kterém· 
konkretním případě nastalé nedotýkají se vlastně otázky, -za jak)T 
poměr, zda za trh či za smlouvu námezdní, spornou smlouvu po
važovati jest, nýbrž otázky, které specielní normy (pokud příslušné 
normy v oboú titulech obsažené se různí) na ni dlužno použiti. 
Z této o sobě správné praemisse vyvozuje však konklusi dojista 
nesprávnou tvrdě, že v případech našich (když látku dodal zhoto
vitel díla), jež mají povahu smíšenou, ježto elementy dvou různých 
smluv jsou tu sloučeny, vůbec nelze se rozhodnouti v ten smysl, 
že tu kterou smlouvu za trh neb smlouvu námezdní považovati,. 
a na ni tudíž naveskrz norem z příslušného titulu použiti jestt' 
nýbrž, že ve příčině každé jednotlivé normy v každém konkretním 
případě jest zkoumati její přiměřenost, takže není vyloučeno, že 
by jednoho předpisu obsaženého v hlavě 24. obč. zák. a jiného,. 
který v hlavě 26. obč . zák. se nalézá, bylo použito na jednu a tutéž 
smlouvu. Takovýmto způsobem postupovati t. j. použiti na smlouvu,. 
která jistý charakter má, norem, jiný typus smluvní upravujících" 
a tudíž v jiném titulu obsažených, lze jen potud, pokud vůbec: 
v příslušném titulu, pod jaký smlouva svým charakterem patří, 
náležitých norem není, a když tedy pomocí analogie vyskytující 
se mezery vyplniti sluší. Kdybychom však tím způsobem postupovalit
jak Dniestrzaiíski navrhuje, že bychom totiž vždy, když obtížno 
jest, zařaditi konkretní smlouvu pod ten neb onen typus smluvni t 

posuzovali ji dle norem v obou titulech obsažených, řídíce se jen. 
uvážením, který předpis v případě jednotlivém lépe se hodi, do
spěli bychom k obojakým, neurčitým typům, proti jakým namnoze 
v literatuře hlasy se ozvaly. 10) Dlužno státi na tom. že dokud vůbec 
je nám dána možnost říci, který typus smluvní v tom kterém pří-. 
padě konkretním praevaluje: nutno jest použiti veškerých norem,. 
obsažených v titulu tento typus upravujícím, byť i snad norma .. 
v jiném titulu obsažená vhodnější rozhodnutí přivodila; jeť zajisté 
přiměřenější spokojiti se s menší vhodností v případech některých,. 
než ponechati nejistotu v případech všech. Proto musí zůstati snahou 
naší, dojíti i v naší otázce k rozhodnutí principielnímu, a tak 
aspoň jistou čásť případú nejistých té neb oné kategorii smluvní 
přiřaditi. Jen v případech těch, o kterých naprosto nebylo by lze 
říci, že v nich ten neb onen typus smluvní převahu má, musili. 
bychom se spokojiti s výsledkem, k jakému Dniestrzaňski dospěl. 

Po našem soudě pak skutečně dle práva rakouského k princi
pielnímu rozhodnutí většiny případů dospěti lze, a sice máme za 
to, že nic nebrání tomu, aby mínění, které pro vhodnost svou 

IQ) Sr. text při p. 18 § 1 tohoto spisu; p . 19 tamtéž; Crome, Die 
partiarischen Rechtsgescha.fte str. 165. Sche)', Obligationsverha.ltnisse str. 292: 
a nn.) dodatek; pak pozdější výklady v tomto spisu § 7. 
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v doktrině práva německého stalo se de lege ferenda panujícím 
bylo i pro právo rakouské přijato, tím spiše, ježto zákonem samým 
mínění to podepříti lze. Bylo svrchu z §§ 1157, 1162 obč. zák. 
odvozeno, že zákonník . v zásadě přijímá, že jisté smlouvy o dílo

t 

při kterých zhotovitel dodává látku, jsou smlouvami námezdními. 
Další předpisy vedou nás k tomu, které smlouvy sem zahrnouti 
dlužno. Vytkl již Dniestrza1~ski právem, 7e s0žejnou zásadou pro 
smlouvy námezdní oproti smlouvám trhovým (vůbec směnným), jest 
dle občanského práva § 1152 obč. zák. (a contrario §§ 1053, 1056 
obč. zák,) v zásadě své: Kdo initiativou svou dal podnět k tomu, 
by k práci nějaké došlo, by-p oces 2racovní byl podniknut, _ jest 
povinen když práce ona cíle dojde, ji honorovati: Tendence 

1152 je patrně ta, že byla-li práce dle přání někoho vyvolánat 

nesmí hodnota tím docílená, pokud možno, pro pracovníka přijíti 
nazmar. Norma tato musí dojíti ve všech případech použití, kdy 
skutečně proces pracovní někým vyvolán byl. Usoudíme-li pak 
při smlouvě nějaké, že při ní objednatelem proces pracovní vy
volán byl, vzdor tomu, že zhotovitel díla látku sám dodává, a po
užijeme-li na ni tuc1íž předpisu § 1152 obč. zák., (ohledně užívání 
§ 1152 o. z. na smlouvy takové souhlasí s námi i Dniestrzaiíski 
na u. m .) pak musíme dle názoru, jaký svrchu proti D-imu 
o jednotnosti typů smluvních jsme zaujali, dojíti k tomu, že smlouva 
ona jest smlouvou námezdní. Vzniká otázka: Co znamená kon
kretně vysloveno obrazné rčení, že byl proces pracovní někým. 
vyvolán? Je nepochybno, že slovy těmi zahrnuty jsou ony pří
pady, ve kterých objektivně dle názorů obchodu jest nutno ~ 
aby, přeje-li si kdosi nějaký výsledek, byl za tím účelem před
sevzat proces pracovní, a tento proces právě vzhledem k oné 
initiativě se předsebeře . Naproti tomu, pokud jde o takové 
smlouvy, při kterých objednatel vůbec nevi, zda-li k docílení vý
sledku jím kýženého je nutno, aby činnost pro t i str a n o u nebo 
kýmkoli jiným byla předsevzata, ježto dle zkušeností jeho jest 
jemu povp.domo, že předměty takové, jaké on žádá, zhusta i ji
nými osobami se požadují a proto snad hotově na skladě se na
lézají,lze bez rozpakfl říci, že § 1152 obč. zák. na ně vztahu 
nemá a lze je ' tedy prohlásiti za smlouvy trhové. Byl položen 
důraz na moment objektivní, t. j. na okolnost, zda věc objed
natelem požadovaná, dle obvyklých názorů jest 'zbožím, které 
pravidelně na sklad se produkuje. Na ryze konkretní moment, že 
zhotoviteli zboží, objednatelem žádané, právě došlo, a on tudíž 
musí sklad svůj vzhledem k poptávce objednatelově novým záso
biti, váhu klásti nelze. Tak zajisté vyvrátiti dlužno námitky Be1'J1t

