
Dr. M. Stieber: 

vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky ~ 

IV. 

Vl~tru"kQva hypoteka rakouská. 

~ g. Literární prípravy. 

Povahu zápilsu v českých zem.slkých de\ská:ch . vyja:drova-ly 
české d,ekla;ratoJrie a filovely , ustam'Olvujíce , že vše, co by-lo do knih 
zapsán0, zase jen zápisem muž·e býti vylma:z.áno.1

) Troll\ilko !pro 
testament a d;1Jľ Q.vání na prípad smrti pľipouštela se výjimka. 
MimodeskOIvá kvitamce musila míti -dolGžku, že dlužníkmuže jí 
sám do deslk vtb.11ti a t-oliJk dlnzní sumy odepsati dáti, kohk bYllo 
kvitováno. O kvitalnci bez této doložky vyslechla di-íve dvorská 
kancelár ,nebo čestí mist'odIržící kvitujícíllO a pak teprve učúl~!ll í 

k deskárm relaJci. 2
) Codex Tlheresianus s jakousi zmenou tento 

pi-edpís prev,zaJ3) la HortentlV návrh jej podrže1.4
) Na tomto zá-

1) DecI. u. Nov. Ee. XIV: Gestalt wir dann hingegen geordnet 
hab en wollen, dass was mit der Landtaffel verschrieben und aufgerichtet r 

aueh nicht and ers aIs mit der Landtaffel wiederum auifgehebt, quittirt, 
und kassirt w erden solI ... 

2) Ee XV. Viz též H a a n , Studien uber Landtaf~lwesen , Wien, . 
1866, 1 ľ. 

3) Philipp Hla rr a s R. v. H ar r a s o w s k y, Codex Theresianus, 
III. Caput Vr., § XV, 159: GIeiwie eine Hypothek nicht anderst, als 
durch die wirkIiche Einver1eibung der Pfandverschreibung in die Land

.tafeI , Stadt- oder Grundbilcher bestellet wird, also kann dieselbe auch 
nur durch die daraus bewirkende Ausläschung getiIget und aufgeläset 
werden, wofern soIche nicht auf eine gewisse Zeit beschränke:t word en 
wäre , aIs mit deren Verlauf sie auch von selb sten erloschet. Viz dále 
Č. 16r tamže a pak cap. XXIV, § XI, 16ľ: Alle beschrieben(; Tilgungs
arten heben die unvorgemerkten Schulden und Forderul1gen ohne
weiters hir sich selbst auf; dahingegen landtäflich, stadt- oder gru nd
biicherlich vorgemerkte HaJtungen und Verbindungen nicht anders, als 

Sborník ved právních a státních. 14 
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k l,ade zíbta!l i zákOllllnJk zápacJo'ha lličsk)' , maje Již -y § 1-+9 II. díj 
' závére'čn~ vetu : »Ein Hypothekargu1t hleihL ' solange verhaftet, 
his (he Sch111durkund~ aus den äffenHi'chen Búchern geläscht ist.I( 

Redakta,i-i olbčanského záklonlÍka ' tifvali s~'ce na ro·maniistickem 
stan';lo,v'isku,") ale minéní jeijidl nenašlo v ~ i j,()9 o. z. o. rozhOlcl
néllo vÝll~a'~u, ja,k ,záv'erečná veta jello llkŕlZL1je. Basis clľívejšího 

tahul.:lflního práva doiŠla ještč vetšího '..lpevn.ení, kd)'ž pfi p'()n.-:-LC1~ 

(]'ne 14. prosince 1807 v'stmuty hyly § 1.i--1·3 o k0l111pensaci ph ZCl

psané pohlelclfuvce a § 1446, že za'psa'né právo lne k Oinfusí, ~Ji.; jeol 
výmarzem zalTIlilká. G

) TakOlvýto stav zákol1lodárství da'l, jd'\-;: pi-iro
zeno , podnet k rLlznému výkladu. Pr,ak'ie cl i 31j)(IIHO V ab, uv'o '\11'enými 

zástav11lÍ'mi ,právy a teorie to odi'nTodiím'.1},a. P oc.iává o tom sve
dectví i ,dlv. dekret 'ze dne 22. duhna 1825 ':: . :2 0(;;10 sh. z. s. , kter)' 
zalpOlveďel, a,by zapislOvána byla ce.sse prollnill~té p o\hl e~i~Lvky, 
treha by pf!omúnlu~í st,al-o se ve fonme darovací Ji.stilny. 

Telk,stování občanského záJkonníka (§§ 469, T 4-1.6) zavdá va,lo 
pi-íbn-u ku rnfl1lOhému spú'ru. Trojí mínel1ií se celkerrt vys,kytJo. 
Jednú, pripouštéli pfi § 4-+9 o. z, o. beze všeho olJl1lczeilí proti n1JQI
v ému -:1élJbyvateli zaps,ané pohledivl\:)' námitku, že polIled[n k,a je 
jú zé1Jpla'cena . . DlftlZí chránil,i duveru osoby ti'etí ve vc-i-ej)jlé knihy. 
Duverou touto zaniklft pohleclávlka obživme. Ti-rtí klaJli dllra,z 

durch die Auslc)schung aus der I.andtafel , Stadt- oder G rundbi.1chern 
getilget werden kännen. 163: Die Ausläschung ' einer lanr1t iifJicllen. stadt
oder grundburher1ichen Haftung gcschieht auf dreierlei Art. e n t wec1cľ 

durch einen ",ider di, ; V('r~chrei!ol1ng in d er Z1.1 Hecht ausgcsdzten Zeit 
c ingebrachten \Vic1erspl'Uch lind hierauf erfolgtes richterliches Urtheil, 
wodurch dieselbe fúr vernichtet erkennet wird, oder durch Einverlei
bung derjenigen l~rkunde, \\ odul'ch die erstere V erbindlichkeit aufcie-
10sct und getilr;t wird, údtr endIich durch die Quittung. 176: Land
täfliche, stadt- u. grundbucherliche Quittungen aber wirken noch in 5011 -

derheit die Aufhebung und Auflosung der lantäflichen. s tadt - oder 
~ r l1ndbi.icherliche H aftung fiir denjenigen Betrag ~ler Schu!d, VV'orúber 
sIe au."gestellet werden.· ' 

4) L. c. IV, 2S. Cap., § 120-124. 

") Dr. Adolf Ex ne r, Das Pl1blizitätsprinzip. ,\,vien. Ú;70 . 2-1-. Viz 
l.éž Dr. Julius Of n e r, Der Urentwurf, 1, Vvien 1889, 298. Místo slov 
>Zur Aufhebllng des Hypothekarrechtes c v § 249 prvotního návrhu (zá
paclohalič8kého zákon.níka) jest lépe i-íci ~Zur Aufhebung der Hypo
thek«, ponevaclž vyrovnán~rn dluhll právo povždy pomíjí. Správne vec 
charakterisuje K r a s n o p o l s k i, Gr. Z. 8, 522 a násl. v článku »ZlJl 

Lehre von der Prioritatsabtretung nach osten-o Recht. 
6) Of n e r, .TJ, 448. 
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vývoj a prá\ ni povaha vlastnikovy bypoteky. 211 

na knihovní zápis. VyjialCl>ruje eXlisten.ltn\ prftvo, ~olkl1d sie nevy
ma,že . 

. MínE'mí první zastáva.! Kr u 'p a r z.') ' l lr-edpis §ll -1-69 ll . z. Ol. 

je pouze f.o'rmálního l11ázl1. Na ruční zástaiVe není znáti, že je 'z,a-

o stav-ena . . Na hyp-otece je to však zl-eínľl )' z knilluvn íhu zilpi.su . 
Prouo se ;na.nizuje, ahy ellu-zní list Z IPozc:mk.( )Yýcll knih hyl \' yma

z~n. Zákon nepraví,. že clll1h môže se j~šte jedmJll žáckl.li, 'll )' hrž 
pauze, že hypo-teka se ne u'C~Sitfla.lli l a. Dl1ve.r,a Ye ve1-cjilé kni1hy t)'ká 

se jen 'priority pollleclávky a clhilc její dOUytll Oisti, ktcr:l pl}\ne 

z :pri-ori-ty. O poh!e.cJ8vlcc samé 11111SÍ ,platiti §§ r 395 čl l3SlG pro 
cessi ,a §§ 3I7 a 3r8 jos. s. f. Ipro cxekul:>ní oclevzJÚní. }.J utvrzLljc 

to i § 928 0,. z. O., práve, že dluhy a nedoplatky ·m:l1sÍ se vždy za

stolupi.ti. K.nlparz ,kloní se tedy z §§ I395 a, I396 o. z. 6. k názoll.·u , 

ž·e držitel hyp.otek)-' mllže :preli1lotan to<vi , ce.dento.vi 'a exel' ventovi 

zaplíaveTIlé ;pohledá vl·y vôbec všcchnn te) na'1l1ítati, co mu z ná'mj

tck pl"ort:i prv'l1límu ver-iteli p.r-í s1ušC'1 () , jec1i'ne ko:mpel1·sa ci ni.koli, 

IH Ileva·d.ž to § lLl·-I-3 ti. z. o. výslo vne zcl'po \"idfl. POllle:va,c1 ž však 
vec mezi v~dci, so.uclci a právními zástupci je sporna, n,člIQ Ly to 

od zákíJ'l1:od~rce pro hlášeno býti. K nálll'elc111 Krupa,rzoNu pl-ipoji.l 

e výs.lqvne G ,S p a n. 8
) Veta § 469 o. z. O ., že zástavnÍ právo 

zapra.venÍm p ohledávky zan~iká, Imá obeO:.ll0U Iplatnost. Jebo po
z,clejšÍ ve:ta lilcotbsahuje z ní pra',žádllJé výJlmky . Zústává-li st.atelk 

~ž clo 'té dolby za.valzen, pOikucl se diluž;lí l.ist z knih nevymalže, 

praví P i V. e t Zl musí se to pov a\ŽQIV at,i za f-ormállnÍ predp·lls. Z:.t
placelllá po hledávka nemusí ·se znovu pr-oto platiti, že for,rnál.J1!(~ 

v knihách ješte trvá.!) To je také mínel1í L e k i s· cho v o. Zá

.sac1a §u 469 o,. z . '()o., že zapralVenÍlm dluhu Iprávo z.ástavnÍ zal11iká, 
pla1Í vš·eo:becne i pro ruční zástavu, i pro hyu)oteku. 1o') CestSio!l1áľ 

nabývá pouze .práv cec.1Jentových, pr,Qlhlašuje k té-to veCI 

S tur m .ll ) Právo Ipr-evoclcQlvo i Inabyvate lovtQ je S1tejné. Sm lou-

7) Zeitschrift fúr osterr. RechtsgeJehrsamkeit u. politische Gesetz
kunde (ZRG), 1820./2., 267 a l1ásl. Franz K r II pa r z, Ueber den ' § 469 
des allg. bilrgerl. Gesetzbuches. 

8) Peter Erasmus Gs pan, Abhandlung uber die gesetzmässige Be- ' 
friedigung concurr irender Gläubiger, I, Grátz, 1837. 

9) Archiv hir Civi l-]ustizpfege, 1837, 353. Fra.nz P i vet z, Civil
HechtsfaI l. 

10) ZRG, r844/1, 157 a' nás 1. Dr. Anton L e k i sch, Ueber die HaI
tllng einer Hypothek nac h 'getilgter Sch111d. 

11) Gerichts-Zeitung (GZ), 1855, Č. 52, 53, Dr. Eduard S tur m. 

14· 
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vou .postupní V1Z'niká pouze pomer Imezi ceden-tem a cess'iOlnarem, 
ni:k:ôLi nov-á pdblledlávl<a ml~z,i ceSisionárem 'ai ces;s.em'. úSltav. knih 
pozemko:vých, jak míní S w o b 'o ,d a,12) sIouží jen .k eVlidell1ci v.ec
nlého práva;. Genesis jeho. leží múmo ne, !llleskýtá žádného práva. 
N emu1že SVOU !práv.ne poJ.icejní IPov:aho'u právo, které zall1i:l<llo, víre 
z mt:'tvých probtiditi. Zanik,lo.-li p'ráJvo zaplacením, stačí k dukrtjzu 
Ľoho pouhá kvi,tance. I 'podle § 14 deskového ,patet1ltll ze ' ,dne 22. 

dubna 1794 ,č., 171 sb. z. s. není pOitrebí pro Ikvitanui »a1aJUlSlula 
intahullanldli.« 

V čde s~u:piny druhé ,Sltojí sám Slpolurec1akto~ obcall.1.s:kého 
zákonníka Z e i II ,e r. 13

) Vyrovll1áním ,pohledávky a kanfusÍ zá
staNní právo zan~ká, ale poctivý nél!by,yatel chrá.ll1~ se ve své dú
Viere ve veľej'né háhy. Stejného 'míJnlení jei S ch e i die i llJ.14) 

O prá.vech, ve v'erejných knihách zapsaných, musí s'e míti za tlo, 
že 'brvají ' tak ,dbo.UhlO, !poIkud Ise z tť:Schto kllii'h l11:evymažou. Pro 
tretího" kdo v dUivere v knihy verejné jedná, trvá hYiPoteka Ipotud, 
pokud není vym,azána" praví i W i 'n i wa rte r. 1 5

) Dl.uh, pro 
který byla zr~z,ena, obživme. Zás1tavnÍ právo zaon.e zase účinko
fV,ati. 16

) POIkud trvá konfuse, tllemuže se sice 'právo vykonávati, alle 
.súa'ne se tak, jaJk;m)úl.e vec nebo právo na jin110'u OISQbu se prevadeY) 
Po zalp]acelnÍ po'hleďávky trvá by,poteka f Olr1T~:á]U1le (der Form 
nach), nejsOlLl'c vy,m'éllzána, dálie a muže témuž nebo jilléml·.1 ve
riteľi pro jinlou pohledáv:kll býti posky:bnuta. Potvrzluje to anédtO
g,ie. § 5,26 o. z. 0., kte·rého se ta/ké § 1446 o. z. O. dovolává. 1t!) 
Zadní 'veritE'lé Inemohou se tim cítilti dotče1l1i. V,ztahujeť se jejich 
právo jen ta,k da,l,eko, co prebývá Ipres právo dHvejší. Zkhmou 
se sice ve své tlladej i, -fliemoho,u-li a)Olstoulpiti do predu, ale z té pl-í-

Ob dem Cessionar einer getilgten Hypothekar-Forderung die an den 
Cedenten geleistete ,Zahlung von dem Schuldner gil.tig eingewcndet wer
den konne? 

12). Der Jurist, 1845, 262 a násl. Dr. J Oihann S w o b od ,a~ U eber 
die Erfordernisse lôsc hungsfähiger U rkunden. 

13) Franz Edler v. Z e i 11 e r, Commentar iiber das allgemeiae 
biirgerl. Gesetzbuch, II, Wien u. Triest, 1842, § 469, IV, I313, § 1446. 

Ú) Georg Sch e i dIe i n, Handbuch des osterreichischea Privat
rechts, 'i\Tien u. Triest, 1814, §§ 469, 1446. 

15) Joseph W i n i war t e r, Das osterr. biirger1. Recht, s:rstem 
dargestellt u. er1äutert, 2, \iVien, 1832, 26'4. 

16) Týž, ll. vydání, 2, Wien, 1839, 28:2. 
17) L. c. 5, 1838, 120. 
18) L. C. 2, (1832) 263; (1839) 28g. 
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činy to není ješte 11'es'pravedl.Í!vo. Byli by si tO' musili dálti t,a,ké 
Hbii-ti, kdyby ,pohledávka, mí,sto aby by,la zapl.a'cťlna, na jilllého ve
l-itele cessí byla pi-ešla.l\i) ·Pro princip publicity vys.1ovuje se též 
K o. lP e z k y . Z neho. p'l)'lne, ze hYIPoteka, která vyro,vnánim· clJLuhu 
zaniká, vuči tretím Dsolbám jalklO IsanTI'ostatné práv,o se považ·uje. 
Je to fikce, které zákon ,musil užíti, aby chránilidôveru ve veŤejné 
kriliby. Právo. hypotekánn/í musí se zde pov;a:žovlati za právo samIOl
sta,tiJ1lé. Je pl1C;.o~1Ioze své vlélJstnÍ síly, a.Člko,Ji ,ve s,kuteČu.tJlOs,ti není 
zde více ani žádné pohlécJ.ávky. Je však samostatno jen vtlči o.soo
bám tr.et1m. POInevadž ,pak y.ecné ;p.ráv.o hypoteční vždy n.ejaJké 
osabní 'Právo p'redpakládá a jen potud jako ex;istenvní muže býti 
mvšleno, pokud je zde néja:ké pOlhl1edávky, p.lYI11·e z to:ho J1JUitne, že 
se- hypoteka v,e .svých vllaSltnos,tec'h, ve svém objetUl!U a svých práv
r1Ích účill.1lcích rídí pod le OIs·obního 'prátva, které je jejím zálkladem 
a které je v poZemkOiV)TCh k(]ihách z atps ánOl. l treba 1níti za to, že 
pohle,dávka existuje, trebas by:la zél!placetl1a.~O) Kop,ezky ,káre 
praksi. že nevymaz'afnlOu hy;po,teku, él'Č pohledávka byla vy11OiVná
na, témuž nebo jinému veritel.i pro jinOlu pohledávku ·postupuje.21

) 

Pj-~pad tento l11el'o.vná ·se zástav.e ruční. Dají-li se t1eko)m,u .zá
pu}čkou do z~sltaJvy :kapesl11.í hod:i.n:ky, a z.alPlati-li se pak zá!pujčka,. 

mohou hodinky i dMe za jinOlu zá!pujČlku v zástave bÝ.ti ponechá
ny. Zást,éivG1í právo tu sice zaln~,klo, ale úmluva po.vsta.la\ IZil'OrvU 
a není poti-ebí nového adevz·dání veci. Pfi kl!1liháC'h pozemkavých, 
za'l1ikne-jIj pohleclJá:Vlk,a, ,mus.Í se staré /právlO zástavlI'lÍ vyméllzati a 
110!vé zapsati. Na s'taré 'místo, t1es'votlí-E zadní veritelé, nellze za
psalti práv'o nové. Ph .pOIStupu takovém1:o za.meňuje se pora)d, 
místo, locus s hypdteko,u. Porad a místo nevym.a:zail1é hypateky 
]ze postoU'piti, <ÍJle rakouS:ké :právo nemá .a tOlm ješú~ žádn)'ch pred
pištt, ja'ko pn..llsk§ LR v § 52 svého dm::latku. 2:l) 

\\7 i l d II e r srovnává hypoteční právo s ruč,ní zástavolU. 
I cizÍ vec.i ;nabývá j:>o'Ctivý zástavní veritel (§ 456 'O'. z. o.). Stej.ne 
se to m.á, za)praví-l,i hy(poteční dluž'nÍ'k svuj dluh, nevymazarv z ve
rejných k,nih dLužního listu. Držitel hypoteky sveruje tím dHvej~ 

19) L. c, 2 (1832), 26.1. 
20) ZRG, 1835/1,287 a nás!. Fr~l,nz Johann K ,o p e z k y , Ob und in

wiefern das Hypothekarrecht nach dem, § 469 des osterr. b. G. B. aIs 
ein se!bständiges dingliches Recht anzusehen und zu behandeln sey? 

