
na hsUná,ch jimi se'P Slall1iýd1,. Vážím 'SlÍ! vdmí advokacie 
pro. to, 'ClQl Ipos.lání její veLkého vyjadřu'je,allle přilznává:m 
s\e, že jlsem ÍlolmuDo postulllá\DU a.dvolkaoiJe nik,dy nerlolzuměI. 
p.0Iu~1ým oIPakiQIvámILm 11Ie1St1áJVáJ 'se 'plr,o ,mne poŽ\ald1a:vek ~eln 
s rlo z umnt ellln ěd'š ím" 'ne bot v ÝVioldty a UIUOlflOIVY 'l1 e olh s:aihuj í 
cd úv,oldTIlělnďl, ;n!ý b ľ'ž ,od lrv,oldTIlěnÍ' 'PIIiOISté 'al1'hc:i~p<uj í. 

Z álkl.aldll1lí 'omyl tkVÍ v tlom, že Stmělsuj,í. :se t'u dva 
zce,l'a! odlli'š'l1é ;pojmy: oQ lpráivnělnlÍ ku seJpi'solvální lrist:iln! s:ou
k nomýlch n a stlfialn ě jedné, a úkolny ve,ře,jného ,osvědčo
vání na! ISltmJl1\ě dru'hJé. Veřejll1lé oSlvěldoolvání jeslt po,jmově 
f u'llllk:c: í stá t n Í 'mo ,c:oi a může t ledy přikázáno býlti 
j Cldl~ruě ,OIrgá,nJŮrrn u 2ldlalnÝ'm veřej:nou věr,ou , státem jmeno
vla'n)ým. 'D olOlžk é'J ,0ihSla:hluHcÍ ,0Ivéřell1lí podpiSů je,slt ,1, jo s It, i
n lOl u v e ř e j n 'o u, a tultlo sep,sla!ti 'múlže jen 1O\r:gán, j'emuž 
př Í s lu:š Í Ipoltesl ~a's '8!ctiolrum ClolnlfkiendolrUim. Zmocniti, ald
vcká;ty klU ,o lvěřDlváníl podpisů znlamelnall'ol ,by tedy uldé
Jiiltlf j-timprá VOl ku selPlisováJlllí II'ilstiln veřej-nJýclh. To' jest 
ovšem nem'Ys'htelno a nesTlolVl1iaJtellno s' plols:lánim adVlOt
kacie :l1Iejel1i U náSl, nýbrž v cellém šHrém světě. 

K u Ik'OIl1Jci své kriŤ'ikydlá'vá aut-olr na uváže:nlolu, ne- -
má- l,i vůlbelc být!~ zrušelhia ilnlstilt'ulce TIlotáfských 's lpisů a 
ú,p:lně 11Ia:hr 2! žena 'I=IC'U\hOlU slolle"nll1IÍlsaJcí i.iISttÍ'n s,oukmomlých 
u vádě1je,žc ~Otrm a .Latin Z'alj i s'Íé úplně st ;l č í , '31 p.OItřebě 

IstrWJ1I i ,slQludu lé:pe vyholVtuje. Ta'to beze vše:ho, ,0\dů'Vo.d

'I1lělnlí l etmo na! papÍlľ hozená Ipo:ú1:ámk'a ll1iez,av!a'zuje ,o)yšem 
ku :pOllleIill1,slolvání, a tlak Zlbývá Ip.ouze na\vzájem uvážilti , 
je-,m ,a:ul~OIr leg~tůmloiVán, 2!lby !Pl'OljelV,0IVl1-111 mínění 'Ol t 1om, 
CIO< vylhloiVuj.e »'P'otřebě« ISIOIUdú" 'a je- Ii! v zájmu stran, 
'a'by uitíželI1IY Ibyly 'l1'ákl'ade.m ,dlv Oljím, 'l1'ehliedě ,aind k tomu, 
že námět aiU'DOrŮV ,oltvírál b:rá'ny ČUI1lnoISl Í'i 'pokoutníků . 

V Iresumé .svýdll klriti,c!kýd11 v ÝVoQld i\" jimi'ž a\ut!or 101d
mHJl' v eškerá ustanovení os nlo'vy , j,ež jSlo,u moder'nÍ a :pOl
Ikroklolvá, a odsOIUldlirr vše, 00' p,ř,unáš,í OISruOiV,élJ nového, 
ú,čelllnlélhlO 'aJ :vh10ldméhol - pr'alví aU1tlor, 'že a'dvokaJCie vÍltá 
zI1laJčJné »sv:rlchlu uiVeIde'I1Jé « přednols ti ,0'snoiVy . T 'OIt,OI .pa)r1a:
,dlolxOInmá s11lad nahr2tdi:N Is:mítř,1\iI\Té 'z'alkolnlčenÍ. 