ho/tem, Kauf str. 69. a nn. proti Elzrenbergovi uvedené. Jak patrno, 
přijali jsme tím za své mínění, které v často citovaném pojednání 
byl hájil výmluvně Ehrenberg, tvrdě, že třeba lišiti, zda k docílení 
výsledku objednatelem požadovaného a zvláštním jeho přáním 
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odpovídajícíh o, p r á c eur čit o u o s o b o u. musí býti předse
.Vzata, anebo jde-li .o zboží (Massenartikel).lJ) Zdá se, že i před
pisy . v zákonníku občanském obsažené mínění zde hájenému 
svědčí a sice §§ 1161, 1162; jmenovitě v § posledním prohlašuje 
se právě smlouva; která vzhledem k zvláštní, individuální, ZpllSO
bilosti pracovníkově s tímto byla uzavřena za smlouvu námezdní 
vzdor tomu, že látka jím dodána byla, a ~odobně v § 1161 o. z: 
ovšem příliš úzce povinnost pracovníkova ze smlouvy námezdní 
plynoucí považuje se za povinnost osobní. 

V otázce naší dospěli jsme tím k výsledkům , které nejsou 
zcela logické, ježto nelze popříti, že logice, tedy stránce formální 
nejvíce odpovídá, aby případy smluv o dílo, když látka zhoto
vitelem díla byla dódána, prohlášeny byly za smlouvy, kterými 
?běh statků se zprostředkuje (Verausserungsvertrage), a aby bylo 
Jen ustanoveno v zákoně, jak i německý zákonník učinil, že na 
~~kové smlouvy, poněvadž jsou to smlouvy pracovní, na místě 
JIstých předpisů o smlouvách směnných (trhových) platících, použito 
býti .má příslušných předpisů pro smlouvu námezdní vydaných. 
Ale Jak patrno, jde tu skutečně . pouze o jméno, o stránku for
·mální, takže nelze mluviti o nižádném nedostatku v zákoně občan
ském, jen když nebrání dospěti materielně k výsledkům přimě

řeným. 

Ku konci budiž promluveno o několika otázkách rázu pod- . 
říz~nějšího. Není potřeba šíře dotýkati se případů těch, kdy osoba 
nějaká žádá druhou o postoupení, zcizení hotového prostředku 
úkojného, a tato., vedle toho, že prvé prostředek ten . právně po
~t~lpuje, zavazuje se jej oproti ní v takový poměr uvésti, aby ona 
Jej užívati neb požívati mohla, zavazuje-li se tedy na př. prodavač 
donésti neb jinak dopraviti věci zakoupené do bytu, domácnosti 
kupcovy. Tu je zřejmo, že činnost, prodavačem předsevzatá, má 

. i l) Omylně sou~í D1'liestrzaňski na u. m . str. 38, že právě smlouvy 
~ t~,zv. dod~,:ately (Lleferanten § 1163 obč . zák.) ~ čímž jak on definuje, 
s lusI rozumetI osoby, které se zavazují k dodání věci v určitý čas, aniž by 
se ,spo~u zavázaly k provedení práce po případě nutné, a kdy zároveň lho
steJqo J~st, zda, v~ci obj.ednané li jiné

o 
osoby již jsou zhoto~eny - jsou smlou

vami, namezdmml, a SIce z toho duvodu, že zákon mluví o dodavatelích 
v § .1163 o: z" ·kterýžto § vztahuje se na t. zv. dílo immaterielní (imma
t~ri~lIes yOpus). ?l.~ ?áz?rů zá~onníka j,est ~rý tedy ,činnost dodavatelů, v opa
trem veCI zalezejlcl . vzdy dllem a SIce Immatenelním a § 1158 o, z . na 
§ 1,1_6} .o. z. y~~e~ se nevz,ta?uje .. Totéž soudí o činnosti umělců v § 1163 o. z. 
,zr;l1nenych . MmeOl t,o _ zaklada se na patrném omylu a neznalosti historických 
zakladů § 1163. MezI šem tím a §§ 1152 a nti. není ten poměr, že by § 1163 
podroboval smlouvu o provedení díla nehmotného uzavřenou předpisum 
B~ · 1~52 a nn., dotýkajícím se yprove?ení díla hmotného, (materielles Opus), 
l!y~sz ~my:s~ %U toho l~ patrne ten, ze on t. zv. artes lib~rales (lépe . operae) 
st~Vl na roven pracem prve za nesvobodné považovaným (operae iI1iberales), 
Tlm. ohledně dodavatelů .vývody Dniesttzaňsleiho padají. Ohledně umělců . 
'~lu~no 'souhlasiti, · ale nikoli Z · dů·vodŮ jím, nýbrž z oněch v textu nazna
:cenych. 
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povah~~ toli~o pomocnou . a že na povaze smlouvy, jako takové, která 
oběh JIŽ hotových prostředků úkojných za účel má, nic nemění. 

Ještě v jiné souvislosti, než v oné, která svrchu vylíčena byla ~ 
vzešel spor o to, zda smlouvu nějakou dlužno považovati za ná
mezdní či trhovou. Vzešel při příležitosti rozhodování otázky, zda 
kupec povinen jest odebrati zboží, které byl objednal a zakoupil. 12) 
K dosvědčení této povinnosti kupcovy uváděny příklady, ve kterých 
prodavač má interesse na tom, by zbOŽÍ bylo odebráno. Tak uve
deno, že na př . ten, kdo zcizí odpa.dky v továrně, nesleduje toliko 
účel ten, by obdržel za ně záplatu, nýbrž i účel další, by odpadky 
ty z továrny byly odstraněny a z těchto skutečností odvozována 
především povinnost kupcova předmět zakoupený odebrati. 13

) Na 
to bylo odpověděno, že smlouvu takovou jest spíše považovati 
za smlouvu námezdní, resp. dopravní, při které jen otázka záplaty 
zvláštním způsobem jest upravena. 14) Není pochyby, že tyto pří
pady s principielní, svrchu pozorování podrobenou otázkou vůbec 
nesouvisí a Že tu rozhodne jedině rozumný výklad toho kterého 
případu konkretního, jakou smlouvu strany právě na mysli měly. 

§ 6. 

o rozdílech mezi smlouvou námezdní a smlouvou 
nájernn í. 