21) ZRG, 1834/2, 24 a nás!. 
!!:l) ZRG, 1835/1, 30 6 a nás\. 
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stmu hYfpo t,ek árnÍ:mu vei-iteli zás tavnÍ J) rávo a musí si dáb líbiti. 

lla:bude-li ho kdos.i tretí v clúver e ve verejné knihy. HY'P'O'1Jekární 
veri~el i1,emi'tže ov šem zástav,ní právo, které vôči nemu zanik'l,o, 

1l1la jiDlého ,prevádeti, ale mtlže pro poctiv·o\u osobu ti-etí vyJtv,OIľiti 
nové pr ávo zástavní (§§ 367, 456 a 469 o. z. o. ). P OlS itivní predpis 
zákona, chrán e právIní obch oid a dúve'ľu v e vere jné knih y , 'p.recbpl{}~ 
kl ádá o takQlvémto !právu, že v skutlku trlVá. 23

) E l ,} i in g e l"o\hme

zll'j e princip pubJióty Dia 11-:(lic1iz á st~V\l1í v eriteJJe . Zástavní 'dl:užník 
n e.môže zá stav:ní ~pr8 vo , b y la-li pohledá;vka za!p lac.el1a, zapisov,ati_ 

J\1U S Lť se vub nemu p ovažo.vat i za z.ar1lilklé. 24
) Jen :pro duve.ru 

t i-e,tích o so b ,z,ach ovávají p1.atn Ois t zako na zap'lac éní hypo teky 
': t ,ubellr .auch ,::") l;' úg e rr ,26 ) HaanZi

) a Kirch-

ste t t e r. :lt< ) 
:Radu sVisov atel tl slklllpin\)' tretí zahajuj e r. I82G N i p pel. 

príle.žitost k pro)evu dal mu jeden ,praktický Iprípald k § -tuf) 
o .. z . 0 ., kteľ)T pr;a,kse rozhodila ve Slmysh.l r om·(ull s tickém. Vt'ta 

§u 469 Ol. z. o.: »Etn HYlPotJheJkalr.gut bI.eibt s olliange verhaftet, bis 
die Schruldurkunde aus ,den offentlachen Biichcrn gelós.chJt ilsll« 

jelst jen1 Sél!mOlstatl1lým Ipr,avl~dl'em pro p,rávo hYiP ote.kární v knihách 
pOize,mkových . Veta první: »Durch Tilllgung der SchuM hOľt oda.:) 

P fahdrecht auf« je však 'p;redpiSlôm o práv u nllQhiliárnÍm. Veta 
druhá ineipl,atí pauze ,pro prípa,d, kldy j.e·dná ne,k do v dllv.e.Ťe ve ve· 
i-ejné knihy. Kdyby byl mel záko nodárce tuto duveru rra .mys.ti. 
hyl by Iplatll1io!st práva zásta'vního v)' slOlvne jen pro ni zachova!.2\') 

2.3 ) Der Jurist, 18;39 (\Vien), 158 a nás!., Dr. 19naz vV i Id 11 e r. 

Versuch einer Auslegung des § 4()9 a b. G. H . 
. 24) Dr. Joseph E II ing e r , Handbuch de s us terr. allgem. Zivil-

Rechtes, Wien, 185 1, 233· 
:!ú) Dr. Moritz v. ~ t u ben rau ch, Comm entar ? UHl allg. osterť. 

btirger1. Gesetzbuche , 2. vyd. vVien. 1864, 656. 
26) .Max -Fliger von Rechtborn, System ati sche .l) (l ťstellung der 

Rechtswirkungen der Eintťäge in die óffentlichen Bocher, '''lien, 1865. 

102 a ná~1. 
27) Ludwig Frh. v. H čl a 11. Studien liher ] ,andtafeheSen, \Vien. 

1866, 239. 
28) Dr. Ll1wig Ritter v. K i rch s te t t (' r, Commentar Zl1m ôstéľľ. 

allg. hlirged. Gesetzbuche, Leipzig ll . \Vien, 1868. 233· 
2!l) ZRG, 1826/1, 145 a násl. , F. H . N i p pel, Zivilrechtsfa\1 mit 

Bemerkungen . Mínení N ypplovo o dvou samostatných predpisech PfI) 

právo mobilární a hypotekární v § 464 o. z. o. dá se i doMe doložiti 
dvema samostatnými predpisy o konfusi pro práva. v 'poumkov)'ch 

knihách z·apsaná (§ 1446) a nez apsaná (1445). 
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Náhled tento 'hájí Nippel ta'k~ Ve svém ,kOlmentái-i. :;U) Zásta\:VlllÍ 

práyo muže býti útzeno také p.ro budoUicÍ poh'le-dávlku. N ení tedy 

proti?lTllyslClIO, zlts,ta:ue-l.i zá'sltava i po IZélJpravenÍ pohlec1ávky ve

i'-ite Ji zavazena. SnaclJna je myšIeInka, že m:ohlo se mluviti o 'ne- / 
jaké pi-íští iÚlplljč,:'e, když sta:rá se vyr,ovnáv,alla a tS,tél!rá hypoteka 

mť:J.a se pro (lli · z~l'Chovati. NaJmitá .se sice, že by pOizdejší zástavní 

veritel mo,hl býti p oškolzen., IPonevadž pozdejší zálPujč.ku jelH !pI10IUO 

poskytl, ježto zapla-cení vi-eldchozí!lO dluhu prec1\polkládal. Než 

z čeho vzchází mu tu škoda? Teln z víry, že vyrovlnlá:ním dlu:bu 

hypoteka zanii,ká. Ne ,predpis zákona, jen neslprávný jeho výkLad 

pfiyác1í jej do šk.ddy. NilPpel odmítá také náh'l,ed Zelilllerúv, že 

tr-ili'ko vÍrolu ve verejné kui'],)' p-o konfus,i knihol\lll1lí práva dále 

tnr a jí . Z á kon tOll.lO to o htn e z cní n e.z n á a ve·d!omtO/S.t nOlv é hiO' na b y -
vatele o .k'QlII'fusi j"e mlerazhoána.~l) 

K o p e z k y, jak sholra uvedeno, zaistává sice minení, že hy
lK)1teka vyro vnáním pOlldecJ1álVky zaniká a že jen tretí olS.oiba lP,ro 
SVGIU dl1Včru ,?·e chrání, pro kOlnfusi je však .náhle-du jimého. Háji 

pro. dlluž'níkla »jus OIffe,rel1'di«. Zdá se tto býb sice prá,v11lickou ne

možnolstí , m[t-l,j s,e státi dnu,žnik souČ'asne vei'itdetn ve s,vé vla.stní 

o\slQ.be.Ale zdáil1í to too prestane za'rážeti, prjhlédllle~li ' se blíže ku 

zvláštm)oSti a ljoris tat.e hy\potečního úízení. Y ždyť i podle Ipruské

ho zákona môže býti vlast,nik poz·emku zárov~ i1. veritelem p o hJe

dáveik, na .né,m z.3ipsaných, ať záležejí v zás.tavl1Ích listecll 'anebo 

hYIPote~kách. Ji,ž p'C/eLle § 1445 o . z. '0. nezall1ikají :práva a záViéllzlky 

kJJ1n:fusí, nalsky1YllL),u-li se Ipom 'e:ry zvláštlníbta 'dru1hu , a podle § 1446 
ol. z : o . neza,~~ i ,ká zapsané !právo ani ka nfusí 'ani pOd'le § 469 o. z. o. 

vyrovC1lání.m rliJuhu, i11)'lxž pouze yýma:zem. Právo sloučí sie s IPO

vá11l1otSti zhlusta jen dočasne. S vecí stane s.e hned. zmena ,nebo s.e 

zcilzÍ. Kdo Ikoupí cli'un ve vei-ejné dražbe, nemusí mi1!i alnli Ú!mys:lu. 

aby jej p,oóržel. ] '.ne.namáhá se ani, aby SYOU hypoteku vylm,a,za,L 

KupeL clCI'TlIU, zalp J.a:tiv na nem váznolucÍ d:1ouhy, dá oS,j nla ilie mílsto 

kvitance vyaa'ti cessi a lPold1rží je ,pri dalším pr'Jidtj'i pro s'ebe. Pre ·· 

vede-Ji dľužník ' pOlhJedávku na sebe, nestane s·e t]!m žádlná ú)'m<z 

veriteri'un zalc1/nÍ1m. ľ\1élJjí však l1ávok na prednOlstt jpod1e poradu z,á
pi,su. Poil(1ud Je hy))'o-teka ješte zélIpsána a nenÍ skuteči11e ,vyma.zán:a, 

:Jn) Franz Xaver J. F. N jpp e l, Erläuterung des aIlgemeinen 
bi.irgerl. Gesetzbl1ches. lll, Grätz, r831, 53í, 538. 

:11) T)TŽ, Vl1J/2, Grätz, r836, 239 a násl. 
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nemá žádJný veritel ,nejakého nároku na jinou prioritu. 32
) V jpO

zdejším člámlku Kopezky své náh:ledy ješte rozvádí. Hypoteaní 
zrízellú a platný zákon pt-jlpouštejí, aby v,et-i'tel, když .mu· dl,užník 
jeho ,zélJPS'élInIOU .pohleďávku platí, ane~)o i pozdéji shodl se s dlluž
ní'kem, že má po nejalkém čase za,placenOlu p,othledávku jWko zá
pôjčku pod váz.noucí ješte hYIPotekou olpet obdržetti. A nemlÍ iPO

trebi, aby se taJto dohoda za,psal'a .ďo knih y.ei~ejných. Zaplacení 
dičje se mezi .S!tmnami. VÍlči, oJSolb-áJm trehm je to })rec; inter al:ios 
alcta«. Zalplacení môže se díti s · padJmínkou 'priští zfupujčky . Sta-,ajny 
nemusí je ,považovati za úplll1é vyrovnální dluhu. Najiného ve
ritele mllže :pak dlLlJžn~k zaplacenou hJlpoteku tÝm zpuslobem ~pre
;vésh, že ji nejprve ce.ssí neknihiovne na sebe pr·evede. Až tretího 
cessionáre pak z~slká, Ipi-evede pohledáv.ku na neho kli1lihovne. I tu 
j.e to })r.es inter alias a.c!t:a«, proti níž nliikdJo tretí ničeho Inalmít!a!ti 
nemôže. Knihovní v,er,i,telé .proto ne, plOnev1d\dž .ces'se není zap.s;áma_ 
T,akovácesse častO' se v Ipréťksi vyskytuje a pa,k do verejných tknih 
se zaJpisuje. Ponevadž však anli v pra'ksi, ,alni v doktri.l1ie :není 
shody, m,avrhuje Kqpezky, aby jako v béLvors'kém a p.r-uském 
právu i v iakOtuském· -právu otá.zka byla zákO/l1iem i-ešena a ·dJ1už
Cl!~ktdV1i bylo v:olné naJklLád:ání nevY'ma,z.anlOtu hyp.CJltekou ;povoleno 
v té zlp tt sobe, že se nové pOlhlOOJáv'ce pOIr-ad nebo mista hypoteky 
za zaplacenou pdhledávrku IPO jejím vý.maz'u Iposkytmle a aby se 
ro pri zápisu nové pohledávky ve verejné knize výslovne pOiZfna
menalo. 33

) 

S Ni-ppIem souhLalsí částečne také A u s sez. :Nlezi :kontra
hel1lty zanikají ,práva ,kmihovní .zapla·cením, komp ens a!CÍ , VlzdáJním 
se, konfusí ftd. Hypote~a I1a pO'zerruk,u trvá VŠaJk tak dlou:ho, až 
z verejných knih se vymaže.34

) AuS!sez Ipr,ohléLŠ.uje vsak za hliudné 
0!lJ0 mínen', že ·dlužník muže již z alpIélJCe1l110lU , él!le nevy.ma:zanou 
polloŽ/ku témuž nebo jinému rveľiteli .za jinou rpohledáV\ku lPIQskyt
nouti. Takové rešení priority je :tabulámímiu zákonu Ú{pbne nezná-

:::2) ZRG, 1834/2, II, 24 a nás!. Fra.nz Johann K o pe z k y, Ueber 
das Rechtsverhältnis der Hypothekargläubiger bey nothwendigen ge
richtlichen Feilbiethllngen llnbeweglicher Ctiter und ' uber das jus offe
rendi. 

32) ZH-G, ]846/1, 18S a nás!., Frwz Joha.nn K o pe z k y, Die Be
rechtigung des Hypothekarschllldners bei oder nach der Zahlung der. 
Forderung uber die nicht gelčschte Hypothek zu ve rfi..ig en. 

3-1) Dr. F. S. A u s sez. Darstellung der Lalldtafel ·· und Gnmd
buchsordnung, \Vij~n ll. Klagenfurt, 1847, 313 a násl. 
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mé a dIe ma11JiJpl~laČJních predjpisu vubec neprolVedite.lné. Po-loika 
sestává z pohledávky veritele, zástavního právIa ,ku pojištení této 
pohledáV1ky, a chce-li se ješte, z pr,ednosl1mího práva ver.ite'lova 
pred všemi za,dnímJi vei·iteli. PIOUlo\žlka je tedy ag':regát práva ve
i-i,telského, a {'úc na ní ne'lpí, čim by dllužník ,mohl dispOlnov<iti . 
Nemá žádnéh{, akti,vního p'odí\IIU na \po1llOžce aikvÍltance nedává 
mu žádného jiného práva, než aby \pobožku vymazati da1. 35

) 

Na Kopez:kého odvolá ,;á se také U 11 g e r. láverečná veta 
v § 469 :o. z. ,O" (Ein HypOIthetkaiflgut b'lteibt solange vcrha-ttet), jaJ\: 
se zdá, nevztahuje se na pomer ok tl-etÍJm ,osobám. Vyvozuje ,S'é z ní 
práV.o dlužnika, aby nevy.méllzal1lOU hypoteku na sebe prevedl a 
palk pro ,pohIedávku, stejné veIklOu s ' poh'ledáv,kou vyravnanlO1u, 
j1l1ému verÍlte,li poslt0ll1J)'n1.3G) 

I 

Ze spisovateitl o klnihovním právu iprohlld,šuje ' K lep s c II 
lly!ptOtekál'1l1,í pohledávky za zYlláštní tab u.l á r:t1 í o b j e k ty, 
o jeJichž prevodech, zálstavách a v)rm,31zcch platí obecné. pi'ed!piisy 
jako o "nemovitý'ch vecech. 3

') Zánik práva zástav,ního rovná se 
v pddls,t3/te zán,iku práva v,l.a'stnid\:ého. Vyro;vná-~i se pOlhl,edávka, 
odjpadne ',osobní povi'nli110sť dlužní,kova a záJr.c:xveň i duvod pro dal'ší 
trvání práva zástavního. Než klt1ihovní !práV1o zástavní Illejpre,stává ,' 
!pakud zánik osoibní pOlhiledáv.ky v ,km!ihách se neproviede. Zá~llik 

hYiPútekární [)ohledáv.ky :p.redpak11á'dá zánik pohledávky cl; vÝ1ma.z 
dl'llžního lis:tu z ,knih. PO~t.lId hypote'kámú pohledávka netlÍ Ivyma,
zá'ua, mu že, ač byla držitelem hy'poteky zél!p.lacena, prec~ ,ip'fávo
pJ:atne za'Vazena a dMe býti iPos,tO'l1{Pena. Držitel hypotteky j alko 
takový bude nucen, éliby .se opetiOlvné 'práva placení ze Sltatku lPolCl
fobi1. 38

) 

~5) L. C., 273. 
3G) Dr. Joseph lIng e r,- ' J)er Ent\-vurf ein(:~ bi.irgerl. Gesetzbuches 

tur das Konigreich Sachsen, \Vien, 1853, 252. Ung-er ve svém systemu 
(Dr. Joseph Ung-er, System drs osterr. a.llgem. Pri\: atrcchťs, 1, Leipzig; 
1856, 531/78) p'ovažuje pohledávku pro tretí osoby za iingrwanou a 'z té 
pf-íčiny trvá.i pro ni zástavní právo. Ve svS'ch prednáškách z r. 1868 všaK 
již zas~ával náhlecl, že pro rak. právo hypoteka svuj obecnoprávnÍ akcés- · ' 
somí chalrakter principielne. ztratila, ačkoli zákonník nebyl s i tohoto 
stanoviska včdom a neprovedl ho také di'lsleclne (CZ., 1868, 102/2, Aus 
den Vorlesuugen des Prof. Unger, Uie materielle :Scite des Instituts 
der ()f.fentlichen Bi.icher), 

37) Dr. Adolf K lep sch, Das osterreichischc Tabulilrrecht, Prag, 
1862, 35. 