V IÚVloldu 'sivé úvahy Iprioljevit i,s'em :pochyhDiOlSt, ,pr,o
spělj,e -li ktr:ntliNa aunorov'a Zlbl1idlov,aJná :na jím vy:tičené úziké 
z,ák,l:8Idné, dlis'kusil: ,zá'V,ěľlem 'nel11ld1ill Inež pro.je'vliN, mí
nění, že kinitil\:la t'a není ,olbolhta,oení:m 'diskuse <O Ols.l1iolvě 
1llOltlář skéthJO řádu . POlsitJádám v 'nÍ vY'Š'šíclh! hledisek Ia, 'V,ě
{uecké1hI0lIPr10 InH\Jl1luŤ:Í ~Iá'tky, která j,els:tl olvšclm subtilll1lí a' olb 
:tíž'TIJou. O f-olr'mě auvolro1vy kriltiilky, 'která vyklalzuje m'l1ohO' 
pří'k r'o\s'tí~ lze říd .polllze totlO: měll-ILi ' 'aJultor 'úmysl býti 
vě'cným a 11leútlQlČným, ,paik se mu tenllto úmy,sll: ne z'ceula 
zdařil. M11Jo!hlé 'P'řcslfiřeliky při uplllatňOlvám í sloaJvo:vských 
snah .lIze vysvětliltti', lne -li do!lwlfioe 'OIm'l!uv,lit.F zaruÍloeníin ip'flO 
s1tlalV u po:v,OIlá'I1lÍ. Sa',Clrio\ ego\Í'simOl ve SlDuŽ'bách ISltlatVU jes.t , 
s:l]ald pě:lm1!é he:sllo, mJně' oiVšem lépe .se lílbí příkwz: sunm 
cudrque t.dlbuere. 

o smlouvách svatebních 
. podle ná'vrhu subkcmitét'u prlOI re'v~si 'olbČlail1'ského, zák,oma 

- 'referu je l110tlář dr. V. Č e.r;n ý . 

N á vrh 'p ř e d"P'Í' s ů 

Roldi,nlllJéh Ol prava, v YiP'ra1cl0lv al subk'Qlmité~, je.runž 'čteny 
byllĚ v ,p. : pro.fe sO'r dlr. Bnl'nlo K C:hfkal, rada vrchl1ÍlhOi zem
skéhO! SIOIUldu dr. A!'ois CerI111laJ11i, nOltář dr. VáiCillav Černý, 
a(dlvcOká:t dr. Evžen Lbwy, ,atd;VOlkát dr. ' Konstanti 11l S c'
bičk,a" ra(da v rchního' z'ems1kého sOluldu Otakar Wuc11lsch a 
'l1Jo,tář dr. A lo is Zmek. 

SUlblmm,jltétu předseda,l o rJtbOlrlo<vý přednOlsta mini-
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Sltersfrvcu ,spr av edl!l1folstli Antlolníll1l Harltimaln. Mini'sterstvo 
unLf,nk éillční Zlas:oupiQlv,aJh v {lé m v 'polčMlku odbOlľiOlVÝ před
nost2! Idli". AUlguSlt Ráth, iej1ž lpolzdě'j,il vystřídJal!L mill1IÍ,ste:r
ský radia! J arlolslav Č.albna'daJ a mi'ni'steII lsiký mí.s:t'oltajemník 
dr. . rrlaintišek Rouček, jle1niž se ve1l1mi IZldatll1lěl Ulplalt,ň,Q1V'al 
v s ub k'olm~tlé!tlu. . 

Z aJPi'sova teJ,em sulb k,olmi tMlu byll' mh; tlOlta\j emník ITTI'ůnÍ-
Slt'erlSltlVla Jstpraveldl'nJoIS~;u d1r:. Jan Srb. 

SubkQlmittlél~ 'z,a:háhr 'slvolH či11'nost' dlI1!e ll. prosince 
1920 laJ ' lpirtolbnall úk,olll mu ,s lvě.řelný l1Ial l,ptoldklia!dlě re'ferá:tlůj 
jelž ipřli'pralvili pp.: dll'. Ce:rmaJnl, ,clir. Čelrlný, dr. Sobióka 'a< 
WunStch. Na Isklioln~~.m roku 1922 ip<řilkfiOlČel11'(}I k druhému 
ČlteruÍ, jelž sk,olnJčeno bYlliol v ČerVII1IU 1923. Trval;al práce 
s,ublkomiltétu t 'e,d,y 2 é1!I pŮlIl r,oku a vyl~OInaJI, subkoiffi'Í'tét ;t'en 
sohúZÍ' jist,ě IPlřes šedesát!! 

,Mťnilsit!efis!vVlo ,spravedlll1\o,sltli v :předma'uvě' děkuje p-řed
sednlDcuv,u InoltářlSké ktom01ry v Praze" jež slchŮlzÍ'in ISIUlb
l\:Iolmiltétu IpropůjJÓOlVlat1:a SlViode mÍ,s'ÍnolsÍ1Í, zal <]la'skaJVé p:olhlo-
stinlst;ví,. 

M ,tnilsterstv,OI s,pr,a\ved]l1I01sti vYldlélJl,o- ná'v\fh ten 'SIvým 
náklatdlem 'Í'ÍIs-kem ,a llze 'ki .ohdržeti buďltio v mdnd;sierlslt\vu 
nelbol v k a!ždém vě~tším :l\ini:hlk:ulpectlví za 16 Kč. 

TIOltlO mřniis'te,pslt'VIOI zlals\llaJl!oJ ll'vedelnlÝ nálvnh l1iotářským 
k Qlmorálm a vyzv:al.o je, alby k 'němu p'odáva'!y své ná
vrhy. 

Pc'de:p.saný byl ne.,fell'lentem 111O-tářské komory Pražs1ké 
Ol prá'vu r,oldlinl11iém ,é)! vyklOlnl3.:lI ,o tOlmtlol the'inaltu též pře'd
nášlkll v pražském odboru ,sIPIOr1tklu 11l0lt!ářú česko!sloveiDl
,skÝ,dh dne '26. duhna 1924. 