Na podobných zásadách, na jakých zakládá se rozlišení 
smlouvy trhové a námezdní, zakládá se i rozlišení této smlouvy 
a smlouvy nájemní (eventuelně pachtovní). 1) I tu dlužno prohlásiti, 
a to je ovšem pravda v rysech hrubých, ž_clsmlouva nájemní je 
tu tehdy, jestliže ~ání věci tvoří vlastní předmět smlouvy, a 
činnost, kterou strana druhá (pronájemce) podniká, jest jen pro
středkem k tomu cíli, aby užívání to k místu přišlo; naproti tomu, 
že je tu smlouva námezdní, je-li předmětem smlouvy činnost sama. 
Spadají tedy v obor smlouvy námezdní veškeré · Pfí.P~y, 
když zavazuje se konati někdo služby neb dílo nějaké vlastními 
stroji neb nástroji, jmenovitě veškeré smlouvy dopravní a p. 2) 

12) Sr. o té věci vůbec Kohler, Jahrbiicher fUl' die Dogmatik sv. 17. 
str. 364 a nn. a Archiv fUr biirgerliches Recht str. 151 a nn. j Laba7Zd, Archiv 
fUr die civilistische Praxis, Zum 2. Buche des Entwurfes eines b. G.-B. k § 459-

. (433 zák,); Barkftausen, Die Klage des Verka,ufers auf Abnahme der Waare 
(Goldschmidts Ztschrft sv. 30, str. 30. a nn .) Sprenger, Gruchots Beitra,ge, 
sv. 34. str. 600 a nn. 

13) Sprenger na u m. 
14) Laba1ld na u. m. str. 307. 
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P?dobně nelze smlouvu, jakou uzavírají návštěvníci divadla s pod
mkatelstvem,3) prohlásiti za smlouvu nájemní, jak činí doktrina 
francouzská, nýl>rž i tuto nutno pokládati za smlouvu námezdní. 
Naproti tomu ona činnost, která má pouze za účel uvésti věc 
nějakou, jejíž užívání mezi stranami je smluveno, ve stav a 
polohu, k užívání vhodnou a způsobilou; je lhostejna a nespadá 
na váhu při určování podstaty smlouvy. 4) Ale ovšem vy
skytnouti se mohou případy, ve kterých okolnosti, skutkový 
základ tvořící, tak jsou komplikovány, že pravou povahu smlouvy 
velmi těžko je zjistiti, Případ podobný předložen byl k rozhod
nuti říšskému soudu německému a podáváme jej tu s jistými 
modifikacemi: Majitel pozemku zavázal se vystavěti na pozemku 
tomto stavení k přechodným účelům (šlo o budovu pro cirkus) 
a přenechati stavení to protistraně k užívání po určitý čas a sice 
vše za summu paušální. Není pochyby, že případ jest zcela ana
logický onomu, jaký při t. zv. smlouvě o dodání díla (Werk
lieferungsvertrag) se vyskytuje: v tomto jde o definitivní zcizení 
věci, která zhotovena býti má, v onom o přechodné užívání věci 
takové (Verausserung - Nutzung einer herzustellenden Sache). 
Přes to nebudeas možno v případě posledním rozhodnutí formu
lovati tak, jako v předcházejícím § se stalo . Neboť je zřejmo, 
že poměr náš posuzován býti musí dle předpisů pro smlouvu 
o užívání cizí věci platných, tedy dle předpisů o smlouvě nájemní, 
a nemůžeme jej prohlásiti za smlouvu o dílo, i kdy by skutečnosti 
zcela, anal.ogicky byly položeny jako v případech, které v před
·chozlm § Jako smlouvy o dílo označeny byly, totiž, kdyby šlo 
o zhotovení věci dle přání a k initiativě objednatelově a o no
tOI?né její užívání. Vzhledem k tomu nelze nedoznati, že je ji~tý 
pOjmový rozdíl mezi oběma případy a rozdíl ten po našem soudě 
leží v následujícím: T. zv. smlouva o dodání díla jest jednak 
smlouvou o zhotovení, jednak o zcizení věci. Oba momenty však 

1) Z judikatury dlužno srovnati G.-U.-W. č. 15051, 16115, N. F. 629, 
673; o, r:řípadech vč. :.2380; 158~2" N. F. 4 86, ve kterých plnění jedné strany 
odpovIda smlouvc naJemm, pinem strany druhé smlouvě námezdní bylo p;-o
mluveno svrchu v § 1 na str. 8. a nn . a dlužno tu na případy ty odkázati. 

2) Krain z-P!ajJ, II. § 373 p. 1 i Stubenrauch-Schreiber, II. str. 387 Č. 3 
a p. 1; rozh. G.- U.- W. č . 1·5 051. 

.. 3) Sr .. o věci té Opet, Theaterrecht 219 a nn. B ierma1zn , ]ahrbucher 
~ur Dogm~~lk , sv. 32 str. 307; Schreiber-StubenraucJt, II. 387 p. 1; G.-D.- W. 
c. 14315; JInak Lacan ef Paulmier, Traité de la legislation et de la juris
prudenc,~ des, théa~r~s II. s~r.. 17 Č, 4?0, ~tr. 2 Č. 476, kde smlouva pokládá 
se za na Jemm; steJ ne Rosm znt, La leglslazlOne et la giurisprudenza dei teatri 
1 . ,sv .. cap. III. sez . II: str. 2~0 Č. 269; na str. 289 Č . 282. zdá se však po
kladatr sml,~uvu ,z~ namezdm,v eventuelně ~a smlouvu, této velmi blízkou; pro 
smlou:,u n~Jemm 1 S;-.- U.-~. c 10276 j v prípadě Č. 13607 byly poměry značně 
komphkovany. O vecech tech mluveno ostatně i v § 4. p. 49. . 

4) Srv. vůbec hojnost přiměřených příkladů Schreiber-Stubenrauch, 
II. 387 p. 1. . 

I 

127 

-od sebe děliti nelze, neboť odevzdání výsledku práce a zcizení 
věci v jediném bodu, v odevzdání díla hotového, se shrnují. Nelze 
paušální summu smluvenou děliti v záplatu za materiál a za práci 
neboť nezcizuje se materiál, nýbrž dílo hotové. V našem případě 
věc položena je poněkud jinak : Zde lze dobře lišiti zřízení díla 
a jeho užívání. Z toho dá se vyvozovati, že bude možno dle 

.různých těchto stadií applikovati pořadem normy pro oba kon
trakty platné, nejprve předpisy upravující smlouvu o dílo, pak 
·ony, které smlouvy nájemní se dotýkají. Paušalní summa za 
.zhotovení díla i · užívání jeho smluvená bude zajisté také tu činiti 
obtíže, ale snad bude možno i tu o § 1152 o. z. se opříti. Otázka, 
zda-li takto dlužno postupovati anebo zda jest celý poměr za 
jednotnou smlouvu nájemní považovati, bude míti hlavní význam 
ohledně periculum operis, ovšem potud, pokud dle různého tohoto 
rozhodnutí různé normy by platily, což zvláštní části ponechati 
nutno. Budiž toliko připomenuto, že případ, jak o něm říšský 
soud německý rozhodoval, měl se poněkud jinak, ježto šlo o stavbu 
na pozemku osobě třetí náležejícím, takže nebylo tu podstatných 
pochybností, a bylo rozhodnouti v ten smysl, že jde o smlouvu 
·0 dílo. Dále sluší vytknouti, že německý zákonník občanský v § 95 
vyhnul se obtížím, jaké právě nás zaměstnávaly, poněvadž dle 
ustanovení toho pro takovéto stavby, k přechodným účelům zří
zené, neplatí zásada sllperfícies solo cedit, a následkem toho bylo 
.by v případě tu dotčeném rozhodnouti se pro smlouvu o dílo . 