:;~) L. r. 95, 
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Ohzvláštní V)IZJlIélI111 pro ~laš i otázlku a fOr.lTItulla,ci .práva 

knihovl1í,l~o má K r a i ]l. z. Seraďuje náhleJ)', o veci projevenlé, 

clo trí s!kU/pill. Burľ se považuje zálstaNi,ll právo po pi-kme rÍ\lTIs:kém 

zpusohu za práv,o a!1';:'ceSlslOricl<é, aneho zalPsa,ná pol1lerdá'Vlka ;'>;(l 

právo vázané (gebunc1ene.s Recht) 39) n ebo z ~is tav llí pľávQI za ISla

m aa,stat.l1ié, na pohledávce nevisící. Prvl1í n/thlecl o'c1iporuje záJkon.u 

(§§ 445, 455, 469) . Byl již \i\Tit1i,,-artrcrffi pOldrolbne vyvrácen a 

sot\ra má ineklde ješte stoupel'1lCe . Tretí ná.hled pOIdIe zkušenolstí v'e 

práve ch CÍrzích m 1usÍ se proh1á,siti za nejle/p5 í. 1"j u.s í b)lti dIlem 'prí

;;tíh o rakOLlI.ckého ;zá,konotdwrstv í, nemá-,li je cizina zpllna preclstih

Il outi. D o-savacln,ímu raikouslkému (právu (OIc1!po\vÍlclá vša'k l1Jál,l,e(l 

druh)' . Dle neho niemôže k'l1liholVllílí p.rávo zástaviní hez po-hlecláv
ky aill.i v,zniknouti, ani tlrvati , atln se prevés,ti, ani s·c za'v;aldilti.'H,) 

Pr,es no musíme K\l'a:il1ize zaI-aditi do- této sk u.piny. U václiť v témŽt:-: 

čifánllku 11Ia jiném míste, že .510\v,o »Ti·1g,UJ1\g « v § 469 o. z. o . nemll

že se ~PQijím3iti jaJko ahsoJutní zrušení hyrp.o teká.rní Ipolhledávky, 

ný/brž j eil11OJll1 . jako Slkuteč:nost, krterá si'ce ph neza'psa11léJm c1il/ulh II 

Jeho skutečné zrušen.Í ZpUISdbí, ale 'pri ď.l'llhu za,psaném :p o:uze ,ná

r ok na tolto zrušení zal ož í. Kniho1vn.e VáZlloucí poh1edávky na

bývá i ten, kdú s-vé nabytí -na duve re v krn~hy pOIzemk,avé Ille,za

kládá. Než žalobe jeho' s tlOj í nárok na zrušení j.a/k o excep.ti.1 

v ceste. H ) K onfu si knihovllí p'l'ávo nez,al1lik;ne . Majitels\k5' n)3/pÍr 

\T3'cí se do ruk ou r!llužiníl}.;:a a vychází z nich, ja,ko- by se kOlnlfuse 

ani nebyla sta~la. T ádOls alcí ,miEe slll1,en.k,a nell cllužníka il od nehlO' 

zase na jillého Iprejíti. Dú's.lecLkem toh01 musí se .i prepsállJí ilntahu

Jované pohledáJv:ky Illa iméno clduž'núkoY'01 a s neJ-JO zase na tr.etíhr, 

pri,pustiti. P 1red/p.ilsu}e-li § I446 Ol. rz. IO., že .knihovnÍ právo k oJl1Ifu sí 

!' lcza~ni,kl1e , illelze z neho vyhra:ti 11'eja:ký Z'lllž ující výklad, jako by 
to pri za~psanýC!h poh:l/edávkflch ll1!ebyl o možno. § tento. odvo/llá

vaje se na § 469 o. z. 01 .. má i hy,poteku na zreteli. Trvá-li tla!to 

i po konfusi, musí to IPO raklouslkém pil1iinó;pu a'kce's'sority ,pJ,atiti 

také o IPoh!edávce. Či Imlel Iby hyp'otekární verite'l, jenž s,e tslťane 
dedicem svého ·c1iklžníka, prot I) s,vého práv'a, In.a cessi býti zbaven? 

Kdyby se me,lo tomu prilsv.0dčilti, Intejen prdti znení záko'11la', i 'pľG'ti 

!\!) () Kr·(j ,ínzO\·e 1lŕl.t1ce () » vf(zan~-ch prúvcc h , víz G. Z. 1868. Č . q5 

v jeho Č'l:'Jnku D:1s leit eflflc Princ-ip ri e r hi.icherJil'11en RecIIte. 
(0) (iZ. 1869, Č. 14. Dr. Joseph K r a i II Z. Das leitende Pnncip der 

biicherlichen Rechte .' 
41) L c. i: . 26, 31. 
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povaze veCI by se jedna lo,. Krainz m á /pro-tlO za t o, že d lužní\: . 
který \platí , Imá na vlll:i:, ,zda chce žáda:bi krvi tanci :nebo cessi , aby si 

dad v tomto' pos-1~edlnim ,p-rÍp.ad e prepsati pohl edá vlku lna sebe ·a pak 
na nékoho Jiného . . D ols,tlame -Ji, ,se m ;u l,wi tance, t1 emuže o všetrn\, jak 
d Le n é kte,r ý,ch 'práv mlO'ŽJno, p Oibil1e dá v,ku na seb e dá ti p'i-epsaltj, T ,o 
jc jediný V)Tz:nam (drv. de'kr. ,ze .dne 22 . -du-bna J 825 č , .2090 slh . z. s. 

Kq mu n eby la. pohleďávlka cedb vá<nla, ný brž promiln,ut.a , 11lem á n i

č e h o, co b y dá) e pOlstupiOlval. Pr<OIti p oidbhnému rozh od.ování veci 

uvádí se ra s,to t . <zv . Iprávo flla v.ze,stup (Vo r:ruckulliglsrecht) IPo·

zd6}šÍoh v.erite)u, <Pri4vOI toto Diení však vubec zádným právemo 

Je p-ouz e nás le dk-em v)nma,zu preckhOlzích p O'llažek. Dru'há po llQlž/k a. 

musí se státi IprrVllí , O'd:padine-li tato Iprv,ní . Nej éťký žalobn í nárok 
Il1Iél to, aby predchOlzí po lo žka .Q(ipa.dla, ,z,a/dn.í ve1-i{el 11Iemá.42

) 

Kra,inz je si !také diisledný ve svém sy stému rakolu s'kéh 0 

sOltd<r-o,mého !práva, ,kteréiPo jeho srnlrti L , P f a ff obstaral. A kce

solfitcký zámik práva zást,arvnÍ1hD (§§ 469 a 1..+46 v .-s.-o .) dá v á 

nárolk na výmaz . VY't:'ClIV"I11Ialná, dll,e nevym.alzaná pohledávka mu že 
hYlP'dtekárn.1,m dlužmbkem uČ'inena b)lti pusobno u na pro,s'pech cli-Í-

.vej šího nebo no vého veritele. 4 3
) Stanov,ilSko Krailn,zovo 'j<e jô.ž v II. 

vydál1Í Pfaffem ro zvádél1lO. ZlajpJacením nebo, vyr-ovnán~m Iza

psa\ná !pohJ,e'dávka ne zalll\ilká . Pa.v-stává jen nárok na V)f,maZ a na. 

to" že n ebuc1e se vymáhati. V1ráltí-li se ted y , co- b)'I.o zap11'alcen o . 
muže se státi zals,e pôslobi v-Oll a stej ne 111tIže i 'pI-i lú)l1fus,i nabirt.í 

své drívej ší účinl1'o!s,tiY) 

E h r enlz wei g v nlO<vém v)l/dáillí Kmunze se od 'neho pOlne

kud odchyhlj e . Vyrotvinaná polb:ledávka dl·e §, -+69 o. z . QI. .znamená? 
že pd hledávka mater,ie:lne zanliokla , for'mállne vša,k trvá. :NI ateľ:idnÍ 

zánik zlna'mená, že záJs>tal~ní veritel nemôže poh1.eďiáJvku vymáhatí 
a na-oIpak že muže vfa'S'tnÍlk na její vým,az ža,lov,ati. FOIrmáltl1lí t.r·

vání palk zn.ačí ; že s,e se zajpsaným vleI-ite1'~m jedná alž d.o. Ivýmazu 

jako ·s veriitelem. Jalko t,élJk,avý je též vtlčá sloudu J.egi:timová:n a

o:p~á'vl1le,n, aby hypoltékotl knihovlne naJdáda,l. Toto, nalkládání 
Diahude plných účinku, pokucL tohO' žádá záséllda ďllvery ve yei-e jl11é 

knihy. Form ~\I},nÍ trv,ání hypo1elky znamená dá},e , že hypotekárni 

42) L. c. é. 26, 27. 
43) Dr. Jo~ef K r a i n z. System des ('I sterr. all,:{elll. Privatr('cht" . 

.A. us dessen N1achla s s herausgegeLcn tl, rcd igirt VOI1 Prof. Dr, L. PfaH. 

JJ, \V ien 1889, 125 . 

44) 11. Aufl., 1, \.\i ien. 1894, 7n,3 a ná ~l. 
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dJ1už,ník Imuže po,hledlávce již vy r oiV'l1la,né , ale Il1Ievyma!zané buď na 
pros,pech dľívejšího nebo ji'ného veritde drívejší pusobnost zj '~d

naho Pohlediáv:ka, kte:rá byla j.iž zCljplacena nebO' promina.lta, mu,že 
v rácer:ím z:apl·aceného ,atd. v pl.t1Iém ,oIbjemu s.e státi ú č intnou , aniž 
by zadní verite lé mohl,i ,proti tomu vznésti nejaké námitky.45) 

KrainlZ odiiv.odňuje také blí.,že svou itheolrii o. váJzatt1ých ip'rá
vech. 11no,hé dluhy váz,n011 'na p:ozemiku ji,ž ze Is amého zá.kona. 
U j:lI1rých je opotrebí umelého ·media., aby dIe: potreby n\éll pozem,ek 
oyly Iphpjaty . T oto medium je zápis. Dlužní pomer spojí se 
s lPO\zcmlkem tLm zpusobem, že ka\ž.dý držitel .stane se pa.sivním 
subjektem IPOimeru, \pokud držba. jeho trvá. Kriaim:z .odvolává ISte 
tu L'la náhlec1 Gerbr,a , 1tIittermai,era a Genglera o reálních breme
nech . Uvádí však sám z rakouského Ipráva prikla.dy, kde :m.y
šl,enlka tato je§. te rorzhOidnéji vySluulpu:je. ] ISOl! to 'nlal pr . . demal'iční 

reversy , re\"ersy vla,stní:ku vu či ú,r.aldulill vojenským a verejl11Jýim, 
výmenky, renty pro vo jen.Slké Is.vatební kauce atd. La,píše~li se do 
veľe'jmÝl:'h knih 111ejla,k)' obl.iga,ční pome.r, nilkoE ,za tím účelem, aby 
se zástay,ní p'ráNo :nebo jiné v.eollé Iprávo zís,kailo, nýbrž aby byl 
úč~,nm'Ý lproti kterému:kOllli dlrž~te'J.i, 'potviStává tím v'á,zaný d~uh 

(gebundente Schu,kli). Zápi:slelm nestává se tetl1to dluh ani vecným, 
ani élIbsolutní:m, nýbnž zustává i nadále jen reI.ativlf1.Ím právem 
vuči jisté os.ob~. · Kr.a.~n:z ZJ()lve tak'olvý1to cl.luh elle 1J'ciboma a Ger ·. 
hra d\l'uheni reálním (RealschuI.d: obLiga/tio rei). V dluh reáJlní 
mtlže Se premell1uti dJuh kaidý, pokud jej mluže plniti každý vl.a\st
ník. Prijpou,ští-l,i zák'0l1iodár,Sltví jen ll1!ekteré !pr~pady, vysvetluje se 
to :tím, že vec prišla je:l pHležitostne, l1I~ko.};j jako uzav.rená jed
~'ota.4G) Reálillí dluh 'vzi1t~ká pOllize j[lJtalbula.cí. Bez ní nebyl by 
dluhem reáhlÍm. Obli.ga6ní pomer ,.ovšem exis.tuje již pi-ed zápi
sem. Tímto záJpisem Slp.ojí se pOUlze jeho :pa.sivní ~tránka s po
·zem!kem. Tim zmení se také zpusob, jalk se Idluh prevádí. Forma 
pr.evodní je proĎ char3\kter~stická. S držbou st.a,tku precházl ta,ké 
dkth. Deje se tak,aniJž by k romlu ",Hitel S'voU:iJ.47) Reální dluh je 
s to, aby ,potrvail, i Ikldyž pozemek je qpušten. Konfuse' jeho výkO'n 
po~tze zastaví. Zaplacení, kompens·ace, pro.milčení založí proti ne-

45) IV. Aui!. besorgt V. Dr. Armin E hre n z wei g, I, \Vien, 1905 • 
.869 a násl. 

46) GZ, 1869. č. 29. 
47) GZ, 1869, é. 30. 
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miu náJmitk:ll, již ovsem lProti nomu, kdo v dúvere v kni,hy lPo
zem'kové jednIá, IVznésti nel:zeY) 

Ex.n e r Q v li ka!Ž'dý korrektníknihavni akt je právJnÍ'ITl etk
tem fO!rmálním. Alkt tento ZlpiislCibí práJvll1Í zmenu sám. J e.ho 
právní' obsa·h 'odJpioutává se od svého materiálního zá:kJaJdu. Je 
samostatný sám sebou. Stetv kniho'VnÍ je st/a(v,em právním. Právo 
zástavní s'e zHdí, Iprevedle, zmení a vymaže, jakmile sIe ,daty,čná 

d~slpols.ice ve spráJvlné fO/rme .v knihách otbjelví. 4 :J) Zástavní vehtel 
muže SYOU vyrovnánitm již zaniiklbu pdhlerdávku platne .postJO'UpÍtl 
a za.staviti. »Knihorvní vlmstn~,ctví« k pohl,edávce stači vu.či pocti
vému na:byv.élJte1i, ~by mu platne m'ohla býti zastavena.50

') NOir
mami' §§ 469, 1443 a 1446 ID. z. Ol. dolkum~entuje se hlubolká pro'
past mezi mi'moknihovním a :kn~hldvn~m iPrávcm zásltavním. 
M'i'moiknihorvní je a/kcessorní podle abecnqprávní tcoiÍle. Zápis 
knihovní zástavlt1í práv,a iZlal<:;llá'dá a »cOlnltrarius actus( (lVý(m'alz) 
je ničí. -Až do té 'doby trvá.51) Vyro,vn~ní zástavníh ;) dluhu za
raďuje pro:tJo Exner ve své mono'gTafii :o r,alkou,ském práv/u zástaN
nim do ·rubri,ky »Loscnung,stitel«.52) ZástaJvní dl-uh netvorí pľímo 
a pHsne práVl1~ vzaita. ani vub'ec obsIalh kni\hov,ního právla; zástav
ní/ho. Je mu pou.ze duvódem. Je jeho Imateriální causa a tim Italké 
ml~ra jeho obsahu. Kdú vznese náflok na .hY\Potekúrní uSlplokojení 
p,fi r.ozvrhu nejvyššího ,p.odání, nev)T1stupu:je ja-ko ver-itel, nýbrž 
j,aJko hY-P'otekár. N emu'sí ani dokazo'vaJi, ba 'ani tcvrdi ti , že dl\úh 
zás.tavní trvá. Jeho odpu,rce zma:H však jeho nárok, dukáže-li, že 
diLuh zaJnikI, p!onevadž z toho prima fa'cie plyne, že 'pre,stal p'ráv'ní 
idUVIOd, I~by se zás:taV'n~ plfcivo ,dále dir:žeti mohlo. Plyne tu »:prittna 
'félJcie('(, ponevla:dž lZ jiniéhoduvodiu muže zástav ní IJrá.vo trvabl dále. 
Stane s·c tak, SUbsltrtu.uje-I,i se ,'mle:zi stranami mís,to vyrovnaného 
'dluhu dlJuh jiný. Pfi novaai 'nedalo by se 'zástavní právo na nov·ou 

~8) GZ, r869, Č. 3r. 
49) Dr: Adolf E x II e r, Das Publizitätsprinzip, \Nien, 1870, 70 a 

násl. Viz od téhož D. H. V, Das osterreichische Hypothekenrecht, Leip
zig, r876, I, 83. Snm. Botho von S a l p i u s, Novation u. Delegation nach 
romischem Recht, Berlin, 1864, 2r2: die obligatio verbis contraeta ist eiu 
von ihrem Rechtsgrunde unabhängiges Abstr,actum. 