P'OISltlwP ppa;cí subkomiluéit1u 'pro \právo Irloídúnmé byl 
jiný" než1:i v OSIDétit'nkh čtyrech! slllbktOlffiitéte,ch. 

J]nde p.řísluŠll1)Ý referent (plrIOlfes,or ,cfiotY'čné 'Plrá1vní 
dilsJCÍIP1Íny) vyprlalOovalt návrh relÍ,olrmy pří,slušného. oddHu 
,a 'předčHa,ň 'jej v le schůlzíc!hl, p,ři nilohž 'p:rak,tik'OIvé z ř.ad 
sOiUldců\, ' (ljd!V,Olkátů ClL nlOlt:ářů 'Poldálvali :k ně:mu své Iphpo<
m'Í.nky, 'op.ravné ná'vrnIY, ,o' :nJ.c~hiž se delbatO'valo, :hhuSoo'Vla'lo 
a 'iilchž vÝ'SlI:eJCiikem byl n4vrhpifo 1l1101VÝ ,ohča'nlský Izákom,. 

V su'b'k'omi'tlétu pro IIJlrlá\vo r'oldi,nné ,DO by!lo i'itI1lak. Pam 
(profesor dr. Br'ulnlo K,a\fka ielslt, jlak uIIámo, vy:nikla;Hc:ím 
poll:itiikem německÝI!TlI, Ikterý k,ol1á mnolhto' 'PoO.Jitlilcké plrá,ce, 
takže \Die.mohl věnO'vaJtli 'Sle u:vedeným zpús,olbem IP:rád 
v subk'olmi:tétu. 

Pr,olto něk,t'eří. členolvé sub!komitétu p10ldjal:i se úl,oh'y 
refere'l1tů , jak Hž oz h!o<ra llvelďeno. 

Mně při1pald1Uo. vY'pna'coVla!ti partii ()l smJ,olUvá'ch slva
tehních a dě:dický,ch. 

Vy!pra,colv,a~ jlsem svěřelnlou mi pa,rtii .hned na IP 0-
Čá!~kll zaJSlecdání ,subktolmHétu ·aJ 'P'řipoitH jsem k nídtůivo
dO'VlOIU! Zip,rávu, kde jlslem olZlI1laJčill ll1ioivoby 'a, odchyil'ky ;pr,oti 
dosavadnímu právu. Mi'nis-telrlstv,o- spra1vedl.11'o,sti múj e1 21 -
Ibmát i 'Si dúvo!d.OIvou 'Zprálvou rG1zes.l'al,0 člen.ům sulbko
mi'tétu, kdež jsem .o ,Slvé:m návrhu 'relf.eroval. Návrh dOlšel 
'Qlvšem vel:mi 'plrOll1iikavý ch 'změn, 'alle přece l.elckterý l11ú'j 
!návrh ďio,še l přijetí, ohs1c,'že'l1i je,slt v 'tÍlsk'11'l1itém ell!aJb.orá,tu a 
stane se 'pra;vdě,podolbtně s,oučálstí česlk,osl.oveJ11Iské'h0' ob
ča<nského zá~ona . 

Má tnc1Íž J1'oltlářstv'Qcčes:kosllolve'l11s~ké věldocmí t a:h!c,) 
že ú6a\stni,uo s.e na J1Jolvém oboa'ns:kém zákOn/U 'čes:klo ls! c-' 
vcnském neie!n hmot'l110u 'Po,mOlCÍ (p'OIs'kyt10rvál1í,m mistnosti -
pr,o konrference) :nÝ'br'ž t 'éž pnaJC'Í' duc'h-ovnÍ. 

P an profes'OIr K afka 'b:\.nsrtře řídil prá,ce a vel:mi vlivn ě 
a a,utIQlPalt\ú~nlě zasahoval ,dOl referátrLl. M ,iil1is.teirlskv 'míst:c,
taljem!l1Jík 'p. dr. Jam S11b Inejen Zlalp~,s,o IVaJ', 'cin' nejednu 
S'polr:nou IplaJrW vYip'r<aJC\olval , dlblwl o Ú!plra'vu n avrženého 
Z'nlěll1í a ,s'e'ps.al, lÍ'éž dúvodorvOill zlp'l"ávu: 
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PoJIT)) sekční C1héf řI'alruman úča s tll1li I se debaJt Ir praiCÍ 
Slvýmř VYlPiféllClOlvaln!Ýimř TIiálV'rhy, 

Gk'ollem J(io:mi,se pno Irlef<or:mw .oboa!1Jskélllo zákoníKl 
bylo ipq'lnlvél.~lti p>O-llhé rf.'tllŠe ml nhČia(nlsikém - zákolníku 
z .rlOku· 1811. Zákoník měl býltii zhaven 7;alSltair.a~'ých ,p,ře'd
pisů a ,dophllěllll IPOldFe ITIlyně,jšího st'alvu právníhO' cítění a 
nazírá<ní. 

Náf- su'bIkOlm1té't nedrželI. se tét,o tdIÉr'e!J{1bivy a ~:mli dobře 
se jí držeti nemohl. 

.Mnohá ustanoiVení J',odmnéhlO práva -od\p'olvíd'allia sice 
duchu doby k-olem noku 1800., ale :nli!kolllÍ\v ,náJz,olrúm kol.em 
poku 1920, neboť él.'Tlli th nOlve:!y k olbča'l1skému záko:l1u 
nemohly překlenú,uti rO.'Z'Por názolr1ů 'Olbo.u tě:dhto daJt. 