O jiných případech, ve kterých sporno jest, zda tu kterou 
-smlouvu jest považovati za smlouvu námezdní či nájemní, bylo 
.promluveno v § 1, a jest k ' výkladům těm i tu přihlédnouti. 

§ 7. 

'o rozdílech mezi smlouvou námezdní a smlouvou 
společenskou.!) 

Jak svrchu bylo definováno (v § 1) značí smlouva pracovní 
uplatnění sil v cizí sféře hospodářské, k cizím účelům . 2 ) V tom 

1) Záko?ník občan~ký ani zákonník o~chodní o věci té nic neobsahuji; 
·Codex Thereszanus III. dIl, cap. XII. § II., c. 11 (nadpis § zněl: Von Miet-, 
P~cht-, _ Besta!lvd-, o?er Di~gungsko~trakten) rozhodoval se v případě tom, že 
.nekdo Jest zucastnen podtlem na ZIsku, pro smlouvu společenskou. V osnově 
Hortenově rozděleny smlouvy nájemní od námezdních a ustanovení zmíněné 
ponecháno j<::n v titulu prvém, upravujícím III. díl, cap. XII., § 55; podobně 
v osnově Martz'nz'ho. - Ani německý zákonník občanský, ba ani obchodní 
-o věci se nezmiňuje; v motivech k osnově sr. lI.fugdan, Materialien II. 256, 
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. b v no J'est J'l'Ž zároveň označení rozhodného bodu, který území o saze . v k' d v I ' B lť .. v 

záplatné smlouvy pracovní a smlouvy spolecens e e 1. '!. J:z 
lhning ve svém spise »Zweck im Rec~t.(~ I: str~ ?12 naz~~cll, ze 

k 1 stní síly nestačí k dosažem Jlsteho ucelu, dvoJ! cestou 
ten, omu va .. v Jh' h" d 
bráti se může: buď použije smě n y (tu JIZ enng vyc. a~l .0 

nedostatečnosti altruismu jako hybného elementu k u~oJe~l ~ld
ských potřeb) a sice směny v ~ejši.rš~m smyslu (~: r. zam;ny

. 
jakéhokoli prostředku úkojného za u~oJny p.r?stredek lmy , v ~a~em 
případě specielně jde o poskytnutí Jm~novlte v~mvotneho ?~nem v za 
podřízení síly pracovní), anebo a s s OCl a ? e, Clmz roz,uymetl dluzno 

k 
' t' Venl' se poměrů že účel ktery byl prve ucelem osoby ta ove u var " , v h 

. ediné stane se s P o leč n Ý m ú čel e m více osob, k~er~ ~sec ny l( tém~lž účelu tíhnou, a svými prostřed~y ? dos~ze~l1 o Jehoy se: 
snaží. Právnickými důsledky těchto dvou ruznych p:mclpu, sI?eny 

. v'l Jherz'n o' pt~i směně' Osoba ktera osobou Jmol.t a assoclace oznaCl ho" . 

pro účely 'této poslední získána byla, nemá . naprosto vhvu v na 
vedení záležitostí, a omezena jest na záplatu J~d~ou, a p,r? vzdy 
stipulovanou; při associaci: vše~ oS,obám, y k:ere Jl:teho uce}~ s~ 
domáhaJ' í přísluší vedení záleŽ1tostl spolecne, a vsechny zuc~st 

, .. ' t 'tV T' bylo by dano· něny jsou na resultuJícím zisku 1 na z ra e. II? v' • 

y . , a přesné rozlišení smluv námezdm a spolecenske ,. 
ovsem J asne " v' , y . e· 
než obtíže působí skutečnost, že vySkytUjI se Zlvotm p~~elY, v 
kter' ch tyto podvojné a dle lheringa od sebe nerozlucne z~aky, 
spol~čně nejsou přítomny, nýbr~ ~aopak, ve kterýc.h vysk~tuJe =-

k . d J' eJ' ž llzerin o' poklada za konsequencl assoclac~ 
z n a Je e n, o , kl ' d ' , I v t st 