50) E x II e r, Das Publizitätzprinzip, 43. 
51) Dr: Adolf E x II e r, Das osterreichische Hypothekenrecht, 

Leipzig, r876, I, 46, 72. 
52) L. C. II, Leipzig, 188r, 604 a násl. 
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piOhledávku p'l-enésti, kdyby se hypoteka a dluh nedal)' Old sebe 
OJclJdeJiti .. Co je pri novalci ,možno. »uno élICtU«, musí ne méne býti 
m ,Qlž,no 'pi-l práv'ní'ch aJktech, které za sebou následnjí. 53

) Ko'nrfusí 
pod l'e § 144J) o. z. o . nev:zej,de vJ,astníkovi-hy.potekái·j ž~tlhn)- zvJášt

ní titul v51H1azný. ľvlár ve lsiVé dVlojí vlas,tnosti právo, a'by hypo
teku zruši.l aneba jí dál:e naklác1al. Nej,aký tilul výtnazný :n1C

vzejc1e al11i z,adním hYIPOltekárllm, ponevad:ž' tit,o ani pfi zapb-cen í 
pi-ec1ní pohledáv,ky nejs10lu oprávneni, 'alby za výlmaz její žádal i. 5-l) 
Vl:as'tní,k o:ve bypotece slou'ží ' v ra;]". práv'u v:)'hrada ,po,radí. Na 
své j méno vlastník :hypotelku prť1pSlati si nemuze . Díltčí dluzní 
úpi sy , p.ojištené zást,éllvnírm Iprávem, tvo.rí vša'k vlastllíko,vu 'h)rypo

teku, p'0l.;:ud nevejdD'tt v obeh. T otéž pla,tí -o ie1ezllitČ11í.cJI'IPr:ilo!rJi
tách. O, p'0lmer-u .v,lastnl~ka k \hy,pa.tece ,pri konfusi jedná Exner 
polc1 ,rubrikolu »Rechtlidl zufälhge Konfu.s.io«, o pomčxl1 jello 
k hy:potece 'p.o ,zalpl;alcení 'pOld rubrikou »Kon1.us,ir) durch Ei,D\lo

sung «. Tčžký lPiľoblém Iiak. .práv,a, j.ak je t o m o/žno, že po.hledávka 
kOlnSusí pomíjí a 'Pr~ce die § 1446 '00. z. o. zase na jiného pi-e
vedena hýtli iIll'UŽe, i-eší Exner dO'sti umele. NeJ'ze tu mlujV,iti 'o 0:11-
mys'lném nabývání . Ta/koiVé je jen tehdy mOlž,no, jde-h ' o' újmll 
pf:Í.v.a netkteQ'é osoby. Zde však.o žádné újm.e nemuže býti rečä , 
P lds tO'U!pí-h veritei1J p ohled.ávku n.a plátce, nevzejde .mu ,z toho 
újma, ale prospech. P1.ártJce plalk pOlStupem na jiméhOo vyil:.voH v,ždy 
jen právo l.proti sobe. Ok:ruihu ci.úch práv' s,e ned'o.tkne. CediOlvaná 
pohledávka zanikilia ,zapla:cením a nemtlŽe n~kdy více se vzkrbsiti. 
Jen zástavní pr~vlo se ,zadlov~vá, aby SlloužJÍ:lo l100vé lPo\hledávce, 
která se poDO »-cessronáre« úizuje. Ve 'skuteol1osti je zde tedy jen 
hyp.otekární slu.kcesse, která, :p'Olnevadlž 11ak. právo tohiolt,o ústJ~vu 
nezná, musí sie odlífi v r.ou-chO' ce.sse.!li) Ptri dr'a,žebním 'rozvrhu má 
materi el ní p\fáVlO V1011ný pruv,old. Vkl)stnĽk jaJko hypate\kár musí 

v'yjíti na prázdnb.56
) 

J aik již ,z Exner:a v,i'dno, cLaiIa se prá.v:l1iClká ťiltelratura ralk:ou
ská Islmerem llomani,sti,ckýrrn . Hral,i s'e jĽm zejméll.1lé-l ti, kidiož zápis 

~ 3) L. c. II. 6r3 a nás!. 
M) L. c. II, 627 a nás1. 
(iri) L. c. IT, 663 a nás1. 
( 6) L. c. II, 670, 674, Exnerovu náhledu pri recenssi jeho spisu od

poruje F II ehs, Jur. B1., I88r, Č. 31 hro ze doc ela tres tnÍm zákonem tomu, 
kdo by s i dal zap lacenotl pohledávkll postoupiti . Jen superkondic ient je 
bez trestu 
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ja'ko formá Iní ',a/kt upln. zamítali. TaJk zvlášte R a II id a. P.oIcb\e 
neho nemá izápi,s jiné funkce než tra'di'ce nebo jin)r zpuSlob na
bývací pod Ile rímskéhJO práv;a. ,Zápis není židn'ýnn formájním 

á1ktem ve smysl'll nové pravoIvedy. NelZakládá žádného :práva. Je 
pouze článlkem v reteze sk u teón:o.s tí , kterých je ,ku nabytí práva 
PQlt!-eba.~>7) Pojíi111atti tabulární alk\t jau<o a1kt for.mální není histo>

ri,eky ani d'OlgIDk1JtJilCky správno. 5 
) Hi's'tJoúcky k\adJo již obnovôlIé 

úízení zemské (P XXI) a 1l0lvda ,c1Jedaratoria (Pp. 21) dur,alz 
na bezel.stnoiSt Ina,by,valte<le, GO) a č els1k5r UlelSlko,vý !patent z r. r 794 
(§ r) zakládall :zápis nla .listinách, .které dosvedčují správno,st zá

pisu. 60 ) Zá1poélld:olha1i.čs:ký zákon,TIliJk polj~mall ,knihovní zápis !pouze 

jan<b imldltenálnelprávní duvod na(bývací. Zása\cly jeho pi-evz~l taR\:~ 

olbóajns,ký zálkOlnník. G1
) Taíké knihovní zákon ze dne 27. července 

r87 1 neznáintabu:lace j,ako for,málnMl'O alktu.6~) KnihOlvní ztupis 

práva ,sám o, sobe, nehl'edíc ku jeho ma.terielnepriv1nímu záJk l,ald u , 
ani nezalkládá, aJni ne,menÍ, 'alni neničí. Ochrana puhlicity nejde 

bezel<stnémJu Inl3!byvateJ.i p-ovždy a bez výji.mky k dohru, n}i1b:r,ž jen 
t,ehdy, kdy právo, materieIne a formá,ine zal,OIžené, skutečnostmi, 

.z ve.rejných kniJ11 neznámými (§§ 469, 469, 527, 1500) se zru;í 
anebo !premení. 63) V cit. §§ našla .ochr;ana be,zehs,t,niOlSlti 5vllj vý

ra~z. Zastaralé znení §u 469 o. z. O., posltrádadíc z,mínky o< bezellst
nosti , zústa,11O z p-re'hlédnutí nťlz1m.eneno.64) ZaIPl/acením, ulplyl11.u
tím ča!su, konfuls,í atd. právo zástavní zatli,ká. fi

:;) Randa z,a'ujímá 

prnto stallloMis k,Q', že rak právo .vk1lstnikovy hypotelky nezná.66 ) 

D a' v i d phznává dIocellai zadním verite'l'il-m právo, aby ma

teridní zánilk fOlrmAlne ješte trva;jící hYIp-ot'eky ž,a.1'Obou na její 
, vý·maz prová!dieli. Tomuto ž,a,lobnímu .právu zadnich veí-iteJu ne

s,tlO.j'í v ceste tP'ráviO Iv.1a.stní'kov-a, aby ,d.~spo,ni()ival hypoJtel<ou ma-

57) . GZ, 1871, Č , '39, Han d a, Das PubJicitätspril1c ip. 
58) C Z, 187ľ, č. 42 . 

5!J) . CZ, r8n, Č. 37. IR72. č, 33. 
60)GZ, 18:71, Č. 4~ . 

61) GZ, 1871, Č. 42 . 

. (2) CZ, 1812, '::. 35. 

63) C;·Z, 1876, Č. 94 . 

64) Dr. Anton Ran d a, Das Eigenthumsrecht, T, Leipzig, 1893. S.i T, 

Č. J. Bezelstný nabyvatel práva na vkladu. pltvodne neplatném nabývá 
ho za podmínek § 6r kn. Z., L C.342 . 

Gfl) GZ, 1871, Č. 39, Randa, Eigenthu1l1srecht, 5-+7. 
613) R a 11 d a, Eigenthumsrecht, 548. 
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terieline neúČlilDl1101u anebo místem, které zaujimá. V .rak. !právu 
není o fom p,redp,i'su a ze .zá:s,a;dy publicity nedá se p:rávo toto od-o 
vlOzoOvati. Toll,jko sjedH1lotí-lrr se právo záSltavní s vla.s'tn~ctv~m, je 
zde výjl,mka. Princip publicity zpusobuje i tu, že hypoteka až 
CIJO vým'a,ztl fO(fmálll1e trvá. Spojení toto dálVá pou/ze vtastJl1Íkov,i 
právo, aby výmaiZ hYlPoteky .prOlved~. Neužije-li toholtlO pt-áva, 
odpočívá hy;po\teaní 'právo" pokudpozemko'Vé v,lastnictví .a hypo
telka .i sou v jedné oisoibe SJPIOlj en y. Naibývá zalse pusobnolsti, TO

z'ejdou-li Sie, huď že pOlzemek s·e zcizí 'a,nebo hypotte,ční práV10 pi"e
vede. Prdti v)'maJzné žailiObe zladnich vefitte·lu je vl,~stnlík tím' chrá
nen, že hypoteka sjednocen~m .materielne nezani.kla, nýb:rž jen 
v klid se dos,t\a~ 'a, z neho/Ž 'mu·že do plné pllsohno,sti p'rijíti, zruší-l~ 
Sie spojení. Trvá-li sjednolcení pri dra'žbe, ' nemuže se hYlpoJteka 
vkllstníke,m lProvádetJ., pOlne'vaJdž ni'kdio jaJko v·eľitel nemôže hle
dati z.apJ;a:cení sám II sebe. 67

) 

HlOiľ'livým IPflllkopníke.m vl)alsiní-kóvy hypo~eky v rak. právu 
by.l Str o h la ll. V 'na'tZÍrání na knihlOlVni zápitS . sltá.l v,šak nélJ stano
vilslku Ral1Jd.ove. ZápÍ-Slem vy,tvorí s.e jistý právní s'tav jen tehdy, 
jSlOlu-l'i 'zde formáIní a' Ima:terielní podlmínky. Princip pub:l'ióty 
paJk zplls.oibí, že tabiulární stav lPoIV'élJŽulj e se za sjprávný, j.alkOlby 
sie od slkutečného 'právního 'stiavu ani neoldchYllov:aii.. 68

) Za1pl'<llcem.ím 
pohleďáviky a ,kOinfusí zaniká prOlto práviO zás:ta:vní, ale vlals,tník 
jest pOldle §§ 469 a: 1446 ,ol. z. o. opiľávnen, aby zásltavním mÍ\S'tem 
(lH1ypotthek.alllPolsten) dále ďiSiponiOJVIa,1. Dokládá tento svuj nálhlted 
p.fíb'uznolStí §u 1446 o. ,z. 0'. ,SI § S2 ,dodatku k pruSikém'u L. R. 
z I I. dlUhna 1803. § 1446 o. z. o. v .západoha\hllčslkém zá.konníku 
ješte ' sc'házel a béhem prvl1J.bio čtení bYlI V'SUInIU.t. Pfíbuznasit tuto 
,potvrzuje i náp,adná podo!bnost § 1443 O. z. O. s § 53 cit. dodlaltiku 
o !ko)mlpel1tS,a.ci. RiaJk. práv:o ne.má sice lpr-e'C1pitSu, ,že (se muže díti 
výmalz pduze na návrh vJastn~ka, ane nemá ta/ké Ipr,edpi,su, že se 
muže státi na jednOls,tra:nný n'ávrh hYPlotekái-e. Vec .pr.oťd t.reba 
ndzhodnouti po1dlle lPos,itJivní pôvaby veci. 69) T ,feba by TaJk. právo 
PO:s.itiVin.ích pi'e'dip'!ls,U oo d:ispOls,i ,čn~m !právu yI.astníkove uipl1á,z?ne-

67) GZ, 1879, Č. 2, Dr. Hugo von D a v i d, Studien zylTl osterr . Hy
pothekenrecht. 

68) Emil Str o hal, Zur Lehre vom ' Eigenthum an Jmmobilien. 
Graz, 1876, 3 a násl., J enaer Literaturzeitung, 1877, 168. 

69) Str o hal, Die Prioritätsabtretung nach heutigem Grundbuch
recht, Graz, 1880, 49 a nás!. 
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f1Iými bYjp'vltekami (erledi.gtc Hypotheken) nemel/o, není m/u preee 
právo .toto enzÍ. Je-li vlastník OIsobn~m dlužníkem" nezpuslQ;bí kon
fuse zániku hYIPoteká rníh6 ,práva. Vliči jistým Oisob~lln jeví se 
sálce pdhl'edávlka j'alko uspOllrojena . účinky tyto nevzcházejí však 
vuó zadním v,erite,lô.m'. Ti,to ne ma jí žúdlného práva na to, aby 

pi e:dl1í hypoteka ikry ta byla z jiného f.ondu než z u žitkú ~tatiku 

nebo výtežku draže'bního pOldání. Siiov,a §u 469 o. z. 0., že i ~po vy
líovinání dluh'tJ ZlllStává s.tat~k zavalzen, nelmloihOlumíti sllTIyS'llu, ž,e 
zl1stává zlalvalzen IPro zalp'l,a,eeného v.e·rlltelle nebo Ipro ti-etí ' 'osoby, 
které zápis,u verí. Smys.l s'lo::v ted1 je jecltine, že ZlllS.tává z,alV'azen 
p1l0 vllastníka. Cesse, kterou ,si dd zalpla,ee'l1ého v6i-itele n~ Isebe 
vydati clává, není vl,astne žádná eesse. Je to hstina, která S1kýtá 
V'l\astmíkovi fdnmJální l'egiti'lTI'aoi . k tomu, co l-TIU j iž ·ma'terielne bez
talk prís1.uší. PráN10 v1ast11lík,a, který :pohlecliv\kn vYIplatí, je pfi 
r,olzvrhu nejvyššiho plodání totéž, .ja!ko ph § Lt-~6 o. z. o. Bude 
mu náležeti i z hypote/k, které ptovlstia:1y plro fi11elplatné pohledáV1ky. 
Ste\jne bude dll,e § 6r kn o r. ve ,S'vém kni,lJOlvním iprávLľ pOlru6en jen 
vrrla,Sltník. N ťlpJ.at:I1los,t l111ltŽe vždy z,hoje,llia bý1il .potomne. VI'as,tn~k 

môže také nepllatnébo bYPOltekáre k ItOITIU pi-im.eti, aby rrn\u 6 1vé 
práv,o postoulpid a ml1.ž,e jím pak dále naklá!dati dIe své' vli1.e . Je-li 

I to to drioSposió1í prävlO dlo:51ti silné, aby zaldní JbYPOItekáí-e až ,dO' exe
kuční draby zadrž'O\v,ct:llo, ne,l:ze poehqpiti, proč by tota zadTlžování 
l1emelo zode bj'rtii v dobe dl'o\a/žebního ro!zlV'rhu. TÚ

) 

K r a s In o p '0.1 s:k i71 ) stojí lna ,his.tolrid<ém zá1<Jla\d!e rí~k. 

k'ni,hovltlího práv:a. Ci,tuje nov. decI. Ee XIV. Co byl0 -d1esklam:l 

zallQ'ženo, 'mLlže jen zase drťlsikalmi býoti zrušeno'. ZáoSadu tU)tlol íla
'chiolV:aJl Coc1ex Theresl~anus. RedalktOlri abč. zákonnika zá'menlau 
SI10lV »Hy,pothekargut« a ))HYlPotheJ<<<7:::) oičeho ne zislk:alli. PE 
§ 469 o. z. o. trebla: čilniti Ifo01z,d:íil me,z,i <[Jlffuvem, které možnlo reall~-' 

slQiV/a"ti a :právem, které ))IO'pe exceptiolnis« m11že se zv'rhnolulti. Jen 
to první mohli reéLaktO'h mhi na mysli. Tlo,tio- právo> nemuže, kď~ž 
dluh hypotekárního vehtele byl vyrolvnán, nek:o\mu bývi plolstolu
peno. U znává-li praJ1<sle p1rev'O'Q za'fJla'ce,l1iýeh hy.potek za plartJný, 
má ~píše za to, že vyrlo,vnán~m dl'ulhu hypolteční právD materi.elne 

70) CentralbJ att (CB), 1883. 261 a nás!. Str O hal , Die Eigen
thtimer- Hypothek im osterreichischen Recht. 

71) Grtinhuts Zeitschrift, (GrZ) 1881, 5:?2 a násl. Dr. H. K r a s n o
p o 1 s k i , Zur Lehre von der Prioritätsabtretullg nach osterreich ., Recht 

72) :3 tr o hal, Die Prioritätsabtretullg, 53. 
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nezani:k]lo, a že jelhio bezúČli nnOlsit Ip'oluze drúte.1 hypoteky a Jeho 
unÍversá In í luástupce muže 'TIlamítatti, než aby v tam videla nej'a,ké 
právD vlastníkovIo,. KréljsnOlp'O~~s.ki ,má zla to, že vyrO'Vl1ání dlluhu 
žádné ahs'Ol]IU tnlí, nýbrž jelll. re latilvní bezúčinnlo!S,t .zpus'Obu je »Das 
HYlPolthe:kargut h leibt ve,rhalftet« lneznamená ni,čeho jinéhto, než 
že právo zás,ta.vní trvá talk p;lolUho, ,až alud. N els,mí se taJké p'r,ehléd
nlO'uti, že by se z § 469 IQ'. ,z . 00. Imldhl1o, soud:ltí ndi trvalé dUSjpiOiSli čn í 

P,flá!V/O 'hYlPotekárního verJ.tde ,o ,Z8Ip]éljcené, alle nevy,ma,zarié po

hledáv:ce. Nelž me/zl hYIPlOitelkqu, 'která tu potrvává, nCllí tu jcšte 
žá!cLného ,spojení s lP'l"ávem dll'll:žnÍikéll, aby hy'po'tCll<:ou tOUIÚO naklá
dla,l,. Toto své ISitanOtviilsko prolti VllastníkOlve hypottoe flOlzvádí 
Kra.snolpo lsk i ješte ve zvlášt,ní stalti . Je cel/kern jen pd].emkiká. 
Obrad se pr.olti tem:, !kdo ji .z ralklouls/ké'ho práva svjzelne chteli 
konstruovati, zvlášte Ipro,ti StrohéL~Qlv/i. Z §u, I446 o . z. o. neplYl1re 
nilc jiného, než c·o ,p lyne .z § 469 o. z. o . Vyrovnání p'ohledávky 
úGinkuje n'dl hyp!OIte,ku slte}m~ jako konfuse. § 469 o. z . o. ,sltafilOlví, 
}aký význa:m má vyrolvnání pOlhledávky. Tento význam mel 
v § 249 II. záp. hal. Oibč . zákonníka a mlel jej j v osnove 6thč. zá
konníka. Nenalbyl výlzJ1/alrnu j'l11éhO', když iP'ozdeji pripo jen byl t e!. 
1Prv'e § I446 o. Z. 10.73

) S Kr,asnopiOllSikim :0 vilastnikove hy.potece 
v raJk. právu ,souh~,asJl i B u rc k h ar d.74

) . '3 tei n 11 ech ne ;· 
slhrnuje všechlliu rak literaturu IQ v}alstnÍlkove bypotece. Litera

tUlr·a tato Sinléljží se !101zvtiolouti tZáikonné ZáDOd.ky hYlPote!ky na 
vlJa'stní veci, aby dia.1a ji,stý zákl.ad klollí:s,aiV·é judlk:dlture. Z odpu,rcu 
vJ,as.nníkovy hY'P·6teky ,s ~tQtjí lprý \Kra\sniOlp01.ski na ·stano v:iSiku, které 
tŤicet liet pred tim ' zas1tá,vall K ,opetz:ky.75) 

Ser n e Cí6
) dhra!žlolVa.l se piroti :prôdloize tklO nver,sního zákonar 

iklterá r. 1886 v panské Isnernl()Jvne by la \pretďllo,žena. Otrásá Oibtč1dlll, 
skýrn právem. Posiav:aid 'p\lia.t.ila Ipodle § 469 o . .z . 'O . ,~ása:d.a" že vy-
To vnánÍm' dluhu právo zástavní zaniká, a že tedy vefitelé zalPsalnÍ 

73) Gninhuts Zeitschrift, 1884 (I I) , 43 a násl., Dr. B oraz K r a s 11 o
P o 1 s k i, Zur Lchre von der Eigenthumerhypothek im os t err, P ec ht. 