.pno'l~o h.,o-mi:se llf:'ibral1H:a 'se něklverým. i 'poldlstla\t !l1Iějším 
11JOVoit1ám .• 'POIkud je pOlkládal'élj za slPpalvetdll~vé él! vhlo<d.né. · 
Pře,s tOl mlllsilc! Ipřejíti přes TI1iTIlOlhé reformlnlí návrhy, 
Heba's wZJnlá:Vlahll jejiĚdhi ,dJ1IIVlOdno.slt, jeldinlě' ptrloito, že 'P'říJ.Jiš 
se Vlz'daIolv,aJl'Y vyt'čené smělmici. SUlperrelVi,S'nÍ kOlmisi 
připadne tě'žký úkOll uvéSlt~ v 'sloluliaJd e;llabOlráty jlerdnlo
tii:tvÝch sublmm:ntétů a .připr,a\v.j.t,i t.ext 11/o-vého oihč'alruskéU1tO 
z á'k'Oluílk'a' .. 

T3itio klOlmilse mU/Stí :rlolzholdnloluti spolrlnlé otázky ja:klož 
Ď staTIlolvi~Ut meze, k'a;m až má se s reflolrmlOlU' jí:ti. 

Sulbk~omitét Irl0ldli'Tl1n1éh'QI Dráv,aJ 'Tlebyl vždy Iednoitíl1Ý. 
Byly 'zde bode .o náJzory a o f.ormullad. Text ' přec1lllolžeinlý 
je,st vÝ!slledklem 0Ibšnn11lÝIdl~deba\Í', v II1Ilichž namTI\O'ze rlOlz
hl0ld1 názor vě:tŠ'Eny. Dolklladem bodů jlSlou i mOlje ,mino.
rttní VlOlta, !kt.erá jsem poldlail na sUlPerrevvSlnÍ komisi, 
pOKud j!de 'O' ISlm101UVY SlvatebnJ, jmelnlolv :itě k §§ 1234 ~ž 
1234 Iru 1240 . . 

Sys:tém .je,s/t poldSlt:atnlě t,ýž, jlaJklol v olbčalnlském zá- · 
kOl1iÍ!ku 'z T,olku 1811. 

Změln:i 'záJl1eží v umÍlstělnlíparNe: 10, ISlV'altebnÍlcn s,mllolu
v ácho Občanský z.átklQ\TIiílk j.eldlnlá o 'Tlich v 28. hllaivě' v §§ 
1217-1266, Itedy v palrlagrafelch p:ade,sáti, Imezi mmlZ 
§ 1248 \0. 'zá1jemlllrý'dh tle:s.t:amenltelcJ1 a, §§ 1249-1254 
o 'smllQlUvě dědilcké. 

V novém ná'vrhu jes:t pla\rtie o' svatebnÍlah smllQ\uváJcUlJ 
zlařaldě!ThaJ do kéupi,t'oLy Ol Iplrá'vu iml8./11lželském v §§ 61-82. 

Usta/nJolVenÍI OI v'ZájemlnlÝClh it'esIValmenlbec'h ma:nže,Lskýd1 
bylo VYIp'UlštJě:no.. 

§§ 1237-1239 vyřaděny hYIllY 'Z .pialrtie ,o smlouvách 
SV2!lt'elbnÍdh Cl zařaděny za § 37 'diOl ÚČi:TIlKU pllia~ného 
ma:nIŽleIDSltlvÍI, neboť s,em Iplotimorvě p"éllt:ří, neboť mlají ' ~,Y'tIOI 
.Plwr:aJgr3Jfy mlÍ'sto, nedOljidle-llil k Z'v,~álšÍlTIlí úml'uvě' stran. 

JIVŽ z ;tohOltlo vý,pOIč:t!U jeslt :pI3l,íľlTlOl, 'že ;po/čet pa.1"a\
g1r,afů věnov,a:nýdhi ISllunoluváJm je:st ;J11<e1n.ší o 50 % ; 

Sutbklomiltét J101dliTI!TIiéhO' 1P1ráv,a' na1vrhl1je, .aby 'se §§ 
1249-1254 (o smJ.Olwách dědkkých) přeřéudi1ly z prá;va, 
rOld~l1lného Idlo 'práv.a děldkkého, 'čemuž 'zase se 'hrá)!1JÍ 'sub
k'omitlét IPlrlolfeSlorla SlvohOldy '0, IPlrá'vu dlěldkkém. SpornOlu 
,Qlt:á!zku IrlolZlholdne s-ulperrev:i/sní k'olmi.sle'. Právo. rOidimll1lé 
člení ,s,u'b'komilt!ét na tři. 'Ma'vy: 

I. ° plrávu manlže!.ském, zamľllllujk v DO ,i: svatební 
s ml;ourvy, 

II. o 'plráVlním ,p1olmělr;u mezli l'tOldlilČi a dětmi, 
III. <O pClrlulčensttví, olp'aJtiroivnilcl~VÍ a Ip'od.půlrs.tví~ . Sem 

'převzélIty bYlly zás,wdy <O< Z!baveníl 'slvé;prá'vnIOlS'U. pokud 
j SO'U ,PCIV a;h y ill21 t e r.Í1e,1 Inlě-lp'ľ áJvnlÍI. 