odíl na zisku, a druhý znak, jejž tyž po a, a ~a }la e~l o v. 
p v _ naprostý nedostatek vlivu na vedem zalezl:oStl pn 
~~~;;;'ých podílnících. Hlavní přípa~, j.aksi rep~es~~tant vsec~ sen:-

'] v " 'ch r.rvl'paduo J'e t zv commlS mteresse, znzenec to, Jehoz 
na .ezeJlcl t-' ' . ' " , b h d 'h 
postavení od prvních počátků zpracovam prava o com. ~ po-
zorování bylo podrobeno . ] ak dlužno poměry ty pos~zovab: 

Jedni považují smluvní poměry ty za smlouvu na~ezdm:)m~. 
za smlouvu společenskou, třeti za jistý z obou předchozlch ~ml~en~ 
t us smluvní, eventuelně za innominátní kon~rakt,.?? r~, eny 
YP, bt O pVedesVly' ch' ll) Bude úkolem nasledujlclch radek normam o ou ypu r . 

• v V • k okládá se za zbytečnou; teprve osnova 
výslovně prohlaseno(, ze. zmI~ ad·f· á I kn 6 titul zákonníka obchodního, 
rakouského z,ákon.a ktery n~ ra 1 I m

8 
: - a 1900) prohlásil v § 60b, že 

uveře'něn ve WIener Zeltu.n.g z . cervn . ' 
) s tzv. com mis interesse Je smlouvou. namezdm. 

pomer 2 i . B ' t Das Arbeitsverhaltms str. 185, 187. .' . 
) ltjO (en ano" dní se prohlásili: Leonardus Lessz'zts: De lUstltla 

3) .Pro sm ou~u namez . . Ludovicus .ll,folina,' De iustitia et iur~ 
et iure hb. ~, cap. ",5. Dub. !I.

k
n

kl7 de d{'1raz na to, že prohlášeno býti mUSI, 
Tomus ~I. dlSp . 41~ n . 3., avsa a in sti endium; Marquardus, Tractatus. 
partem Ina~. (pOdll '! zIsku) e~se tr P300 1'1 8' Gii1'lther, Principia iuris 
iuridico-poht~c~s de lUre merca. orum ser'arum i~itdr 2) ita quidem, ut operae 
civilis novisslml § ,997 111.: SI.oCletas oP. . titore vel ex locatione societatis~. 
praestentur a SOClO qua ta 1, non qua ws 
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kriticky názory ty přehlédnouti a nejpřiměřenější výsledek odtud 
se podávající zjistiti. Pokud jde o mínění naposled uvedené, dlužno 
je předem zavrhnouti. Nelze si představiti typus smluvní, o kterém 
by mohlo se říci, že je míšencem ze dvou typů jiných (k tomu 
sr. poznámku 10, § 5). Je ovšem možno a na to bylo i svrchu 
při rozlišování smlouvy trhové poukázáno, že jistých norem, které 
v hlavě jedné jakožto součást úpravy jednoho typu smluvního se 
nalézají, může býti per analogiam použito na smlouvu, jinému 
typu smluvnímu podléhající, jestliže v příslušném oddílu potřeb
ných ustanovení není. Než tu jde jen o vyplňování mezer v zákoně 
se nalézajících, tu na smlouvu určitého druhu, typu, analogicky 
se používá předpisů jinde obsažených, a není tu snad smlouva, 
kterou nelze nazvati ani náme~dní, ani společenskou, nýbrž jakýmsi 
útvarem z obou smíseným. Ze je patrný rozdíl mezi oběma hle
disky, je na snadě. Vždyť mohou se v obou hlavách zákona, které 
dva tyPY smluvní, jejichž míšencem smlouva nějaká býti má, 
upravuJí, vyskytovati normy, téže otázky se dotýkající, ale právě 
opáčně rozhodující (arg. §§ 1155, 1205). Kterého předpisu dlužno 
použiti, je-li tu smlouva, oběma typúm náležející? Držíme-li se 
mínění, že jen normy ~edné kategorie smluvní mohou býti roz
hodnými, je odpověď snadná. 

Vzhledem k právě řečenému zbývá toliko možnost rozhod
nouti se v našich případech sporných buď pro smlouvu námezdní 
anebo pro smlouvu společenskou. K cíli dojíti lze jednak pomocí 
úvahy principielní, jednak i cestou induktivní. 

UJpian ve známých fr. 13 pr. D. 19, 5, fr. 52 § 3, fr. 44 
D. 17, 2 prohlásil, že smlouvu, kdy jeden odevzdá druhému . věc 

ale ovšem v § 999 nota kj omezuje institora na stipulovanou pevnou mzdu' 
Goes~he-n., § 513 B. ~ patrně Keller, Pandekten, str. 85 (§ 338). Endemann: 
StudIen In der romamsch-kanonischen Wirtschafts- und Rechtslehre I. str. 365; 
pe":1Zbu1'f(} Pre~ssisches Privatrecht II. str. 616; Laurent, Principes de droit 
CIVile sv. 26 c. 154; Zat:hariae-Crome, Handbuch des franzosischen Civil
rechte.s str. 598, I? 3aj; Pernice, Zeitschrift fUr Rechtsgeschichte N. F. 3. str. 55 ; 
Schrezber, Arbeltsvertrag str. 7 a Stube1'wauch-Schrez'ber, II. 387 (tento však 
Z nerozhodných dlIVodů); Crome , Die partiarischen Recht3geschafte str. 241. 
Rozhodnutí G.- U.-W. č. 12471; L inks, Č. 7; 246 3, 3145, 3761, 4909; Seufferts 
Archiv, sv. 3, Č, 261, sv. 13, č. 248; R .-O -ll-G., sv. 1, str. 194, sv. 17, 
str. 276. - Pro smlouvu společenskou: Hofacker, Principia iuris civilis UL 
~ 19~2; .1!óp.f7Z~r, Commentar zu den Heineccischen Institutionen § 911; . 
Lasfzg, Zeltschnft fur Handelsrecht sv. 23, str. 409. (U tohoto má rozhodnutí 
význaym více méně formální, ježto on prohlašuje : poměr náš za jednostrannoll 
spol.ecnost pracovní, a tuto podrohuje podstatně jiným předpisům než pravou 
dvo]st.rannou smlouvu společenskou str. 415; sr. jmenovitě str. 408, 412; Waaser, 
Coloma partiaria str. 77. - Pro smlouvu nepojmenovanou: R.. G. (říšský 
soud německý) sv. 20, str. 165; sv. 36, str. 199; sv. 31, str. 59; Goldschmzdt, 
E.ntwurf eines preussischen Handelsgesetzbuches (Kritische Zeitschrift fur 
dle g;saI?mte Rechtswissenschaft) str. 132; ovšem že tento rozbírá přesně 
a spravne, které normy práva společenského a které normy z titulu o smlouvě 
nám~zdní : použity býti mají, takže u něho jde o pouhou ne dosti případnou 

. terminologu. _ . Přehled různých mínění sr. Waaser na u. m. str. 4-19. 

9 
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ku prodeji s tím, aby tento jemu určitou summu z trhové ceny · 
vydal; to pak, oč více utrží, sobě ponechal, jen tehdy za smlouvu 
společenskou považovati lze, je-li tu animus contrahendae socie
tati s, jinak že je tu t. zv. contractus aestimatorius, nyní vůbec 
smlouvou vetešnickou zvaný. Nás toto konkretní rozlišení smlouvy 
vetešnické a společenské neinteressuje, než významným jest to, že 
za pojmový znak smlouvy společenské t. zv. animus contrahendae 
societatis byl prohlášen. Skutečně také při snaze, rozlišiti sporné 
území smlouvy námezdní kladen důraz na tento animus,4) a po