74) Dr. Bu r c k h ar d, System des osten. Privatsrechts, III , Wien, 
1889, 36J. 

75) Kritische Viertelj ahres.schrift flir die Gesetzgebung und 'Rechts
wissenschaft, 26, 1884, Ste i nIe c hne r, U ebersicht der neueren Li te
ratur tiber die H ypothek an eigener Sache nach osterr. Rechte. 

76) Gerichtschu le (GE), 1886, Č. 12, Dr. Johann Ser nec, Die No
ve l1 e zum Grundbuc. hsges etze. 
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za intab~lil IO/s.OIvlOlU položko,u po;rac1em ,cLo Ipi-ecLn Po.s.tupují. Jed'iná 
výjim'ka pl'altila pro tretíha be'zells;tného n~byva.teI.e. V j.cdmání ob 
mY'sllného nalby.vatele ,zapil,a'cené pOlhledávkymusiI by s.Qlud podv;oj 
spaltTolv'a:ti . Se.rnec chv~lí nove1.u, že pbznává zaidnÍm verti,telum 

právo, aby p'0IPÍ:raJLi llIi[,,\vildno'slt pOlložek predchOlzkh. PrávOl DOrto
musí býti jiné ne,ž z d1uvod.u vyrovllliání dJIUhu, po.l1evadž by jinak _ 

JlIovela ne'Slméla ani povlstati. DIe jejího hL,wnÍho účelu ;prestane' 
plati,ti zá.sada), že vyJ10rvnánÍJm cHuhu izástavní právo z,an~ká. Do>
saJvad sdudy l-:az!hJotd!ují, že zadnÍlm veli-i,telum ;yubec ani právo ne

pfisluši, a'by se IQ< hkvi'CĽite IpredcholZÍ pOlhledávlky vys,llOlV.illii, ne
[ku-li, ahy i zv,láštnÍ ža,llOibroiLl )mohli j1 papÍ-rati. 

Fle i s 'c·h e r 7í
) vys.lorvuje ,Soe :pro germ,aniSttitický smer, ,dI e 

nebož hypotekární ·diiUlžn~k hYlPort:.eky illIai vl,a'StnÍ veci nabývá. 
r~~ento smer má znení zákona, ' potrebu piraks'e a v ,etši,nou ,j judi-

ka;turu pro sebe. NenÍ-li tatlo j~sta, ~elo by Is,e záJkonem vysfolviti ,. 
že hypo tekáJrní dll,užnÍ:k Imá právo , .Cli])y kniholynÍ porad vyrolVua

né , ale nevyma'z,ané polo žky jiné 'P'Q1bh~ clávce mohl IPols,kyUnb uti .. 
l'ím by se mlc nového nevY'tvor~llO, než co s·e již deje. Jen pOlchyb-· 
nostem učinÍlI by se konec. V uči nadejÍ,m za'dlní.cb veritelu ciotu.je
Fleischer ,prípad/ná s'l,olva rlolzhbdnutí ze dne 20. klvétna .l 880: PQI-

čítá-li veritel ješte s jinými okollniO,s tm:i než s 1P'00zamkovou knihou , 

na pr. s tím, že p oihladávk'a, bude :nebo byl.a jÍJž z,él,'Pla'cena, nedbá 
pev ného z ákliad.u , ll1a nemž hypote'káJf11Í úver Slp:o Čívá . R. 1890 hájí 
dr. \iVil,he.lim ·H a ik e r v prednášIce SIvé v nem. ,právn. spolku 
v Praze názl()i[, že z al dillí v,eriltelé žáJdnéhto ,práv.a na/ vzestup TI'c

ma.jí. Tento V.ze:Sltu ~P je odlv,ils-Iý od predcJlOJZÍho výtmazu, jsa ná
sIediek o:koln OIs,ti , že zás:talVní právo Ste v,ztahuje na celý ohjelk.t . 
Z.a:d:ní veriItelé nem,ají práv'a, ,aby predc:hozí p Olložce oc:liPlolrOlvlJl,l1l. 

PráviO toto IPrÍslušÍ jim pOlUze pfi rlQlzv,f'hu dražebniho výtežlk,u. 78
) 

,Právo zás:t~vní IPf.edpolkládá sice ,pliatnolu lPo hledávk'u (§ 449). 
p,fecLpolkla:d ten v.zt,ahuje se vša:k pou,ze na 'vznik p'rávaJ záJSltavnÍ
ho, vy-;kládá Sch i f f./ O) Poidle 'rak práva neex istuje p'r/oto žádná 

ipúvodnÍ vllastníkolva hypotek1a\. Pojzdi ji mUlže v š,ak bez ,p'oihl,edáv

ky ·existovati. Její exis/tence je hypotetická. ZáV'isí na p.odlm'Ínce . 

17) GB , 1886. Č. 23 , Dr. V. Fl e i sc h e r, Z u § 469 a. b. G. B . . 
7 8) Jurí s t. Vi ertcJja,hrschrift , VI (189I) , I73 a nás!. 
70) Zeitschrift fur Volkswirtsch aft , Soci alpolitik u. yerwaltung. 

r893/JI , 5TO, Dr. \VaJter 5 chi ff , Di e Converticrung der Hypothekar;
schuldcl1 l111c1 cl;) " ä s terr . Ci,-ilrecht. 
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že 'ješ,te ,pred exekucí na mís-tO' drívejšího IOdpadlóho (Huhu nov5r 

p!fartný dlu,h vstOlllpí. Kdyby z formálního trvání hY:P'lJ teky nelp ly

nu:ly právnické loos,lec1!ky! byl by § 469 o. z. o. prázdncu talll,to
d1og/ii. Polku-d h ypoteka není vYim:éilzána, trvá v pozemkové kľ' iJze. 

Ta:ková pJDcho:s1t výr,azu n emLl'že ' b)'rti od žád ného ,zákOIl."1\aldárcc 
O'čekávána a tím ,méne ,od recLéilktoru obč,anského zákoI1l1íkia'l Na 

bezel,st,né nabytí ndze zani,kllol.l hypate'ku obme.zovatl. ,Pb § I446 
o . z. o. n emuže se all.lli na taa.;:orvéta na'by,tí my,sli.ti. NemeJo by tiO 
s m yslu, kdyby SImela hypoteka pfes /nas,ta.l'O'u konfusi dalle tr,valti. 

J e- l.i asoba ' vľa's,ttl1ií kov,a s os.olbou ve,i-ite!laIVlaU totJožná, nemwib/lo by 
se práva zástav ní v nezna'lolSlti, že ol1'e:zanLklo , nabýti. A preice se 
sltává tO'ta práva p~U1e účinné, zruší-Ili se palz'd čji ,sjednocení ve.
fitte le ,a dlužníka. Autor hlásí . se ,ke KrainZ OlVe teolrli a VálZan)rch 

prá'Vech. Civi'lueprávní alkty nlť{sltačí kLľ ji,ch vzniku: zmene a zá
nilku. JSOlU jen jejich titul-em. 11usi da:jíti ke s,kutečnasti, na kte ré 
j,e !právo vázáU1l0. Tou jest u Iknihovníha práva kniho,vní zápis. 

Stejne cLej e se tak lPŤi papírech na fáld.. lZ élJktu cíyillleprávn~m.u 

j ep.atŤebí j ešte o,devzdá'lJJí p\alPíru. VI:alstnilku ,nestojí ni,c v 'ceste, 
aby hypote,ku na ,s,ebe Ipr~p$lati dal. HY'POItôka tato, nezani[.;:á kon

f'usí a mu že se dalhším !prevo dtem ku Ikry tí n avého úveru pO'Lližitl. 

Jen osalhní dluh zall~kne, poji š ťuje-1i jej hYIPOlteka . lIypoteika pak 
trvá , pajišťuje-li clluh cizí. V l,ajs11l.1mk Imuže ji také proti neJlmrmu 

tr,etÍJmu hkvicli01va'ti . V ,hastníklOiva hy;poteka v téta O'bmenc je nutn)r 
dllsle,dek ta.lmlár,uího prinóPlu a ip ajm1..l rak. 'prá va zástavního. sO ) 

F i sch e r-C o l b r i e o v i je smeroda-tným princip [)ubIJ

city. Z Ineho 'p,lyne stia;v nejistoty v pfípatelech §§ 469 a LlA6 O. z. o. 

Zákan/aldárce 'stancYvi:l t y to l !pfedp~sy 'P'rn po ctivé nabyvatele proti 
v,1.äistní'kalVl ,zalVia\zenéha ,sItaJtku. P lfíoti n emu s,m er-uje je}ich hPOt. 

J.SIOU daleky ·toha, aby vlastnikavi ' samému neja,ké práva posky

tovaly-. . V §§ 469 a I446 O. z. O. nelze tedy s/patrovatá pra,vtQiu 
-v,l1als:tník,avu hYlPOJtelku " pr-es to znení t~ohto §§ , urnožňuje stra

. nám, . aby vylio1vnanDu, arIe l1."1evyiffiléLzanau hy/pDteku na, no/Vém 
dI'Lľhu zalolži,ly léilneba dalším prevOlc:lJem jí nav:o,u účinnos{ zjed

naly. Pfediplls, JJterý oy to ,Z'éltpOIvídal, neexistuje. Plwtný dluh musí 
tu býti aspo,ll. v oo'be -exekuce (§ 4-+9) .81) Za!Io žení no1véhd dluhu 

8 0) L C. 52~, S23 a nás \. 
91) GZ, 1901. 2 ...j.2, Dr. Eduard F i s c h e r-C o 1 b r i e, Zur Frage der 

_-\nfechtung von ' Hypotheken durch N ac hh ypoth ekare. 
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pfipouští obdJoba n()lv,á\ce. I c1Jalší pi-,ev,ol(] je Vi-i ,kon{usi beze v,seho 
možný. Pfi §u 469 0'_ :z. o. pomDcí ces,se, :kterou dlužní'k hypO'teku 
na sebe nebo snad n'a OIsobu tretí prev-ede. §§ 469 a 1446 'Ol. z. o. 
neskýtají vlša!k možnosti" aby vll-astník hypotek,u na s,ebe prevésti 
dal aoebo ji ,pri exe'kuci iprováJdeL82

) Založí-li se dJuh na nl()fVé hy
potece, ,ne1IZe t.o knihovne vykona tú. ,HYPOite.ka s.e tu 'JJni nenabývá, 
ani neprevádí, ani nezlfJUšuje. Ph hy~otekár.ní ž,a10be a ph dra
žebním r.ozvrhu pliovádí oiv·šem hypotekární veritel nárok, ktle,rý 
na míslto za11iilklé ptOihkdávky na;stDUtPil. 83) Na úverní hypoteky 
se tDtO právo 'vlastnílkovo nevztahuje. Za'dní vefitelé byli by ji'mi 
ve své duvE:i'-e a ve Slvém počtu pravdepodobnosti zkJalmáni. 84

) 

Dem e l i o v i zml~ká právo zást1alvní pouze v}T1nazem, ne 
vyrovnáll1ím u)ohledáv1ky a ne konfUisí. 85

) Systen1;U pevnýoh míst 
(locuSiOlVy teorie) ralk. právo "šak nezná. Zadní veritelé naJO!pak 
rOiSltulP~l'jí v lI)rední ·m,í'sta zapl,alcenýoh vehtelu, která Se uprázeJ-· 
n~l'a. T.o deje 'Sie vša\k jen tehdy, [)IOIku/cl v,Jastník položkou (oibnova -
hypateiky) nena1liOlžÍlll, dále jí neodeVlz.dav. Toto dis(posičl1í p'ráJvo ' 
má potueJ, pokUId položka neIní vymClizállllal. Právkl. zástav'n~ho na 
své vl,astní voci vš,ak nemá. Neml1že hypoteku ·na s.ebe d,á,ti IpŤe
psati ,a pri ro~vorllu nejvyššího podání nárok na jeho pi-í.detVlzné
sti. HYP.oteka vznikne v La stn Í'k ovi phrolZe,ne pi'-i kont-usa, ,pdkuď 
není OISiobním dJl1žníkem, a pdhledá'víka osobní tedy _ nezanikne 
ZJde \prí'shlŠí v.lastníkovi tl1ejellJ prálVo, aby hypoteku dáte provádel, 
nýbrž talké, Iél.by ji pri fOiZVf'hlU drla\Žebního výtežku uplatň.oval , 

a dus~edne t.edy aby si také na Siebe prťjpsati da1. 8G
) 

A d l e rBi) ,kJlade pro ptatnost ťa,bulárníh.o aktn jaka iXYd
mínku, aby byly tu všechny materidní náležitosti jeho 1pllatného 
vzniku. J él!k:mHe se tJalk ' SItJane, je (pak . prO'St vše.ch matferiálnich 
vľivu. Hy,pdteku pro10 nezmarí ani konfl1se, ani vyrovnání pdhle
d:álv:ky_ Rak. právo ne:zl1iá Slice dJuhu pozemkového. Jakm,He vtŠ:aJ...'< 
jednou hy[pOtekéll Zkl nekJterolt.l pohJedáv.ku povstane, odpoutá se ve 

82) L. c., 252, 268. 
83) L. ('., .269. 
Si) L. c., 270. 

8,,) Dr. E. Dern eli u s, Grundriss des Sac:henrt('hts, Le'jpzig, 1900, 

58, 59. 
86) L. C., 67. 
87) Dr. Emanuel AdI t' r, Das PYblicítätsprincip im osterrcichi

schem TabuJarrechte, VJien, 18<}9, 94 anásl 
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svéin déLl:ším trvání tou lÍ"nerou od poh-Jed-áv,ky, že hypoJtreka. tlr\TÚ 

dále, byť i po.hledávka .zajde. ·HY\p'0teka ručí ipso iure vž ::ly ješlté 
. nejen za puvodní sumu, nýbrž talké za PUVOdlll !pohl'edávku, ať j~ž 

by.1a vyrovná!na nebo ujedo.1JánllITl, sltr,a<111 nov ou na,.hré1žclla. Zrušav'alcÍ ' 

dU:Vlody imateDielní moho u hy/potelk,u IpSO i'urc trvající, ncj\:)ršc jen 
ope excelptionis zbaviti sily . Dt1VOdy Ityto mají jC:l1 obligační úči
alek mezi zúčastnenými. P ,nOlti tl-etím os.o-hám · Jze je jen tehdy 

vznésti, ,po!kud . proti nim exce!p,tlIIO doh môže platiti. N álTIlitlka za
pľ-a/cení muže také raph,kou býti vy,;rácena, byla-li zéljp1J,cen:t 
suma zase zpet vrácena nelbo zalllQž~J y-1 i strany hypoteku novlOU 

. poihlle.cLávkou, anebo byla-li s vuH a vedlomí,m dlužníka hY'P'ateka, 

ač pohledávka byla vyrovnána, Illtekomu tretímu PrQrs"UoL1iPena. Zad
ních veri,telu se to ned:otýká. Za'brání se tím pouze, ,aby z'J'e;pršili 

vé !pos:ťaweI16, ,kJdyby hYIPo:te/ka ,bylia vyrmlalzána. Na borto z'Ie;pšení 
však nemají ,práva. Kelyby se tvťeliJo nejaké právo za'dníc'h hypo

tekárL1 na vz els rt: up , lJeme-JD by . žáelného zákonnéhO' potdkl'adu. 
Prednost hY!potek rí,elí se ta.hlulárním stav,em. Teprve, 'old~,aldinle-li 

llypolteka . predchOlZí, vzes,tuplUjí zladlní ·hy:potekáľi sa,m.i s.ebo,u. 

§ 469 o. z. o. sam t'O nezpLtsohí. D ·le neho ke zrusenÍ hypotelkv 
vynovnání pohledávky ne,s,tla-Čí. Hy'potelk:a zustává jím nerd!oltčetna. 