Pú'vOldll'Ím úmysll'em kom1ilSle 'bylo, 'pOIdle dúvodo'vé 
zprávy, 'předp i sy majle,tlkovéhlO 'práJvn manželského úlp,l'ně 

,piřepľlaloolV!cvti a rozltříldl i, ti ve tři skupun:y: 
1. Subsi'diární přetdplilsy z ák,olnlné , jež 'Platí, není-Ii 

z vliáš VTlí dohod y str aJn. 
2, Smluvní modi,fik,a'ce záko'lmého ma'jetRo:vého ,práva. 

3. SmllnvnÍ sy,stémy manže,llského práva majetk,orvéhn. 
V 'oddílu 3. pomÝšllentol přeldle'vším llIa' pOIdn.",o'bnou 

úpriaJViI1' 'je'dl1JOIill!ivých typů malnlže'].skéthlQ, spoil'elčeruství s,ta,t
kú, K'OIill]Sj ;ůanu,l:ct tu 'nla mysli úpra'Vlal 'olbč'3.iTIlSlkýchl Zá.kIOl
IrníkLI švýcarského a ně'll1leClkéhl~, la'le blilžší zkoumání, tét.o, 
,oltláJzky vedl10 k přetSlvědčení, že pTakltli'dká potřeha na
Plr,ostlOl ne'vyž'aJd!uje Zlmě:I1 tak POdSIUaJtiUÝIOhl. 

Ce~1ý v ýrvloj maJj.e'vk,Olvého Iprávla m,alnlže'l:skéhlo. v 1l1Ia
šlťch zeinúCln Ib11a,l se jlMl1Iýlm smě're:m, 'lleŽ ve Stbálttech 1S0'll

seidnÍ1ch. Systém ,Oldlděleného jměll1ú lolbou manželů j,e aSIO'o11 
v zemklh 'hý v,alé.IlIo' rraKo(uskéhlOI IPlrá'va. tak vži t, ž,e 
,smllu,V'nfi mOldlifik2.llce nebý!valjí tlak ówst'6, aby byiMo tf.eiba 
dlálV'a:t,t 'pro InJČ' 'Zlvlláštn,í předpůsy., jli!ohž - s výhmkou ně
kOlLtka' př,edpisů Ol tak Z'V. sPollečem/sltví Il1Ia .přílpald lSlTI1lrtii 
- nebyl'o 'alni, v ,00bČla:nském záJklOlnlílklll. PředpilSY, jejli1chž 
úpra1va bY'~a by plr:a'CÍ llIa:dn.1Ítr.u 'olbtížnou, zůstaly :by pto
vM1šině' na ,papíře. 'ATIikel~aJ IplľiOIVedemlá mezi no,tářskými 
kiolmorla\miÍi v Čedllá1oh:, Inl3! Mlolravě la v le: Sl'ezsku, po\tlvrdil1a 
oe;llkem předlp,okla'dly, 'Z ll1litchž kOlmils'e vY'Clházellléli, a' uká
'ZIa:l'a\, že vše<obeC'llIě se n\i1aJká slpeoieJlní pOltřeha' Ipúlvodně 
zamý'š!l'ené 'p,otdr,o'b'né ú'plralvy naléhav,ě ITIiepociťuŮe. JiTIiak 
zůstává ráz kapit,Q.llY IQI StmloUlváJdh :s.va:tebních TIielz,měln.\ě.n, 

jediJnlě ustJalnlovení- 'Přežilá laJ u '11áJSI ITIie.praktická se vy
pOluštějí. 

Přicházím k ľ<Olzboru jecl!n!OINvvých 'p<3:ľ,a'gra1fů: 
§ 1217, Par,ag,r;alf It:en 'Zní: »001 jistOu sml'oluvy sva

teibl1lí?« § (61) SmlbuV'almi s'Vlatelbmrrlmi ZtQIV'OU se vše,chmJy
sml1oU'vy' o jn1!ě:ní, u].eJdTIiaJl1lé hledílc k Iml3''lllže:llst'vÍ. Jsou UO 
j:menolV1ntlěl Isunuo'll'vy Ol vělnu, IOIbvělTI,elnlí a sPo.le'čenlst1ví 
stl2!Jtků. K:I'élIdlu clúra'Z na 'slllo'Vo »vše'clh!lllY« a »hledúc k mai11l-
žeDs:tvÍ«. Múj TIiáJvnh 'nJaJ ůnlkl olr:pior'alCÍ< záklolTIiai z 25. čer
ve,TIlce 1871 č. 76 ř. z. nelby.l 'bohužel Ipřijalt. ByllOl llIsta
IliUIVel1JO" alby mÍISito mnou n3'VlnhlOlvalnlé1hIOl zlnění »A'by s,v,a
,tební s.mllolllvy byJy 'pl'a\tITIlé, 'musí !býlti zří'zel1lY spisem nlO
Í'á1Ť-skÝm« byl 'zuc:hován v UIVOIZOIv,wCÍ>m záj(tQ.TIU v plném 
:r OIZ1salhu a' pIa tnos ti r e.slp. na. S love nsko a Plo,d kalr'P'atlsk,o u 
Rus pOlZšířen uvedený zák,oITIl, ke 'ktelľ,ým prá'vním jeldl-

ľllčÍJnÍm jeslt IPlol tl.řelbíJ notářsJ\:ého s:pliISU',. Dokla',zolva,íl j,sem, ž,e 
PlojmuN tohoto 'zákiOll]él! dOl zákoln.::t iotbčanlského ,oldpo'víldi 
cirk:UJJáři TI1liTIi~sterts..tva s.pľaJvedlITIlOls~i z 2::3. čerV'nla 1920 
č. 21.046, kldež s.e pmwí\, že má býti poa'a:to ,diOl olbč.ain
skélhlol zákoll1a vše. ,cIO jliTIlÝ!111'.Íl zá.kolny byllo uipra-velTItOt 

. v předpisech ,paJtřící.c'h ;p,oljmově' do ,olbčaTIlskéhto, pirá va. 
O vělci jeldlnatimá ješ,fle supler're'vi,snÍ kiomi:s'e, 'která jme
noviltě bude míU úk'OIl provésti in korpO't aloi zákloln!aJ 
č. 76/ 1871 dOl OIbóa~lls'kého zákolnla tam, kde mluví se 
.o Do.rm:ě p r á'V'ruí:clll je d!nláJní. 