něvadž tu jde o qualitu vůle, kterou zevně přímo postřehnouti 
nelze, vyvozován animus c. s. z indicií, jmenovitě ze stejného sociál
ního postavení stran kontrahujících. 5) Důkaz ten prakticky v hlavních 
případech dovede k výsledkům správným, ale jádro otázky tímto 
formulováním rozhodně postiženo není. - Svrchu bylo poukázáno 
na podstatu associace, v tom směru lheringem správně vystiženou, 
že totiž společníci, socii, domáhají se účelu společného, účeíu, jenž 
jim všem je vlastním. G) Je nepochybno, že jen tehdy můžeme mlu
viti o účelu společném, o účelu všem společníkům vlastním, jestliže 
posice všech společníků oproti účelu tomu je totožná. Jestliže více 
osob ·0 dosažení jistého účelu společně usiluje, a sice i prostředky 
různými, na př. poskytuje-li jedna nebo více z nich prostředky 

hmotné, a jiná propůjčuje jen svoje síly pracovní, lze jen tehdy 
říci, že posíce všech oproti účelu, kterého dosáhnouti hodlají, je 
totožná, má-li l).las jedné každé váhu při rozhodování otázek z d a-I i, 
a po většině i oněch, j a kým z p ů s o b e m 7) účelu dosaženo býti 
má, t. j. je-li každá z nich nejen povinna, nýbrž i oprávněna splnění 
ú"čelu se domáhati. fl) Jen tehdy tedy, lze-li dle běžné terminologie 

4) GIz'tck Ausfiihrliche Erlaut.erung sv. XV. str. 373; Brinz, Pandekten 
II. str. -786; Dernburg, Pandekten II. § 124; Preussisches Privatrecht Il.str 615; 
Pernz'ce na u. m. str. 55; velmi přesně Laurmt na u. m. Nro 154 . L'égalité 
est de l'essence de la société; Grome, Die partiarischen Rechtsgeschafte str. 9, 
27; patrně nepochopili myšlénku U1piánovu Krz'tz, P.an~ekten ? ~3 a ~aikowsM, 
Quaestiones de iure societatis str 75 a nn. j. I?odlvne vyklada. ammus co.n
trahendae societatis Pothz"er, Pandectae ]ustmlaneae Tom. 1. tIto pro SOClO, 
Sectio I. Art. I. nr. IV. nota b. 

Ó) Der1'lburg, Pernz'ce a Grome na U. m. 
6) Dentburg, Preussisches Privatrecht na u. m. str. 616; Grome na u. m. 

str. 27; Eneccerus-Lehmamt, Biirgerliches Recht I. 651. 
7) Ovšem nelze tu míti na mysli technickou stránku řízení závodu, 

jako snad Goldschmz'dt, Entwurf str. 325, nýbrž stránku juristickou; na po
měru se pranic nemění, je li podnikatel sám neschopný, a podřízený duší 
podniku; přes to právnické pojmy pána služebního a dělníka, a národohospo
dářské pojmy podnikatele a pracovníka (osoby, žijící z důchodu pracov~ího) 
zůstávají intaktní. Podobně nelze sem vztahovati případy ty, kdy některy neb 
někteří ze společníků nejsou zúčastněni v technickém řízení; i to nemá vlivu 
na jejich postavení. . v o • • • 

8) Správně Pernz'ce na u. m. str. 65, jenz klade duraz na ~teJnou I?OSlCl 
právní - GleiChberechtigung; Stez'nbach, Rechtsgeschafte der wlrtschafthchen 
Organisation str. 82; Seufferts Archiv sv. 13 Č. 248; ROH-G. sv. 1 str. 194; 
sv. -1'7 str. 276. 
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národohospodářské . nazvati ty , kdo účelu nějakého na společný 
zisk a ztrátu se domáhají, podnikatel , specielně spolupodnikat17' 
lzé mluviti o smlouvě spolecensKé. ] de _však dle celého tenoru 
smlouvy nutno říci , ~e na libovůli jednoho neb některých z účast
níkú závisí, zdali úče lu nějakého domáháno býti se má, aneb zda 
v snaze té ustati se má, v . kterémžto posledním případě ovšem 
ostatní účastníci odškodněni býti musí, [!. kde dále vyloučen je 
vliv těchto ostatních účastníků na způsob a prostředky, jakými 
účelu dosaženo býti má a oni di ktátu některého z účastníků, 
pokud jde o působení své podříditi se musí, je patrno, že není 
tu animus contrahendae societatis, nýbrž že je to poměr pána 
a podřízeného, 9) poměr 12.o dnik~tele a dělníka; tu nelze mluviti 
o tom, že by domáhali se účastníci účelu společného; jen ten, 
kterého lze nazvati podnikatelem, domáhá se účelu vlastního, 
ostatní spolupúsobí jen k účelu jeho, jsouce na dosažení téhož 
interessováni. 10) Z toho plyne, že ze samého pojmu associace 
podává se rozřešení, a že jen prvé I1zeringe11,z uvedené znaky, vliv 
při vedení záležitosti nějaké a nedostatek jeho se strany určitých 
osob, associaci a směnu charakterisují. Okolnost ta, zda někdo na 
dosažení jistého účelu podílem v zisku interessován jest, není roz
hodná; takové účastenství pracovníků v podílu na zisku jest jen 
způsobem mezdním,l1) t. j. podnikatel, aby lépe a zištněji účelu 
svého dosáhl, interessuje osoby ve svazku smlouvy námezdní 
oproti němu stojící, na jeho dosažení. Je-li tedy na jisto postaveno, 
že naprostý nedostatek rozhodného, decisivního vota je znakem 
smlouvy námezdní, máme zajisté kriterium, které v konkretních, 
k posouzení předložených, případech spolehlivě k cíli povede. Třebas 
ani okolnost ta výslovně mezi stranami ventilována nebyla, jistě 
bude mezi nimi nesporno, zdali si představují svůj vzájemný poměr 
jako poměr dělníka k podnikateli, či jako poměr dvou osob stejně 
oprávněných. Jest nepochybno, že tu právě sociální postavení stran 
bude objektivním indiciem. takže nebude ani třeb.a na subjektivní 
názory jejich app 1I0vatí. Bude tudíž zajisté v každém konkretním 
případě s dostatek materialu k řešení otázky, zdali smlouvu za 
společenskou či námezdní dlužno považovati. 12) 

9) Spolčení se práce s kapitálem může hýti subordinované 'nebo koordino
vané; Lastz'g na u : m. str. 480; GoldscJtmz'dt na u. m. str. 132; Crome na, 
u. m. str. 153; St ei7Lb a cit na u . m. Jinak TVaaser na u. m. str. 69. 

10 ) Zacharz-ae v. Lingentha!, Franzosisches Civilrecht str. 598, p. 3 a); 
Iheri71g, Zweck im Rccht 1. str . 125; Grome na u. m. str. 27. 

l l) Tak již Lessius na u m. - ._ 
12) Rozhodnutí, která na to mto základě vydána budou, jsou zajIsté 

zcela případná . To seznati lze, pozorujerre-Ii případ předložený k řešení 
říšskému soudu německému (R .-G. sv. 31, str. 39). Firma jakás sjednala 