Trvá p.o !právu i mezi stranami,ttue'ZJi ni'miž vyroJvnání byl,o 'pro
vedeno. Vyrovnání ,a,'nárolk z neho na vÝi1TI,a,z ,mohou strany Z~Sl" 

olostrani1.i, sjednajke meZI sebou, aby sltará hypoteka z,a, nUVO'li 
pohl'edávkll vázla. AI,e li když se ujedlnání tono nesta1c, m:uže hy
po-telka od samotného vehtellle aneb od ·,ného s v,edomím ,a sVOlJ.e
ním elJuzníika na jiné o.soij)y prevedena a jimi právoplatne býti na

byVa
" 

ať o vyroiVnání vedély anebo nevedély. § 469 o. z. o. jele 

tedy dále než ipruský L. R. 1. 20, § 522, kiť:e-rý se ,s tím slPOIkojuje, 
že jen chrání dobrou víru osoby tretí, která vyrovnan~, aJe nevy
m.a:zané pohl'edávky I1Iwbývá. PotlOmní nabyvatel talkiQIvét.o hYIPoteik~r 

musil by si ov.šem i podle lialk. práv·fi námitku dáti líbiti a ve v-ý'
maz hypoteky svoliti. Po vylrolvnání IPohl,edávky netrvá právo ,zá·
staviní i s ,pohledávkou dl le § 469 o. ,z. o. jako, ftkce. OdplOll1ll'je 
tomu je'ho znení, že trvá a,ž dOl vý.malzu. Pobledávka vyl10lvnánílm 

zanÍ!ká defin~tlvl1e. Co trvá, jE; hy-pO'te,ka. Jen hYPOltelól ~e f1él'k~ 
tretími osobami nabývá ,a jimi také pt·evádí. Pohledávlka :má j.en 
ten 'V)rznam, že žalobu funcliuje a obijem práva ,zástavního OIhra
ničuje . 

Právo na v,zesltup neust,:tnq'vil ani čl. XXVII!. uvoz. zák. 
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,k ex. l'. Jeť nárdk ,dIe tohOlto čl. oltnezen na právo exekuční a pro
. ' v,á!dí pouze právo vl;alstnlílkov,o. DohoIdlOU v'lastnika s dJl'užníJk,etrn 

mu že ,toto p,ráVD bý,t,iz,pUišeno. 

Podle ' Bru c ,k :a 8
:; ) opalkiJje § 469 'Ol. z. o. jenonl myšlenku, 

kterolu se pro jevuj>e priilcip puhhcilty ve v ,šech ,knihách pOlZe,m

kových. Zámik zápi:s-u mu že jetnom jeho výmaz ZJpusobi.rti. Ja:ko 

vy;ro,vnání olbihgaôníba práva nedotÝlká se hy,poteky, nťlmá na ni 

vlivu také ,konfujse . Za/dní veritťilé nemají .zádnéhO' ,práva! na; v ,ze

s,tup. Ne.mo hlQlt1 ža~tQ'va.ti Il1Ia výmarz zástéllvního práv:a za, zé]j11li;ldo'll 

pohledávlku. V ,l,astnLk nlllže jí všaik di-sponov,ati. Nemužt: ji v/šéllk 

dá-ti na sebe p'relPsa,ti, kdyby i, osobní/m dilužní.:kem neby'l-. K tomu 
bylo by p'otrebí zvll láštnĽho zákonného Ipredipisu. ees'se, kiteré ra

kou s,ká pran<se pOUžÍvá, je jen pJ1Olstr.edek z nOIu.ze, který v:l,aSluní

k'olVi U'mo,žňuje, aby n/a, s.vém vléljSlt,nÍ,m po,zem,ku hYIPoltelku Izis!k1aí1. 
Lze se vy'hnOluti 1P0vážhvé filkci, r,olzumí-h se vlastníkldvdu 'hypo

tekou vlastnictvía nilkloil,i, h:yptoltekai. HY'P'oiteční list, jejž ·má vaast-' 

nik k dis'pOIS.ici, jelst pak 1,elgitil,l11ačnÍ,m papíľel'n, který jej :qpralv-. 

11uje, aby v m·e,zích vylslkYIt.ujkích 'se záva!d Iprovedl S'V'OiU Imoc 
jalko vla'stnílk. V.1:a'stníiko.va hy,pot'ekat zápasí v rak. Iprávu jeM.e 

o zákolnné uiZná-ní s·vé eXUSltence. Talk tento zápa~ dlopa'dne, 'o tJdm 
nemllže b)rti žádné pochybnosti. ,Ohleid na hosipOldái·ské . zájtmy 

'Vla.stníkovy ,mus.í jí dqpOlmloci ku ,vítezství. 

N aby tí .nadzástavního práva na. Iza,pl!aceiné p'ohledá vce exekucí 
byJlo leckdy po,suzOiv'áno :ndá:št,e. Tak lZ a v č i ell) nepfiItplQluští 

pri exekuci dtwery v pOlze,mkOlvé .km·i:hy. NetlllLtžeť s,e tato, dLtver~ 
ph ní usku;1:lečni.rti . .s K'éwČÍtčem souhla'sí také Rei ,t), h o l d. IlO

) 

O duvere lze .podle nálezu č. 8646 m/luv.iti jen tehdy, ()ldhtOidiá-lli 

se nek'db ku ;právní'mu jednání jen vizhledem ku kniholVní'mu zá

pisu. Pri exekuci talkolVé duvery nelní. lll ) Novým exeku,č'I1Iítm fá-

88) B r tt c k, 58 a nás!. 
89) CB, 1887, 257 a násl., Dr. J. K a v č i Č, Executionsfiihrung auf 

hereits gelegte HypothekarfOlrdcrungen. 
90) GH, 1898, Č . 28, 29, Dr. F . Rei n hol cl, Zwei F.x~cutions

Fragen. 
!ll) Gtl, 1898, č. 42, 43, Dr. F Rei n h O l d, Rcchtserwerb im Ver

tra-uen auf das äffentliche Buch. Viz také jeho článek: Die Execution 
aut eine gezahlte, aber noch nicht ge1äschte Hypothekadorclerung, GR, 
lQOO, Č . 47. Prot i tomuGZ, 1901, Č. 23 a 24, Dr. Emanuel A dIe r, Die 
Execution auf getilgte, jedoch noch nicht gel6schte Hypothekarforde-· 
ľu ngen . 
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dem oduv:odiíuje to tlO vyk)juéení Wei s s k o P f. DIe § 320 ex. r. 
zapoví>dá Ise dJlužníkovi, aby Ver'l,te.l<i pla1tiL T()iu~o ,ZáPONiedí se IPO
hIe:dávka zaba'ví. N ení-I,i tu žác:hn,é pOlvinno:sti pIatební, nemuže 
bý,ti nic zab:aveno. n2

) Pro ti no\véJ.nu verj,teli 'muze se s úSjpechem 
v z.nés-ti námitka za.p/1acení. 93 ) Pet sch e ,k94) naprorti ;-UQm'u ,slOudí, 
že z'a/bavení 'pohledávky ' treba :posuzovati dIe dohre vÍl y v knihy . . 
r)ro další stulpne exekUice, prikázání , ku vybrání nebo na míste 
placení ne:lze již ni~iak f101zliš.Qvatl. Spo;číváť Olbé na Zabélyení. Pet
schek hájí télJké p'rávo vllastní'ka , aby vynovnanou hypatekou 
dis,ponoval. Sír'ír se stále více a více , nauka, že Za-dl!l,í vcr~te:lé musí 
tI1peti, 'aby s'e zall1:iklá závada zase Q/bnOlv:ila. 9 5

) Také S u e s' S96) 

se vysJ10vuje iPľ'O t o, aby § 469 pla'tiI i pro naby tí exek,učnJÍho 
práva n3d.zasta'Vníiho. I'éhož náhkdu je také Sch i m m.s,) 

Bei s.s e rH :» jJovaž,uje § 469 za v)rjimk'u z § 1394, která stid/DO
v ena byIa pro ji'stotu právního obchodu, zejména pro pub'hica 
fildes p'Gzemlkových knih. N a,pl1oti toUllU jest May e ,r.o v ,i99) !p[-e
,vdd zlél(pl,acené hYlpoteky lI1a Ihypote:ku s novou pohledávkau vuči 
knihov,ním veriteHIm bez účinku. T e r s c h FH1

) vykládá, že po 
zapla,cení ipohledávky zuS!tane v knihách jen stav (Zusttand) , 

92) CB, 1901, IIS a nás!., Dr. Emil vV e i s s k ú p f. Die Execl1tiOIl 
in eine gezahlte, _ber noch nicht geläschte Hypothekarforderung. 

93) GZ, 19°1, (: . 12, Dr. Emil Wei s s k o p f , Erklij rl1ngspf1icht nach 
§ 301 C. P. Viz téhož: Der Umfang der ex:ecl1tiven Forderl1ngspfand
rcchtes 'v GrZ, 1901, 290 a násl. 

H) Dr. Georg Pet sch e k, Die Zwangsvoll s treckung in Forderun
gen .nach ósterr. Rechte, l, \iVien 1901, 43 a nás!. Téh~ž mínerií je také 
A dIe r, ač jeho náhled o tabl1lárních aktech vede ješte' dále. Víz GZ. 
IgoI, e. 23 a 24. 

95) GZ, 1906, 287, Dr. Georg Pet sch e k , Der Schutz , der N ach
hypotheken gegen die Konversion ~iner bereits .getilgten Schuld nach 
dem neuen .Regierungsentwurf ei.nes grundbl1chsrechtlichc:n Konvertie
rungegesetze s. 

(6) GZ, 1909, Č. 38, Dr. Emil Sne s s, Zur Frage der Auslegung des 
§ 462 ABGB. 

.97) Jur. Blätter . (JB), 18g6, Č. 25, 26, Dr. Sch i m m, Grundbucn~
rechttliche Streitfragen. 

, ~8) GZ, 1918, Č. 37, Dr. Moritz, Bei s ser, Zur Frage der exect,t
tiven Pfändung ciner indebile haftenden bucher1ichen Forderung. 

911) GZ, 1908, Č. i , K,ail"l }\If a y e r, Zur Frage des 'Cmfanges des 
Pfandrech tes . . 

100) G~, 1909, Č . 22, Dr. F . Te r sch, Zur Frage~ .. der Ausleg-ung de t> 
§ 469 ABGB mit Bczug auf die ]udikatenbuchentsdí'eidung ,Nr. 188 . 

. \ 
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zél1P 1S , poneva,dž záSltélJv nÍ !právo zapla.cenÍm zaniklo. Tťlntol zápis 
. nemôže se na nikoho prenésti, pOlI1evadž predmetem prevodu 

isol1 jep.oun :práva. § 442 s,tanoví jasne i pl~O zástavuÍ právo: Inemo 
P'l.rtJS iuris in alium trlans,ferrfe potest, qua;m ipse habet. 

§ 9. Prípravy judikatury. 

TabuJární prakse stála na tSt1alnovi;skl1 ce,ského d~s(kolVého. 

. práva. H a sne r ve své p.fÍrl1čce o deskovém úízení cituje Notv. 
deci. Ee XIV. a vedIe 1JoIho § 469 o. z. 0., prave, že desko,vé p'ráv,o 
zástavJ1í muže se zru.šilti pouze deskolVým vÝi1TIazem.1M

) Musí se 
to Sitáti rtaJké lP,ri Ikonfusi. Drži:tell môže pak kapitál nekottTIu ji
ném1u pOlstOtUlpitJi. 102

) Pouhá kvit-anee bez tabulární do l'QIž,ky nepo
SltačovaJlal. 101l ) Ale vedIe toho jlž romanistIcké názory prok'mi\tá
va~y. Pi-i konfu1si 'do,staičcNal:a \pouhá žádost v:ilastníkolva, aby se 
právu vYlmalza.lo.104) Pro .kv,ita.nlCl nebyJo treba výmazného pro
hlášení.105

) Aneba se ,aJspoií. na kv,itanci, k níž pi'ipojen byll 1'0Z

suďek o exe.k1učním J)lrávu záSitalVním, zahajoval ,sumární spor . 
o tom, že pOlh:l\edlávka je zcela Sjplnena. a že se extabulace rmuže 
pravéSlti.106

) 

Sporná judikatura sdJUela z /počátku stanovisko deskové 
praJkse. Mez.i lety 1858-1.869 vyšlb nekallÍlk rqz h o dl1\l1 tí , která 
stála na fonmélJJoisti,cké IPova:ze zápisu. Zápis trvá, pokud se ne
vYlmaže. Ž~dá tOho úč~l i pova'ha: kmh verejných. PothJedávka 

10'1) Josef H élJ sne r, Handbuch der Jandtäflichen V erfahrens im 
Känigreiche Bähmen, Prag, 1824, 897. 

102) L. c., 402. Spiso.vatel užívá ;zde nesprávne mís~o »Konfusec 
slova »Kompensace«. 

103) . Franz Johann K o p e z k y, Anleitung zu dem Verfahren iri 
Grundbuchssachen; "Vien, 1817, Fii ge r s adeliches J\.ichteramt, 6. Aufl .• 
v. F. E. Kalessa, Wien, 1842, 361. 

104) Johann Michael Sch e i n, Von der Grundbuchsfi.illľUllg, Grätz, 
1820, 126. 

10;:;) Der Jurist, 1845, 268, Dr. Johann S w o bod a. Uebcr die Er-' 
fordernisse läschungsfähigcr Urkundcn. (Dekret dolnorak. apelačníhO' 
soudu 2 22. VIII. 18.t3. Č. 10.673.) 

106) Zeitschrift fiir Rechtsgelehrsamkeit (ZH.Gj, IB4S/r. 339 ·a, násl.. 
Dr. Franz . von 1',,1 i n a s i e wie z, Bemerkungen liber die Frage: \Vie 
ein Hypothek~rschuldner nach der iin Executionswege gele,isteten välli·· 
gen Befriedigung . seiner H ypothekarschuld die Extabulirung derselben 
zu bewirken h~.be. 
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zaniká jen mez i stranamii. Pro tre!tí losoby trvá z.alPs.ané IprávD a.ž 
do svého vÝlmazu.]07) § 469 o. z. o. l11'ení O'hm-ezen jen na ty pŤÍ-

. palďy, má-li nekdó ve v.eľe,jné 'knihy Idi'lVeru. Kdyby se to. byl,o 

za;mýšlel,o, bydo by se to v nem reklo. 108) . I nepla'tí § 469 0.. z. o'. 
ta(m, kde verej,llJ)' cb knih není, jalko v lombard.ském kráJ,O'vs1tví10Il), 

Tyrolsku a V.o,ral1ťbel1ku. llO ) Alli podle § 1446 o. z. o. nezani,ká 
právo zástavní , sjec1notí-li se dlllužn~k i veritel v jedné olslQ\beyl) 

Vír,u ve verejné knihy chrániiy m]<oulské roz.sludky hned po 

vydání 'O'.bčans.kého zá.koníka. 112
) V druhé polovici 19. sto,letí tatO' 

duvera .v r,dz.sndc1ch Ipi-tvládá.]J 3) ,. Neni ov-šem žádné v.íry u d.e

di1ce1H) a obdar'Ov,anélho ,115) r1aJbývah-li zCLniklé pOlhledáV1ky. Je 

však i :pi-i IkauičnÍ 'bypotecp. Její maximum je rozhodno, treba hy 
p,ahledáv:ka zanikla. Jer práve úéel ,této hypoteky, aby PO'ihl,edláv
ka, již kryje, qpetne vznilka'la a z.anikala. llB

) VÍra se chrání itaké 
ph lliep laJtné Ipohledávce,llí) 'pi-i IPO'h1edáv ,c,~ bez v,a,lu,ty,1l8) ro:z

sudkem OidJuznanéll!l) a prtOlmlcené. 120) Nekdy žádá se i: víra pfi 
konfu-si. l 2'l) N emúže 'Ovšem hýti i-eči ° víre ces.sliolláre, zq.l'Ší-li 

trestní nález vedl·e pohledávky 1 jeho právo IV' ceSlsiy2) T,aké ne 

pfi zaznamenanťm l~ rávu zástavním, ponevadž nebyl záznam 

107) CU'VV, 6r l (1/9 r8S8), . 6ú~ (15/9 1858), lOSI (IO! l 1860), 1345 
( 18/6 [S61), 1778 (I /y 18631 

108) GU \V, 3557 (4/I1 1369). 
100) GUV!, 2688 (29 ' 3 1859j, 
no) GUVl, 10326 (ľO/12 18;-0) , IT601(1P, /5 1887). 
111) G1.T\V, 3Kp (4/8 1870), 1O~5S (4/3 1885), Hy66 (IO/Il 1886) , 

112.:j6 UO/ll .1886). 
11::1) Pej tle 1', Sammlung yo.n Entscheidungeo, J~7 (1837). 
llS) GG\V, 1782 (31(j 18(,3, 2021 (23/1I 1864), 2I96 (31 .'5 1865), 2940 

(~~/ 12 1867), 3288 (Il /2 18ón)', .3395 (28/4 1869), 4012 (Il/l 1871). 4153 
(4 /5 1871),4 165 (Il/5 187 1).4430 (9/ 11872),4'880 (18/2 1873), 6IlI (21 /4 
1876), 6681 (4/12 1877), 7~63 (;3 /10 1878), 8981 ( 10/5 1.882), 11394 (S! l 
1887), 13031 (3/ 12 1889). 

lH) GU\V, 3070 (2b1S 1868). 
ll:;) GU\V, 7004 (29/5 1878). 
]16) SlNF. 6939 (7!S 1914). 
]17) GU\V, 5377 (29:5 1874), 7644 (6/1 I 1879). 
llR) GU\V, 8020, (17/6 1880). 
119) GU\V, 668! (4!I2 1877). 

120) Gl.TvV, 7835 (20(1 1880). 
1~1) GUvV, 7058 (9/7. 1878), 10589 (29/5 1889). 
l:l~) GF\V, T3379 (27/8 . 1890). 
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spraven. Muslť se vymazéliti i vše'chny na nem poval'el1é z.ápisyY':J ) 
S náz,ory o ,pova,ze zápisú S'ouvi,sdo, že hned pri vyclúní ra

kIQus1kéh o občansrkého zákon'nítka prail<se ,ze zapla'cen)' ch hYlp ateč 

nkL1 míst zaJse úver s i zjednáva. 124
) ]udikatura t o na začát.ku j'). 

stoj. odmítá,I:}3) v druhé IPO/IIO V1JCi tlo/h Olto :Sit o!.eti všalk již pripouští. 