V ýp'olč'en je dJ!1Jort:i1li'vý ch s.ml'uIV sv 3!lt'ebnkh 'VIř iIZPÚ:SOIb Bn 
jesu změnám :p'olz,dějlších p.aľla)~ľiafů, VY'nlelchálny 'js,Qlu: dar 
ji/tř'ní, s'plľ,áV1aa p<ožílvání jmění, 'Pll!a\t IVdovský, dož,ilVloitlné 
p.olžflvání 'jměmlÍ. 

V § 1218 ,o:bjevujÍ se k mémunávrhlu slov1a: »nebo' 
:nevělSlta«. " 

V § 1219 jest záv,ělr iPľvníl vět vŠlel01beCl111ěji 'sty.htso
vá'U. Věta druhá rbyl:aJ YYlPuštěiTIla jako, samlolzřejmá. V §§ 
1218, 1219, 1220 'mlluví se StowběŽlnlě\ 10 manžeke ne'bO' ne
Vě!Sltě, ~d:ež,tiQi dbsla,vardní § 1218 ,mluVliil: be~ vnttř.l1Jílho dLl
v,oldu pOluze .o maill-želke a §§ 17219/ a 1220 mlulvňJy bez 
Vlp!i'Í'pruíhlo dŮlv'odu zalse k~n 'Ol ne'vě'stlě. 

V §. 1220 zavledlelTl jest nQlvÝ termín »,pří'Dtos«, čímž 
se mílní IIJárloik dcery. ' nelbo. vTIlUlČ'ky !plrloltlil ľlodi'čLum, resp, 
déldu 'élJ IbáilJ.ě na r'olzdíl ,od věnla v tedtnické,m slova' smy
slu. VělTItetm 'nla!zý'vá se nyní ·;t,o,CtO mu ž dOls,tává ,ald 
sU'SIHnelTIida ,Olnelr!éť m'altrimolnti. K mému návrhu oip:I'IaJvelIl10 
j.e,Slt i 'P1olohylbelní v:r'vé 1lJove1ly k ,olbčanstk,ému zákionu z ľ. 
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1914, jež přis'Oudli.J:a sice ncmanže1'ské dceř i prá'Vi}1lí po
st'avení mwnželského deslcende'nltlaJ ,0lpm1ti matlČinrým atscen
de11ltúlm~ avšak ,oiplomenu]3J koMbo Zlměně :phzpúsobi,ÍlÍI It'éž 
§ 1220. . 

Nemamželská dcera (VIJIIU1čkI8.1) ,má tOIUŽ podl1e nálVrhu 
nárok Hal vě'TIlo i odl rCldlilčů své ma,ťky. 

NOlve[lou z roku 1914 šknťnuta ,bYll!a pŮ'vodní !SII,ova 
!,s,tlaréhtn § 165: »Die U11lehelichen l(inder sill1id tiberhalu1pt 
von den RechltelTI! der Familie ulnld der VerwalilIdscrha!ft 
a,u,s-g,e-Slchk)lssen«. 

Nea11lanželiská ,dlcelr1a (vnUičklaJ) má Iprávo žáda'ÍIi přÍ\nol3 
od tOlsob 'k vOlmu iPlQlvinný'ch ves 1ft e jl lni é m T o z s 'a h u, 

, jako. dcera mZlTIlželllská, totiž podle jmění a sltlarvu o/sob 
z,a/vá'z éliDiÝ ch. 

KOIne,čnč mí'stOo SlI'OIV »dětd Cl! bálb'a« uží:vá se k návrhu 
pana sek'čního c:lléfa Rátrua SIIOIV »staří rodiče«. 

V § 1221 vy,PU'š,těna byl,a sllOlV/aJ »'jedo/bh ohne st/rell1tgere 
Erfo/flschU!11Ig ,des VennbgeiTI!Ssil:an.des« a vsnnut'a tam' 'slloIVa 
»sltaří T'oldi ,če«. 

K § tolmu pOldt01týk ám1, že žáJd!O's,b Sle' provádí v ří!zenÍ 
neslporném. 

Do § 1222 vs'unut/aJ s~!o'Va: »st1a'ří rordi:če«. Vnučka se 
mŮ'že :p/r1oVldlalti i bez vědomí" nebo. prlo,ti 'VLltl'i 'svylch 
stlaJrýclh rod~čů; SÍ'aJčí, že se nevd'a,l'a be:z v,ěd'o'mí resp. 
prolti. vúlJ.ř 'SiVý/ch r,odičll, a pře,ce múže 'mHIÍI v tlo,m pHpaiděJ 

pr.otlil st/aJeý,m l"oldičúm náwd na, přín01s. 