agenta na 10 let na provisi, a již v třetím roce ze služebniho poměru ,ho 
propustila, poněvadž prý dálším provozováním závodu by propadla v zkaze 
finanční, což jí, když agentem o náhradu škody žalována byla, potlanlo se. 
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Že jedině tyto právě vylíčené okolnosti jsou rozhodny, a že 
okolnost, zda někomu podíl na zisku z nějakého podniku přísluší, 
není ' momentem při určování podstaty smlouvy významným, lze 
ještě jiným způsobem prokázati. V otázce naší můžeme se totiž 
dovolati i svědka, jenž velice zřídka kdy způsobilý je svědectví 
vydávati o právní povaze smluv; můžemeť dovolati se názorú 
stran samých o tom, jakou povahu právnímu poměru, mezi sebou 
uzavřenému, obecně přikládají, a jak představují si konsequence, 
z poměru onoho plynoucí. Vždyť problém náš nemá za předmět 
nic jiného, než zjištění podstaty t. zv. partnership, t. j. principu 
mezdního, jenž jmenovitě v létech 60tých století předešlého nabyl 
takového významu a sice nejen v literatuře, ale. se střídavým vý
sledkem i ve skutečném provádění, že bylo vzhledem k tomuto 
-principu prohlášeno, že není již sociální otázky.13) Následkem roz
ruchu, jaký mezdní princip ten způsobil, sebrán veliký materiál 
statistický, uložený především ve spisu Boehmertově, Die Gewinn
betheiligung, materiál, jenž má nejen cenu národohospodářskou, 
pokud sděluje výsledky, s jakými zmíněný princip v praktickém 
upotřebení se potkal, nýbrž i právnický - konstruktivní, pokud 
obeznamuje nás s nazíráním stran samých na poměr · smluvní, tak 
zvaným podílnictvím na zisku založený. Jmenovitě na str. 117, 121, 
135, 149, 158, 191, 209, citovaného spisu lze najíti nepochybné 
doklady o tom, že podnikatelé a dělníci na prosto v tom se sho
dovali, že poměr mezi nimi uzavřený - je smlouvou námezdní a 
hlavně, že dělníkům nepřísluší nikterak právo vměšovati se do 
řízení podniku. Přetřásána pak na místech uvedených velmi horlivě 
otázka, zdali se dělníci mohou informovati o prospívání podniku 
a především, přísluší-li jim právo nahlížeti do knih obchodních, 

prokázati. Transformujeme-li případ ten na právo rakouské, jde o to, dlužno-li 
na smlouvu použi~~ § 1155 o. z. či § 1205 o z. Po našem soudě nemůže býti 
pochybnosti, že jen použití § 1155 o. z. vyhoví povaze předložené smlouvy 
a že příslušela by agentu přiměřená náhrada (sr. i Goldscltmidt, Entwurf 
str 132) ač právě říšský soud opáčně rozhodl a žalobu agentovu zamítl. 
S druhé strany je jasno, že agentovi onomu nepříslušel nikterak vliv na 
provozování živnosti továrníkem. Z toho tedy patrně plyne, že účastnění se 
podniku na zisk a ztrátu nemá nezbytně za následek vznik smlouvy spo
lečenské, a naopak nedostatek vlivu na vedení podniku je znakem provázejícím 
smlouvu, kterou byli jsme nuceni prohlásiti za námezdnÍ. Dobře rozhodl 
naproti tomu říšský soud v případu uveřejněném v Seztfferts Archiv sv. 13, 
Č. 248, kdež dedukováno vzhledem k tomu, že jisté osobě vyhražena byla 
stejná práva jako ostatním společníkům, že nelze jinak, než prohlásiti smluvní 
poměr, tu mezi stranami k místu přišlý, za smlouvu společenskou. 

13) S chmoller,. Zur Sozial- und Gewerbepolitik der Gegenwart (v Zeit
schrift fUr die gesammte Staatswissenschaft) str. 455; Frommer, Staats- und 
sozialwissenschaftliche Forschungen, Heft 25 (1886); Fuhr, Zeitschrift fUr die 
gesammte Staatswissenschaft, sv. 55 str. 600; Wirmí1'lghaus, Hand w6rterbuch 
der Staatswissenschaften, 2. vydání, sv. 4, str. 716 a nn.; Schonberg eodein 
pod heslem Arbeitslohn, str. 865 a nn.; Viktor Boehmert, Die Gewinnbethei
ligung. 
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eventuelně žádati složení účtů ' se strany podnikatele. N amnoze se 
k otázce té přisvědčuje, leckde i záporně k ní se odpovídá s po
ukazem, že tato práva náležejí vlastně spolupodnikateli a nikoli 
dělníku. Pokusíme-li se o -řešení otázky té, vyjde nám výsledek 
pro pojednání naše · důležitý; rozhodnemeť tím spolu otázku onu, 
kterých norem práva společenského dlužno na partiární smlouvy 
pracovní analogicky použiti vzhledem k předpisu § 1159 o. z. 
Odpověď zní, aniž by tu bylo lze pouštěti se do zevrubného roz
boru jednotlivých práv pracovníka, jenž podílem v zisku v podniku 
nějakém je zúčastněn, což zvláštní části pojednávající o vzájemném 
poměr'u stran přináleží, takto : Smlouva tu uzavřená je smlouvou 
námezdní, a je tedy patrno, že ony otázky, pro jejichž řešení do
statečné normy v titulu, upravujícím smlouvu námezdní obsaženy 
jsou, podle těchto norem musí býti rozhodovány, a že nelze jim 
nikdy substltuovati příbuzné předpisy z. titulu o smlouvě spole
čenské pojednávajícího (na př. otázka ukončení smlouvy). Podobně 
oněch předpisů, ' které předpokládají při tom; komu práva sub
jektivní poskytují, qualitu podnikatele, tedy jmenovitě oněch, které 
pořádají práva společníků na vedení záležitosti společné, nemůže 
býti analogicky použito, ježto jejich nutným korrelatem je exi
stence spolu podnikatelů . Naproti tomu docházejí upotřebení ony 
normy, které dotýkají se zjištění zisku a jeho rozdělení. Nelze 
tvrditi, že prá.vo nahlížeti v knihy, žádati bilanci a účty, nemůže 
příslušeti dělníku podřízenému a že by ono bylo osobováním · si 
práv podnikatelských; naopak je patrno, že poskytuje-li smlouva 
dělníku nárok na podíl v zisku, musí jemu právo objektivné po
skytnouti možnost a prostředky, aby se jemu podílu onoho sku
tečně dostalo. Jest tedy obsah práv, zaměstknanému po té stránce 
příslušejících, vyčerpán analogickým použitím norem práva spole
čenského, které zabrání tomu, aby právo zaměstknaného na podíl 
v zisku nestalo se illusorním.14

) . 

Dlužno ovšem podotknouti, že v ryzosti) zde vylíčené, sotva 
as . často partiární smlouva pracovní bude se vyskytovati. Namnoze 
bude poměr mezi stranami uspořádán · tak, že zaměstknanému 