Právo zástav ní the na jiného prevés.ti, treln by niezitím by,lo ve 
výmaz jeho syoleno.126

) Kv/jtalnce m'tlž,e se vrátitl a vrácený dlužní 
úpi,s zas.e pl-j,jmoutiYí) StrélJny mô hou j beze všech fOľima..J~jlt ,mezi 

sebou .zástav-ní práv:o nla j!inou pobledávku ' pí-evésti. 12 8
) Mo ho'u 

právní pa mer, který ~alP'l'acením pohlec1á vky Ipovstane, ZJmenit,i,. 
pobledávku obn-ovllti a nla jiného prevésti .12!J) P odle §§ :~69 ,aJ 1446 
O. z. o . môže dlužník zťl/PJacenoll po!JledávkLi dáti si p O'stoupitil a 

apostoupenou pohledft11ku ,Soe zásnávní'm Iprávem nebu i be,z ne'hD 
na nekoho j~ného prevés,ti. Stejne Je iPr.atcJ možno, :}by se tmlJto 

postup pro vecll hned mezi starý,m a novým vei-itelem, je-li ttl 

<lIužníkuv s.oublasYO) Prc1vo zmeniti olb,ligačllí pomer m :aj í vša'.l( 

jen púvooní str;:l,l1y. ByJ.a-h 'p olhled'ávka osobllímu ' dlužn~klOlVi za
pla,cena, a prešel-li pa,k sté:lte,k na nového cli-žitele, nemuže tent0 
j v clo-ho de s ve1-I ltelem zástavnÍlho práva zaplacel1é p()hledávky ku ,. 
krytí nového ·právního po\rneru pouŽíti. 1 3 J

) Držitel zástavy na

Lývá VŠébk lJypoteky. za.pla.tí-l'i ji, nejsa oS'obním c1lužníkei1TI. Dá
váť mu zaplacení nánok na o'dsuOIupení práv,a dIe § I422 Ol. Z. 

O.J:l2) Jednoty v juclikaJture v.šak nenÍ. a jedno rozhodnutí 'strla

nám právo na di:sposici zfllP1a'Cenou , pohledftNkou odpírá .133
) Ze

jména se netpi-ipouští, . aby O'slObní dlUŽl1Lk 'Old va·itde cesse · žádal. 
Má pouze právo na 'kvj,t.anci .1H) 

Pro exekuční pdlVIQ záts.ta.'Vní nastal,o v judilkatul-e rozdvo)e,ní . 

12:.1) G1 JW, 7360 (4/3 i879). 
Ul) ZRG, .1826, I, 145, ZRG, 1846, I, 180. 
l!:l5) ZRG, 1826, r, 143. 
De) GU\t" , J 109 (28/3 J860). 
12~) GU"V, 10378 (14/1 1885). 
ef!) GU\V, !4748 (27 /6 1893). 

l:3fJ) G'u\V, 1659 (24/2 J863), 3067 (14/5 18(8), 5084 (18/3 187~), 8740 
( 2ó/s 1880) . 

130) GU\tV, 3557 (4/1I 1869) . 
. 13 1) (j UVV, 13085 (4.'1 18<)0). 
1:\2) GU\;V, 9950 (26/3 1884). 
1:13) GU"V. 13835 (24/6 1891). 

134) GU\iV, 1572 3 (19/2 I8gÓ) . 
<. 
l 
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Z počáDku se ' trvalo na mínení , že i exekvent jedná v dÔ,ve.i-e 
v kDli~hy vei'-ejné, bera hypoteční pohledávku do exekuce, j<iIk ji 
v knihách z2lpsalno,u ,zf1. 135

) Nekterá rozh Oldulutí " šak tO,ITlfU od
parov,ala, ponevadž 1)f)T exekvent na dôveru ve verejné 11<111h)' 
odvolávalti se nemuže. 1S6

) ZaJs'ta1vený sftatek mu sí se vy:hriélJditi 
polhledávkám ma.jitele. Mezi ,ním a ~uperkondi( ealteil1 :není ' žád
l'ého vztaihu, který by s.t1[Jenkondicenrtov u cE1VerlU ve vJerejné 
knihy oduvochloval1. J 37

) Na itutlo duveru ,.mllže se odvralati jen ten_ 
ktc:Lo se daj kalihovnÍ,m zápi,sem :p olhno,uti -k neja(kému jedihání a 
p ln ení. T o ho není u exe:kventa. 1 3

t» Ro'zpor)' tyto rozhr)'dľ jUidikilt 
Č. 143 na Ip,rospech exekv,enlla. 139

) 

Novým exekuč,ním rá.dem naby ly však t y to ľo'z,po.ry n orvé 
pOiSlÍly. I za jeho platnosti rozhodova,lo se z tpočátku, že v duv~re 
v kql'ihy pa zem1kové nabývá se .i zap],acená ,pol1lec1ávk~.J4O) Ale 
v cellku ,zaluj.arto ,stanovisko nCNé. Kdlo SL dával po,hledávku pri
kajZäviéLti ku vybrání, byl »P,[oculrator in rem sua-m« anebo mall

da:tár, ,který vykonáva:! jen: práva verivCllova, .. 141) Ockhyliné sta
ndvislko oouvddňoYaJlo ,se nekde jako c1i-íve, že dôvera' ve verejné ' 
kniillY !platí jen tomu, ~d:o se jimi k nejakém'u jednání neb plneni 
polhnouti da'l.112) :M.o'h lo se proto právo superkOtl1ldicen bovo, Ikterý 
právní,m jeclmiUlím ,mimo exekuci na za;pl.a.cené ,pohlec:lJávce svého 
p["áv.a nabyl, státi zplisnhilým predirrú~:tem da;lší exekuce.143

) PIO
slléz rozhodl vec judikát č . 188. § 469 o . z. o. nemá plélltno.stJi, na
bÝiV4-li se na kll11iho'vnim objektu zást~vní ,právo exekuční. V du
vooech jeho obmezuje se § 469 o . z. o. pouze na prípad, kd,! 
nabývá se p:ráyo zás.tavnÍ ,právním jednán~m. Takové obm~enr 
p1atí 'r podle § 367 0. z. o. pr,o movitQs.ti. Kdo ltza.vÍrá právní 

l~!j ) GU\V, 3865 (6/9 '1870), 4012 (Ilir 18n), 4I53 L~ is 1871) , ,pns 
(Tr ls 1871). 8456 (26i7 1881), 8981 (10/5 1882) , 9252 ~ loJl 1883), 9.3TK 
(2J/2 1883), 9i9i' (21/6 1882), 10252 (I8 i 1I 1884), r0379 (Ilir 1885), 
II813 <.,/ 111887) , 1I8z3 ('ť./II 1887),12273 (1917 ]888), Jd735 ,13/6 18Q3)· 

13fl) GtJ\V, 6345 (s/r 1877), II993 (1,1 / 1' J888). ' 
H i) GP\V. 8346 (29/.1 r88l). 
J39) GU\V, 8G46 (70 /7 1879.). 
139 ) GU\V, 12359 (ZS /9 1888). 

HO) SJNF, 887 (14/2 1900), 1175 (7h I IC)OO). 

Hl) SINF, 742 (8/n 1899), 2255 (Io12 1903), 28')5 (16/9 1(03),3767' 
(8/5 19(7). 

H2) SIN F, 1277 (7/2 19(1). 

143) S!NF, 3908 (2419 1907). 
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jednání O Ikmihovním obj,ektu, muže vei-iti J<111,ihovnimu zápisu 
O tomto objektu. Pozemlkorvá kniha není ZlpravÓldajství o ma,jet
ku. Exekuce po'stihova,la by tu jm.ení hYlpo!teká,rního Jhužní'ka, ne 
v,eritele. Kdo má pohledávku ,phkáz,aalolu ku vybrání, jedná sice 
ve svém p'rospe'Chu, ale prece ne j,ako m)andatár verite1ltv. P]1oti 
nemu lze tedy všechny ná.m,itky vznés.ti, které proti v,efiteli 
molhouse , čimti. 144 ) 11ajitelhY'Poteky :môže prot,o nél;proti supcr
konďic~11lto'V i ža,lio/bou o výmaz nasrto uplirtiY-:;) 

Práv,o na vzestulp zadních 'veri,telu (Vorrúc,kun;'s,recht), za
n~kla-li prední IPo;hledá vka, j líd~n-\:éĽtur,a z,ardním verite111m nepri
zInávala. Z § 469 o. z. o. ne,p lyne, že ilpso {,a:cto po tomto. /zán~ku 

v'zestupují .a \právo na výmaz její ma:jí. Spíše opalk je z neho zrej
mýy6) Hypoteká:rní veritelé nestojí mez.i sebou v žádném práv-
111m pomeru. Kdo se zéljpisuje PQlZ'cUeji, seznává z pozemkové 

. knihy, co j l,Ž _ je pre,d ,ním zapsáno. Prednost l11!ekteré pahle/dá viky 
je !p0uze nutný nás\lede\k toho, že byla zapsáll1a dHve. 147

) Zadní 
vei-ite,lé si rj:,aké ani nikdy . '11Ie trloufall,i , alby br,a:li pi-edchozí Ipoh'le
dávky v od!po[". Činilh tak pOlUze Ip.ri r.ozv'rhu nejvyššího podálllL14'» 
Jiný ojedinelý pokus. jndikartu([;a odmítla.14!l) Toliko v stadiu ro,z
V'rhorvém prizll1ávala legjtllmraci za'dníbo veŕi,tel'e, aby na základe 
krvit,ance sáJm za výnlJaz predcholzího práva záiStavníhro žáJda'l/GO) 
poneva,dž .prý j alko tabulární v.ei-itel ltlla vý/m,a,zu kni,h0vní pouo/žky 
je interesován.1G1) I v rO-lvrholvém staJdiu oldpí,raly již sOJUdy zélld
nÍJm· v.e.rite,lúm p .ráv,o, aby predc/holZí pohl.edáViku braili v odpor, 
neulčini,l-lli talk s'ám dlllUižník. NemOlhli naJmÍltati, že je pohledávka 
tato nepravá, lna .pi-. }en0'111 na 01k0.152

) Ne'P'ovažovali se za legit:l
movány .ku námitc,e, IP,onevad,ž se 'a,ni na puvodní smlouve o :po
hledávce, ani ph cessi nijak nesúča,sJtIfl1iE.153) . Dyla-li pohledávka 

IH) SlNF, 4-1-99 (13/r 1909) , Jud. Č. 188. 
14;:;) SiNF, 6435 (6/5 1913). 
HC) GU\V, 5084 (18/9 I873). 
147) GU\i\T, 1051' (JO/l 1860),7163 (3/ ro 1878L 
148) GU\iV, 1051, 1659, 3361 ,3557, 5084, 6504, 7163, 83<11, 8384, 8558, 

8633, 8749, 92 31, 9'+23, 13361, 13085, 13779, L.j.748, 15609, N. F. 785. 
149) GUVl, IO025 (6/5 188-1-). V iz též o poznámee spornosti 8761) 

(22/6 1880). . 

J50) GU\i\T, 10627 (8/7 1885). 
151) GU\V, !06S8 (6/8 1885). 

152) GU\V, 1051 (ro/l 1860), 6504' (19/6 1871), 7:1-17 (16/4 1879) . . 
15?-) GU"V, 7163 (3/ro 1878), 14748 (27/61893). 
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z,ajp'llél.!cen,a, ?. zap,lacení mezi stranami zm'eneno, dotýkalo se to 
jenolm !pomeru mezi strana'mi, a ,z\Jldní veritelé neimohl,i mo naJi-í
kalťi_154) Co se v rámcI zástavníh o práva mezi ,dlužníkem a zá

stavním ve'rite,lem jedná, nedotýká se j in)'Tch zásltav.nlch v.e,fltelu . 

N emohou-h nova'ci bráti v odpor, nelze nahlédno'l1ti, proč ,by 

mJolhli IOdlP'orova.ti uje,dnání ve[itele CL dlužníka, k'terými se zá

st,avlní p-rávo za ďrívej .ší pohl'edá,vku zachovává pro IpohJ.edá,i1t:u 
notvou. 1 ú 5

) N aO'p:alk ovšem zase se uZll1ává, že nowalce týJká s,e 

pouze ,p Oim elf u exiSlteJtního. Zá:kJO.nu odporuje, aby se zanilk lé 
p,rávlO ,zase oDnorvova'Jlo,. Zadní ve[itelé mlOlhou pr,oto, tieba by ne

byli ' dJ.u.žníky, vzné,st i llárdk, že p.redcholzí plOlhlJ.e.dá v.ka zapl\ace
ním zanilkil-a. 1ÚG

) 

Treba by se však z,a·dIlTí veri1.elé vyJtulčolV.al1 , aiby dIO p:ráVill,í'ho 
pomeru mezi strall1iaJmi zaS\aholvaJá, pripo ušt,eli s'c k námitkfum pIlOlt i 
zástavnÍmu právu. Mo hli se tlomu bránilti, ahy čáslt nejvyššího 
poďání byla nekomu k jich škodé prikázána, komu po,h)edá,vka 

v Iknihorvní v)'rŠIÍ neprísl,ušella .1 5 7
) I Ipripouštelo se, aby pJ o 'neplat

nost bylo v odpor .bráno tpredchiOlzí p.rávo zástavní s' pohlec1'f,Y-
, kOU H íS

) ,a dlOceJ'a 'L vedIe pohtledávky i ,p.rávo na.dzásta,vní. 159 ) 

Legitimldlce zadln5dl vei-vtelil k ,oldjpo ru chtela se i odpihčím zá
konem ze dne 16. hrezna ] 881 č. 36 r. z. polC1epi-íti. 1 6 0

) Než ten to 
oodpurčí záko n práv ,z,'a.dnÍch veŤiteh':t nijak nepolepšil. Práva na 
vlzesttup m !imo exekuci jim Inezjednlal. Mo!hliť lPi;edchozím !plfávllm 

telPrvé tehdy odlporolVa',ti, bYlllOf-1i úejmo, že je Po,š.ko ,zu.jí. To :~.ii 

stilo sie vš,ak teprvé až ,ph exekuci.161) NČlkdy se také ov.šem i 
mihno ' exekuci žall.oba ,prilP'oluštela.J62) Frot,IiStflana o:d:po'f'o'va\tele 

mlOa1JélI však nalbyté .práv·o pri samém dtražebnÍIl11 rozvrhu tÍim Zpll
slOibem z:mai-iti, že se svéhto zástlavní~lo právlai vzdala. ~,ozvtf1h pro
vedI :se pak podl,e knihovního s1Ja'vu h ez ohl'eJuu na ·právo nalv'rllO
VI~ te'loe .163) 

154) G1J"V,.I(iS9 (24/2 r863), 3067 (14/5 1868), 353í (4 / 11 , 1869). 50 8-1-
(18/9 I873)· 

J 55) G-U\V. 8749 (26/5 1880). 
156) GUW, 13085 (4/I 1890), N. F. 3224 (22irr 1905). 
157) GU\V, 838-+ (4/5 1881), 8558 (17/11 188r) , ]33{)1 (30{7 r890). 

J5 8) .GUW, 8633 (I9/6 1879). 
lti!) CU\'" , ľ4I03 (3/2 1892). 
J60) GU\V, 15609 (30/IO 1895). 
16J) GUW, I14ľ9 (1/2' 1887), 15I45 (I3i6 1894). 
J6~) GU"V, 137I6 (9/4 1891). 
163) NF. 2599 (4/2 1904). 
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Ani .dle čl. XXVIII. uvoz . . zákona k ex. rádu neprirznávauiél 
judälkatuiľa IZ.adnÍm veri,telu/m právo .na vzestup . Videlať v tOIrI1lto 
ólániku jen ,právo za,dního v)'lmáhajícího v,eri tele , 'dlhy IProvedl p,fá
,no v.lais1tnÍlkoIVo na výmalz predcholzÍ IP'olhleidávky, zanikla.-l~ ,zalpl,a
cením neblO ji.nlÝm' zpusobem. Vydal-Ji již predcho,zí vymállJ.jící 
ver'ltel kvittanci nebo v)Tmla/zné protlll1ášenlí, vy hovel své ;polvitnt
nos6.164) Podle čl. XXVIII. bylo také Ize v)'mazu jen tehdy se 
(hmáhati, nenmsdo,-li se na neplatnost práVil1Ího htulu pohlť!dáv
ky ž'd1llOlVati,I65) a'Č jiné rozhO'dnutí zla'se pľipOIuštelo, aby se všech
ny duvody iI1epla'tnosti právIa zástavního praváde1y.16ťl) 

, § IO. Zákonodárné prípravy. 

Jalk,ousli pľípra'Vno,u formu vaastmíJwlVy bYlpO'teky v po/znám-ce 
po~ad.í pro lPľíští zápuj6ku zavedI v RélIkOiUSÍch ' pod EnžÍ, nad 
Enží a v Sol'nohrade zákon ze dne 12. srpna 1851 Č. 184 r . z, 
NOltáhs'k)T l-ád ze dne 29. záľí I850 Č. 36~ r. z. pi'-edpisov.al ve 
svém § 3, že zápisy ďo verejných knih majÍ se díti pauze na zá
klldlde nOltá.rs,k)Tch SpiSll ane-bo verejných 11i:sti11. Pone.'VadlŽ v'Šak 
pfi dlužnkh ú,Pi,se·ch teprvé po jejllch zapsání do verejný,ch knih ' 
valuta jejich byla vyplácena. ,nemu/hE no,táľä dluiní listy .o zá
pujčkách sepi sovati , poneva.dž v lliotárských stpisech vYipJacení 
zápujček potrvrzovati nesmeli. N a!-íze;ní ze ,dne 12. srpna I851 
Č. I84 r. z. pro s;v-~chu uvedené zeme vydané melo temto svíze
lum od:po:mooj. Pri/plou~te\lo p.oznámku pocr-a,du pIlO zálPujč:ky, které 
se lne.Jy uzavHti. ~.1usilio vŠlak ji'ž jméno vei'-ite,lO\·- o býti uvedeno. 
Obmezení toto .oIdIPaidIo v l1'dlfízení lP Lf o u,herlské zeme ze dUle 4 . 
sJ:(pna 1859 Č. I47 r. z. Byl tIO vlzor pro .po<zdejší p01znáJmiku po· 
radu v § 53-S5 knrrh. zák. Podle výslo'Vného znení cit. zákona 
(§ 6) /mohl do lhi'tty 60 dlUí v poradí pOIznámky poradu zlaps.atí 
právo zásta:vní kaž,dý vIH.s,tníik, na neho'ž nemo'Vitost tffi'e,zi.tim 
~y.1,a pr.evedenaY') V techto pfÍjpla1dech nejde tedy o vta'sltnÍ'kolVu 

164) N. F. 2897 (5(9 1903). 
165) N. F. 1783 (26/2 1902). 
16G) N. F. !256 (Sir I90r). 
16i) LtH .. hvig Freiherr von H a a n, Studien uber Landtafelwesen, 

vVien, r866, 240 a násl., Dr. Adolf K lep sch, Das ästerreit:hsche Ta-: 
bularrecht, Prag, 1862 93, Dr. A u s s e z, Handbuch tiber Tabular-Ver-o 
fahren, Klagenfurt, 1857, 19, Ex ne r, Das osterr. Hypoth<::kem-echt, TI r 
664, Bru c k 17. 
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hypoteku j iž hotovou. Je zde pno ni te:prvé úízello' pob'dí. ,Po[-aicL, 
který sie pro ni zakladá, zjeďnává jí v knihách pozemkov)'ch 
místo. Vl,astník jí,m však Id:le své vuJe disponuje. 