§§ 1223 a 1224 Jsotu beze zllně'DlY. 
V § 1225 vypuštěna byla sl'OIva »Vor ge/s,clhl,O'ssener:.·1 

t:he«. Ma'nže:l: olVšem může po.žatdOlvaJt:Í vě:nol jedill1lě TI!a 
záld'adě slml/olllvy Slvatební. Ale sHbí-h .se mu věn/o U,eba,s 
p () u z aj vře ní s ň a t k U', 'OIvšem zla še.t,ření f.mmy SlPi.s'U 
11lotářského., jes.t to. IP l'alt'né. 

§ 1226 'byr. vYipuší.ělil a bude umí:stěn v uv01z'OIvadm 
zákoně' . Obs3J:hem bUldle 'piaJnalgraf ten přiz,í:>ůlsoben k § 1. 
lH: c) zák z 25. července 1871 č. 76 ř. '2. ?~ k § 55 kO'llI
kl1r,s!ního řáldlu. 

J át jse:m Inlav,r'hovall' toto zně'ní: 
§ 1226, Aby 'poitviI\zení o. phjetí vě1nla, i 'l{idyž potvrzení 

to, dě'j 'e se vůči komukoli'v, byl.o plllat'né, 'jest- nezbytmlO, 
alby se stal,n spisem notářsk}Tm. 

Ocitl-li se m!aJ1lJžeil' v úpa1dku., jeSlt 'P'oltv.rzení j,e!ruo, že 
vě'no olbdržel, dttrlgalZem pr'olbi každému, /stalO'-U se .slpisem 
notářským, se'pS'aným v době, kdy věmlo přijali a ne/bo 

'ntj'pIQtzlději dva f,oky ·před vyhl'á'šen;ÍJm klOll1ikursu. 
Je-Li malnžel ,clbchodníkem za1psaným, 8/1 nebo o'so'brntě 

ručídm S'p,oleční'kem zalpsané s'plnleC'11iOlsti olbcholdní, }e'slt 
nutinO', 'a'by smllouvy S'vatební byly zapsá'nlY v rej,sltříku 
{)Ibchodnim (§ 16. obeh. zák), mají-,H :míti účťnek pr.oti 
jebo {ybahodním věřitelům. 

V § 1227 na'hr,a,zenO' sl,ov,o »U'11Id« di'sjl1nktivním »nebo«, 
čímž 'předmě:n ve'na jeSlt 'k mému návrhu pojmov'e 11',OIZ
šířen l1Ia vše, 'čeho. ilize užívat.i, 111 e b ,o' c,o lze ,bcizilt.r. 

(DJlwnč. . ) 

Rozhodnutí ze »Souboru legislativy a judikatury«. (Nákladem 
knihtisk. Štursa, Kraut a spo'" v Brně.) 

Oddělení administrativní. 
• Zátkon o stav:ebním ruchu č. 45/1922 nepNznává stavební
kovi právo libovolně vo'liti si pozemek pro zamýšlenou stavbu, 
bez ohledu na zájmy vlas,tnrka pozemku. 

Pouhá větší výhoda stavebníkovla nesmí býti tedy vyvaž.o
v ána újmou os.oby třetí, do jejíž vlas,tni,cké sféry se vyvlast
něním zasah~l. 

(Nález ze dne 14. kv'ětna 1923 č. 8056.) 
Podle zákona o stavebním ruchu (č. 45 z r. 1922) nemá 

vlastník domu vystaveného na c,izím pozemku nárok na vy
vlastnění tohoto po-zemku;-

(NáJez ze dne 18. června 1923 č. 10.804.) 
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Rozhodnutí nejvyššího soudu. 
Maj í- .1 j man žel é mim o s t e j 11 Ý m . díl e m jim p a
tří c .í a k t i v a a m J m 00 s ,o I i d á r 11 ě ll-e b 00 s t e j 11 Ý m 
díl e m p o v i n o van é d I u h y, j e š t ě k až d Ý Z 11 i c h 
z v I á š t ním a jet ekll e b.o z v 1 á š t 11. í d I u hy, 11 e m o
h o u u čin i t i jed e 11 s p o leč 11 Ý 11 á vrh v y r o v 11 á
v a c í, 11 Ý b r ž k a ž d Ý z nic h z v II á š t 11 í n á v if h. I r e
kursní soud múže, z,rušiv dlle § 50 Č. 2 vyr. ř. potv,rzení vyrov-

nání, řízení ihned za'staviti dle § 56 Č. 2. vyr. ř. 
CRo.z'h-odnu1ínejvyššího soudu ze 16. října 1923 R I 881/23. Zem

ský s'Ůud a v. v Praze Sa 95/22.) 
Vrchní soud zruŠ'hl usnesení první, jímž vyr'Ů'vllání bylo 

schváJ.eno, a zastavil řízení vyro'vnávací z těchto dův'Ůdů: 
Ma,nlželé A. a. B. WOV~ uve.dU Hž ve svém návrhu lla za

v,edení řízení vyro,y.nacího, že js'ou spolLl'vla.stníky statku K., 
dále domu čp. 164 v Pra:ze XIII. a domu čp'. 582 v P.raze VIL, 

- dále že B. Wová }e'st s.ama V'lastl1'icí vNy v Z. a spoluvbst
nicí domu óp. 622 v Pra.ze VIII. a kOlnecně ze · s.eznamu pti
hlašek jest patrno, že také dluhy manželů ,těch llejsou stejné. 
Nal,eždo tedy manželům těm dle § 2. vyr. ř., aby k.aždý z nich 
přecCložil úplný s.e'znam s.vého' jmení a svýoh diluhů a ježto' ne
jsou spolu sjedlloceni QI ,11ějaké právntcké osobě, aby každý 
z nich předložIl návrh vY'ľ,ovnací, odpovída!jící předpisu § 3. 
Č. 2 vyr. ř. . 