vedle pevně stipulované mzdy bude přislíbena tantiéma, t. j. podíl 
v čistém zisku. Že tomu tak jest, o tom možno se přesvědčiti 
jmenovitě v knize Boeh711ertově na 'citovaných místech i Jinde. lb

) 

t~) GoÚschmidf, Entwurf, str. 132 ; Dernburg, Preussisches Privatrechť, 
str. 616, p. 5; Emzeccerus-Lehma1Zn , Biirgerliches Recht 1., str. 651; srovn. 
i osnovu zákona o obchodních pomocnících, čl. 60 b, a1. 2.; .' omylně rozhod-
nutí ve věstníku mínisterstva spravedlnosti č. 120. . 

15) Lastz'g na u. m. str. 415; Goldschmidt, Entwurf, str. 325 ; Dank
wardt, ]ahrbiicher fUr Dogmatik, sv. XIV., str. 244; G.- u.- W Č. 13982, 7684. 
Poqobně. osnova, čl. 60 b aJ. 1.: 1st bedungen, dass e i n T h e i I der ~eziige 
in 'einem Antheile an dem Gewinne aus allen oder aus bestimmten Geschaften 
besteht ... 
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Patrno. z tQhQ, že případů, ve kterých ř'ešení Qtázky naší bylo. by 
zvláště Qbtížným, bude velmi PQřídku. 

PQkud jde pak o. případy t. zv. prQvise,16) t. j. PQskytuje-li 
se pracQvníku prQcentualní plat z hrubého. výnQsu nějakého. jednání 
(určitá prQcenta z uzavřených smluv PQjišťQvacích a p.), je patrnQ)
že jedná se tu o. zcela jiný princip mezdnÍ. , J eť mzda ve fQrmě 
provise PQskytnutá, aSPQň v jistých případech, určitým druhem 
mzdy kUSQvé, a nikQli podílem v zisku. Je také charakteristickým" 
že judikatura naše ani v jediném případě, PQkud nám známo. jest, 
kdy sl.íbena byla prQcentuální záplata za zprQstředkQvání prQdeje 
nemQvitQstí, nikterak nebyla na rQzpacích, že , jde o. smlQuv~u ná
mezdní a nikQli o. smlQuvu sPQlečenskQu . 

KQnečně jest ještě na něco. pQukázati: Zákůnník QbchQdní 
upravil v 3. " kn. v 1. titulu nQrmami o. t. zv. tiché sPQlečnůsti 
půměr zcela analQgický PQměru našemu, tQtiž ten, když kpQsi je 
kapitálem zúčastněn na pQdniku nějakém ' na zisk a ztrátu, -avšak 
nemá žádného. vlivu na vlastní vedení téhQž. 17) Avšak zdá se vy
plývati z čl. 261, 262 Qbch. zák., že účel majitele QbchQdní živnQsti 
stává se dle názQrů zákQna do. té míry i účelem tichého. spůlečníka~ 
že majitel QbchQdu jest netQliků Qprávněn, nýbrž i PQvinen, dQ
máhati se účelu tQho, takže nezávisí jen na jeho. vůli, aby vzdal 
se libQvQlně dQmáhání jeho., jak tQmu je nepQchybně při partiární 
smlQuvě námezdní. Po. té stránce lze tedy kQnstatQvati rQzdíl mezi: 
partiární smlQuvQu kapitálQvQu a pa:rtiární smlQuvQu pracQv:ní;
které začasté jako. pendanty QprQti SQbě byly stavěny. 

§ 8. 

Dodatek. 

Zbývá ještě fQrmulQvati stručně rQzlišení smlQuvy námezdní 
Qd některých smluv příbuzných. 

Především jest dQtknQuti se smlQuvy nakladatelské.!) ZákQnník 
ůbčanský přiřadil nQrmy o. smlouvě této. předpislun o. smlQuvě ná
mezdní v titulu .. VQn entgeltlichen Vertragen II ber Dienstleistungen« _ 
V nejširším smyslu vzhledem k tQmu, že nakladatel zavazuje se 

16) O f'ozdítu mezi tantiémou a provisí sr. jmenovitě Crome, Die par
tiarischen Rechtsgeschafte, str. 172 a nn.; sr. dále čl. 60, 60 b osnovy. 

17 1 Sr. vůbec o případech těch Lastz"g na u. m.; za tichou společnost 
považují partiární smlouvu pracovní Goldschmidt, Entwurf, str. 325 a .s,lobbe, 
Zeitschrift fiir das gesammte Handelsrecht, sv. 8, str. 55. -

1) Sr. o tom Stup e cký , litografované přednášky o. smlou vě 'nakladatelské; 
Stube7trau",h II. str. 450 a nn. -
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.autQru neb vůbec tQmu, kdo. dílem literárním, uměleckým neb fQtQ
grafickým (§ 1 zák. ze dne 26./12. 1895 č. 197 ř. z,) disPQnQvati 
je ůprávněn (§§ 15, 16 cit. zák.) k předsevzetí jistého. prQcessu 
pracQvníhQ, bylo. by lze mluviti o smlůuvě pracQvní, a sice zá
platné. Než celý poměr půdstatQu svou Qd smluv námezdních se 
liší. Již dQmnělé synallagma (plnění repres'entující účel smlQuvy
-causa s jedné, záplata zaň PQskytnuta s druhé strany) jest při 
smlůuvě nakladatelské zcela jinak polůženů. Jeť při smlQuvě 
námezdní plnění každé strany prQstředkem, by Qna dQsáhla 
vzájemného. plnění strany druhé, z čehQž plyne, že právo. jedné 
strany je Qbsahem tQtQžné s půvinností strany druhé, a že nikdy 
práva a PQvinnQsti strany jedné nejsůu zárůveň právy a PQ
vinnQstmi strany druhé. Při _ s,mlQuvě nakladatelské je PQvinnQst 
nakladatelQva zárQveň jeho. právem, právo. autQrŮVQ zárQveň jeho. 
PQvinnQstí. PQkud však hQnQrář, který po. případě autQru se po
skytuje, měl by za jednu stranu synallagmatu býti považován, pak 
'ovšem systematika zákonníka byla by zcela nezdařená. 2) Nehledě 
však k zmíněné principíelní různosti obou smluv, která vylučuje, 
aby o smlouvě nakladatelské pod titulem smlouvy námezdní bylo 
pQjednáno, JSQU i detailní předpisy tak různé a bohaté, že ony 
rovněž počínání takůvému brání. 

Další smlouva, která , tu v úvahu přijíti může, je t. zv. příkaz 
ku prodeji. (Verkaufsauftrag), §§ 1086-1089 o. z., římský con
tractus aestimatorius (D. 19, 4), nyní i smlQuvQu vetešnickou 
(Trodelvertrag) zvaný. Tato smlouva, která v rakQuském zákonníku 
-občanském půdivným způsobem jen Qhledně movitostí jako. z;vláštní 
typ smluvní je uznána, (ježto dle § 1088 o, Z., odevzdá-li se ne
movitost způsQbem v § 1086 o. z. vytčeným k prodeji, je_st smlouvu 
takovou' považovati za smlouvu zmQcňovací, recte námezdní anebo 
příkaz-mandatum) liší se od smlouvy námezdní jednaILlim, .že ne- ) 
zakládá P. o v i n n o s t i vetešníka k obstarání prQc!eje, jednak že 
péči o. zcizení pokládá za právo. vetešníkovo,; stavíc jej _ tím na 
podobné místo, na jakém sPQlečník při smlouvě společenské se 
nalézá; právě v pramenech římských místa, o kterých jednáno 
bylo. v §u předešlém, žádající k založení smlouvy sPQlečenské 
,animum cQntrahendae societatis j dotýkají se smlQuvy vetešnické. 
{Cf. fr. 13 pro D. 19, 5, fr. 44, 52 § 3 D. 17, 2.) 

2) Stupecký na u. m. 
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