Těmto zákonným př,edpisům nevyhovlllje ani ,potvrzené vy
rovnání, ani náV1ľh Soa 95/22/1 a pr,oto byl'Ů naříkané usnesení 
zrušeno a říz,ení vyrovnavací dle § 56 č. 2 vyr. ř. zas.ta,veno. 

Nejvyšší S o udl nevyhovi! dov,olétcímu rekursu maněelů 
Wových. 

DŮViOldy: Usnesení soudu r,ekms.níhol vyh.ovuje věci i zá
konu. Ani z vyr'Ůvnacího návrhu dlužnL'ků a, ze setZnamu jmění, 
jimi předlo,ženého, anř z přihlášek v:ěřitelských, ani ze zpráv 
vymvnávadho slprávce, ze s'eznamu přihlášek a z usnesení 
ztmského c'ivihúho soudu, j.Ímž bylo vYrovnání potvrzeno·, nelze 
spol,eh1ivě seznati, které dlu,hy jsou pouze dluhy K. Wa, do
tyčně B. W'Ůrvé, které jsou j,ejich společnými solidárními dluhy 
a které i'sou pol.ovicí neho' jiným a kt,erým p'oměrným dílem 
dluhy k.a!ždého z obou manželů W·ový,ch. Zda,l,i a jak byJ vzat 
zřetel na ustanovení § 18 vyr. ř., po.clle něho při solidárních 
dlu'zích mo,hou věř.řtelé U'platňov:ati oel'Ůu pohledávku PfiOti kaž
dému dlužníku, naohá:zejídmu se v řízení vyrovnávacím, tedy 
zde pro,ti A. Wovi i Pľ oti j.eho mažel.ce, nellze ze spisů seznati; 
ná'Si],edkem toho není také zřejmo, zda:Ji vyrovnací kvota, vě
řitelťlm nabfdnutá, dosahuj,e při solidálrních dlluzich u každého 
z ohou dlužníků o'né výše, kterou nařizuje druhý odstavec 
§ 3 yYlr. ř. . 

Dlu'žl1iÍcJ pro'j,evudí mínění, že předpisu § 18 vyl'. ř. nelZe 
zde .užíti pwto., poněvadž vyrO'vnací řízení nebylo v'edeno pro 
každého zvlá'ště, nýbrž pro oba sp'Ůleěně na základě společ
né'lw jejich vyro'v:nadho· návrhu. Tento spo,lečný návrh' a pro_o 
vedené fízenf prvl11íh'Ů soudu nevyhovují však zákonu, poněvadž 
neposkytují potřebného zákla,du pw užití § 18 VYľ. ř., kter~r 
nerozeznává, :udai.i soHd,árně ručící dlužníci podali jediný s,po
lečný yYrov-nad náV'ľh, ne boO' :uda.Ji ka'ždý z nich podalI návrh 
zvláš,tní. V dovoladm rekursu prO'jevené mínění, ž,e ustano'venÍ 
§. 18 nebe užíti, j,est mylné, vychá:zeiíc z mylného. předpo
kladu, -že užHí § 18 říd1 se podle f.ormy vyrovnadhO' návrhu 
a vyrovnacího řízení; v'zllledem na: to', že § 1'8 ob'Sahuje právo 
veJ.ící, j,emuž d'lužníci povinni jsou se podr'Ůbiti a jeho'ž v ří
zení vywvlJ1av,adm dlu'žno dbáN, měl první soud na pře'dpis 
toh.oto § 18 vzíti zřetel. Někteří věřite:lé uvedli výsl:o'vně ve 
svých p,řihláškáJch, ž,e oha manž'elé Wovi dluhu jí Hm přihlá
šenou p'o,hl'edávlku soJidárně; soud prvé stoHc,e byl tedy po
vine'n, zjistiti, zdali a pokud jde 00 záva,zky solidární, zdali a 
poilmd ti kteří věhtelé uplatňují své pohledávky podle § 18, 
a zdalli Ll nich není' porušeno ustano1vlení Z. odst. § 3 VY'f. ř. 
o nejnižší vyrovnací kVioté , . 

POhld jode o aktiva vy,rovnáv,ajících se dluž,níků, tv'rdí tito , 
že umluvili spolu sp'Ů1leoens,tví statků podle § 1233 ,a-pč. z. a že 
během říz.ení vywvnadho nebylo, o tom pochybností. Avš:l.k 
ze spisů nikterak tO' nevyplývá, naopak jso'li tam uvedena a,kti-. 
va dílem jako sPollečná a dnem j,aJw výhr.adné vlastnictví jed
noho neho d,ruhého, d1užníka. Zdali a p'Ůkud nynější tvrzení 
dlužníků o j,ejich úmluvě podle § 1233 obč. z. je správné a jaký 
vliv by to mělo na posouzení majetkových p'ŮměTů ka'ždého 
z nich, ll'en í známo, a,te podle 2. o'dst. § 63 vyl'. ř , a 1. odst. 
§ 176 konk. ř .. byH dlužníci oprávněni, tut,o novotu uvésti v do
voladm r,ekmsu a mě,l by tedy vzat býti na ni p,ři:měřený 
zř,ete,l. 