Také z,ailložený již tPorad zástawního práva, které SE; mezitíul1 
vymazalo, c1)tel se pm InIOVOIU pro'hitedáv\ku r,aJkous.ký.rn zákroJ!loldár~ 

stvím ,zadlovIati. Když Ipodávitna bylla r. 1869 v panské snemorvne 
pi-edlahia. Inyní platného knihovního rádu, byl a v jejím § 16 za po'-, 
známlwu p,rednosti (nyní § 30) zélJraldena pOIznámka výhl1a1dy !po
i-,adí (Alnlmepkung des V,or:beha:ltes der Rangor,dntling) v)"ma'z,a
ného práva zástalv,nítho IprO pohledávku novou. Hypotekární dluž
nfik mohl za ni žá.:dati lpred Hm, než vý.maz práva zástawní'ho byl 
v.}.ože1n a v ložit;i do 60 dnu nové právo záSltéllvní v pora.dí vyhra;že- ' 
ném. 1 68 ) Právni,oká !ko mI sie pans1ké S1nemovny poznámku hutu 
odlmíHa. Byla jí po'l,o:vičnÍ'm opa\lienim a :OIQPorovalla platné sou
stave hypoteká'rní .169

) Člen kom'use s'v:o:b. pán S y 111 I() n.o w i cz 
pOl dan pro poznámku ,minOlr~tní vOIturn a hájil je ph debate. ~Ií .. 
není jeho ,z atsrtáva,l i Pra t o b e-v e r :a a m.ini,str . spra!Vedlll:1iOsti 
1-1 erb st. OdpurlCÍ trvaili na ,akce1ssoIPn:í :p.o'vaze práva zástalvního 
a PO)tlik'ia\ZlOvali na nadbji zaldnkh veritetlu, že pohledávlka" která 
jIm IpredcháJzí, čals.e.m bude zapilacenia. SymlOumvicz slpa,trolva.l 
v tom výhodu, iPonechá-Ji se dl u.žník orvi staré mí,s'Do, aby ho .pro 
s.eqe užil, peníze si qpatfil a tak exekuci a kride ušel. Herbslt ci
torva,l pi-íslušný § pruského návrhu o v,!aJStlníko,ve hypoltece ,aj 

d~uhu po zemkorvém . Predlohlai nejde tak clal,e\ko. Chce poulze to 
iprovésti , co sie félJk,ti.cky deje, když td tiž drr'užníU< ces.sionáre naj de. 
V takolVém IprÍp3!de odstupuje hy,potekární veľitel SVQlU po,hle~ 

lOS) K a se r e ľ, Di e Reiehsgesetze, XV. 141, Rp.gjerungs-Voľlaťp. 

des G n,1l1dbuchsgesetzes: § 16.: ~ \i\' ird das fur ein e F'Oliderurt f; auf einer 
Liegensc haft od e ľ auf eiller Forderung haf'tende Piandr'echť belo ' cht, 
so kann d er l-lypothekarschuJdner, wenn er vo;' der E inv er1eibung der 
Loschun g d é.l rum ansucht, die Anm erkung des VOľlJehaltes der P. an~
ordnung fúr se ine neue Forderung erwirken. Diese A lllll erkung ist nur 

. auf 60 Tage v"irksam, und nach dem Ende ihrer "\iVirksamkeit von Amts· 
wegen zn Josc hen. Innerhalb del' h eze ichneten Frist kéllln vom Hypo
thekarsc,huldn er oder mit Zustimmung desselben die Eintragung des 
Pfa~drechtes in der Rangordnung des gelaschten Pflandrechtes fur die 
neue Forderung erwirkt werden, we nn diese an Capital und N ebenver
bindlichkeiten die Hahe der Forderung, fur weIche das gelaschte Pf and
recht eingetragen war, nicht Libersteigt.« 

109) K a se r e r 1. c., 250. 
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dávku. Jso'U však verlÍltelé hypote\kánlÍ, ktefí ze z lounyslhnos tf, 
svévole aJl]'~b .z té pľíČ:iny, aby držiteile hYIPon:e'ky zúičllli, Q< tOlmu 
nepri.vlOlí. C11tejí exekvovati. Pr:olČ by nemélo to, co vši,chni konají 
a ,co vliastne jen v j.iné forme se ďeje, nymí také v legální fo tme 
'Se díti? OsnoIva nell1í v odlpolru s r~zením hYlPotekárním. Prti du
vere v knihy pozem/kOivé D1abývá se pohledávlka i z,anilkolá, proč by 
to nemelo p'll3ititi i prO! ,dlužnÍIk'3~ na kterého pre,ce v prv:ní r'ade 
treba hledeti! N~kdlo se 'tím ne/poškodí, naolpak mnobo výhod se 
zíSlká. Zadní 'v.erlltelé ne<mohoiu z abrániti , aby pohledávka nebyla 
pO:Sitoupema, ,sltejne nic se na ní m,e/zmenl. zLlstan'e-Jl v tft.lko,u dlluž
nĽka. Hypoteka se tím nť1PO'horší . N a,bude-li sie hypOIteka, v nadeji , 
že stoUlpne v hrOldlnlolte, ježto koilem (pOIjede dráhal neblO na hlízku 
bude suaiVeti se ,továml,a, nedává skllamaná nadeje žádného ná
roiku na náhr.adu. T lak i vyhlídka , že ,pi-edcho zí poJ1IIedávka bude 
'us:pokojena a zanikne, nemuže býni rc'zhO'dnou. Vehtel] nemá 
žá'dnéhlO práva na pos,tup. Toto právo i dhužník mu.že zmaŤi,ti, že 
joello 'P,olhledávku 'zlalpla1tí. Vehtell zardnÍ nemá p.ráv,a na pnistllfp , má 
jen právo ,nástupu na mÍJs ~O' vskutku uvolll.1,ené. Není VŠaJk (pre
kážky, aby záJkon tento ná:Sltup oddá'lil. OsnovIa "oimezuj e to' na 
60 dní, a tím !paidá všechno nebezpečí zneužití. I chnes se to, jliž 
všude deje. Zho toV1ují 'se I,istiny, kt.eré pra1vémiU s,ta'Vu veo ne
'odiP OIvídají, a pralktlcká potreba nutne k tomu vede. lJpra'ví-li se 
však to zákonem, prij,de vec do knih, jak se jeví ve sku.tečnoJSiti , 

~ y tom1O' jest po'dSltatný iP'oikrok. V záve,rku upozorňuje Hôrbsrt, 
že sll1lemoy'na tprij,3.iLa :poJznámíku pora,du a že v 'po'c1srtate po.ználmka 
ta.ťo 1l0'V1ná se plOlzlnláJmce, která Imá býti usnesena. Jest to s,tejné, 
zachová-Ili sie poraldlí .pO'hI'edávce pred pôhle d á vlk a.m.i , dOisavaide 

/ ne.zaplsanými, 'ameb užije-li se k tO/mu pOlhIedávka, bUldoucne za
pIsaná, ostatnÍJm b'lldoucne z,aps,atnýml predcházejíd. Jvfino.rirt:ní 
návrh Sy,mlOlTIlOwiczuv by,~ v'šlak dne 22. brezna 1870 zamí-tnut a 
cl,nešní znení § 30. iktnih'Ov. zák. o pOIznámce' (p,rednosh pľijaťo. 

, VIa'stn~kóva hypote!ka mlusela bý.ti sp'altrována také podle 
,§ 50 zálk:. ,:ze ,dne 19. kvenna 1874 č. 70 r. z. v zástavníml právu 
dil"á:11y pro p6órltní železniční o!bIigla'Ce. Toto zás·tavní právo musí 
býti ,~Hzeno dHve, než tyto ,obligace _pfijdou do obehu. Tedy 
pok'lld je ,má ,dráha ve své držbe, má zásta\vní práva na své vllél1stní 
veCil.170

) Vl31stník'otv,a ihypoteka jeoví se dále Y . zástavním právu, 

170) Br II c kt Die Eigentiimerhypothek, 56, Zeitschr. f . N otaridt 

Sborník vecl právních a státních. 16 
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kJteré dil'užmík úÍJclí p'ro 'm'a\ji,tde dlí,lk':kh dlužní'Ch úpi.su pod,1e § Ir 

záJk. z,e dne 24. ,d:dbna 1874 Č. 49 f. z. Úpi:sy tyto nesmejí býb' 
dHve vydány, pokud zástavní právlo nellí pro ne na zasta,vEmJých 
OIbje'ktech z<l1P sáno. Získá-fli jednotlivec dílčí diluž:ní úpris:, ú.ská 
i ,zásta:vní právo (§ 13). Zást,a,vní právo zapíše ,se všeobecne pr-o 
pahledlávky z techťo {:1\l.U:ŽI11lích úpilJStl. POikud se dlužn~kem ne
,vydají, je tu vlastníkoiv!iél: hypotek,a:.l71

) N ,a:pro6 tomu nelze vľa,st
ní,kovu hypoteku s\p:atflOlVa/ti ve vojenské svatební kauci, já v1a:'3t
ník na SlVémmajetk'u pojistIÍl. Za!jišťu.ieť - tato kauce vedlejší pfí
jem ,a prípadne výživu v,dblVy. Není tedy úízena pro vlastniki:l 

a nepod1éhá také jeho CllilSiPOiSici.
172

) 

Další ,prLlpr,alva v:1astní'kovy hYPI01teky pi-ilp'o)uje se ke Jkonv,er
si Is\o,ukro)mý1ch pO';hiledávek Konverse tato vyš.la z konverse dluhi't 
stá!tních. ,Stált chtJe;1 jí uIl'eh6ti úro\klO\v'é br-~m,e s,vých dluhLl. Kon 
.ver.sí :s\olulkromých :poh1ec1ávek chtelo Is'e ulehčiti úroUwlVé br-tme 
d\hllhu s.o!tlkr'otných. Státní správa vy,šl,a ji,m v.sťŕk, os;vo\bo\z'UJíc 

,konverse o:d kOlIku a ,poplatldL173
) Ve s,ChUZ'l I-íšské rady dne 9· 

p\tolsince 1880 vy,zývá hr. Hoh e n w al r t vládu, aby ješte v IX. 
zased:ání p'odata pI-edldhu zákona, kterým by s,e polepšilo pováž
livé po:S\ta,vení sdskéh'o lidu. MiJn. 1P'I-ec1seda; hr. T a ,a ff e zodpoc 
ved~l toto v'yzvá,ní ve schibi dne 25. l,edna 1881. Jedna z pHčin) 
pr-oč je 'Sle'1lSký l,id z a drr:Ulž en , jest vysoký !Úrok jeho dluhu. VIláda 
chce pr'otiO ulehčiti konversi se1.ských d\lluhu v dluhy s nižší mír-otu 

(ZN), 1910, 336, Dr. Heinri ch T ci u ai 11 o n, Die Anmer1<ung der Rangs
ordnung, Zeitschr. f . Volksw" Sozialwiss . u. Vet"'\va'ltung 1893, II, 5

1
9, 

Dr. W;lIter Sch i f i, Die Convertierung ' der Hypothekarschulden un:l 
das osten, Civilrecht, Ex ne r Das osten. Hypothekenrecht, n, 1881, 

665· \7]) Sch i f r, L c. 519, Bru ck 57, ZN, 1910, 336 Ton a i II o n, Dr 
Heinrich Ba rt s c h, Das allgem, Grundbuchgcsetz, 3· AuiL, 688 GZ, 
1901, Č, 31, 32, Dr. Eduard F i s elle r - Co 1 br i e, Zur Frage de r An-

fechtung von Hypotheken durch N achhypothekare. 
172) GZ, 1901', Č. 32 , 33, Fischer-Colbrie, 1. c" Dr. Ferdinand 

Sch m i d, Das Heeresrecht der osterr.-ungar. Monarchie, Wien-Leipzí~, 
1803, 13

8
, Bartsch, 1. c. § 207, izrainz .. Ehrenzweig, System, 

der osten, allgem. Privatrecllt, Wien 1917, 37 a násl. 
173) E l ste r, vVorterbuch der Volkswirtsc ll aft, Jena, 15JII, II , 93

1
" 

Handworterbuch der Staatswissenschaften. Jena, 1910, VI, 160 a nás l , 
Konversionen, Mischler-lJlbrich, Oesterr~ichisches Sttaatsw~rterlYuch " 
Vvien 1909, 4; 204, Schuldenkonvertierung. 
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úrolko'vou a sIeviti z ní :poplaťky.174) Vynikajicí ú:vemí ústa,vy Ta
koruské, tak r,akouskOluherská balnka, ,kreditní ústav ;pozemkový .ct 

hd~1ky hali,os1<é jsou ku snÍ'žení úf1okové míry OIchotny.175) O kOl11-
versi snaží se ohzlvlášte hahóské volební 'okresy. Na i"í.šskou radu 
podává se za t~m úče-Ie'm .s I petic. V 'P'ooslanecké snlem-ovne dne' 
30. bre,zna 1881 č~ní hr. S tar z e Íl. s ok i dotaz ·na min. financi 
Dunajew,ského, jaJk se· mtá vec s Pooplatkovou úle'V"ou ph konve'ľsn. 
Posllane'cká snem.ovna odkidlzuje doliaz pOiplaltkoiVé.mu výboru. 17G

) 

~ávlrh jeho prijímají obe snemiovny177) a stává se z neho záJkOll 
ze dne Ir. červl11a 1881 č. 59 r. z. Zákon tentó: má rálz vý}iJme,čný . 

Fin.anČní Sfprá va skýtá j im 'Pro kOll!ve,rsli poplaltlkové výhody. Chce 
ji vyvoliati. Jak se má prorvádeti, tO .tom se však nev'ys·l'olVtuj.e. N ent 
io také úkOlI tzál1<ona:. Jeť to pouze zá!kol1 'po)platkolVf Praks,e IP[lOO

vádí k'Ol11ver.si, je-l-i zide nový veri tel , cestS Í. Než jllž pruvodní' 
poznáJm1ky olsnolVy zmiňov'a/ly se o tom, že starr-á položk,a muže se· 
vymCllz.ati anorvá zatpsati.178) V zálkone samém osvobazt~)'v:a\la se 
od pOIpiatku Ikvjtance, vtelí-Ii sedoo pozemkových knih za' srt:ejný 
obnOls nOlvé, právo zásta,v;11'í. ,(§ I oldst. 1.). T:orťo no,vé vtel,ení byIo ' 
p·d.Jt:m.e jen ItehJdy mOIŽ11o, nenáSlI,ôd.olValy-li nové zá-vady za zástav...: 
ním právem, které se vymJazallo.. Konvéir'se musil\al vésti talkéke 
fOl"méÍJm knihov'nim. Bežné flO/rmy ifi.e,~loihly ji vyhoveti. Brzy 
pociťova~o se to i v praks,l. Pell.1e:žní , ú5ftavy skloro bez výji'm'ky 
žádaJy, aby se pri konvensích z.apsaU'o zá;stavní ,pravo za \pdhle
dávku novou na Izák/llade novfch dlužmích Í1piJsu. I bylio treba, 
aby se závaIdy mezi sta.rým a novým Iprávem zásťaJVníni. huď vy"
ma.zlaly .neho pred nimi .prednost získ,ala. Po'nevadž to na\mno)ze 
neby,lo mdžno, mimuil'O se pqplatkové dobrodiní \prô konveľ'se 

svého cílte. I bylo nutno; atby se konverse Mmiožnila 110lVo'U formoItl 
kniho.vní.179) V Kr.akove, ,kdež diíve plamiiI »code civile«, tphpaclJllO' 
se na 'myšlle.nku, aby Sie k niihov ní obdobou fťalncouzské »i&ub-

174) S tenogra'ph. P rotokol Ie des Abgeordneten-HCluses, IX. Ses s ion" 
IV., 3440. 

175) L. C., V., 4709. 
176) L. c . VL, 5015. 
177) L. c. VI, 5898, Beilagen des Abgeordnetenhauses 362, Steno

graph. Protokoll e des Herrenhauses, IX. Session, 579, Beilagen, 154, 163, 
178) Bei!., Abgeordn., IX. Session, 332, 3. 
179) Stenographische P rotokolIe des Abgeordnetenhauses, IX. Ses

sion, 9I5 1. 

16* 
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ragace « dIe čl. 1251 cad. 'civ. adpomac zjednala. 180
) I vylzval ľ . 

1882 haličský snem vládu zvláštní reso.lucí, aby ke kmhiatvnímu 
záJkanu poda\1la zvláštní novelu o. knihavIní suhrogaó. dil,e Čll. 125 I . 

ood. civ., ve veIkovév:adství kralkovském krdysi platnéha'. Vláda 
všalk ,pi-enechala inilCiativu pasl1clll1cum tha.ličským.J81 ) V \posll,ane
clké snelmovoe lPodlává tedy dne 16. únalľa 1883 Dr. Ra c z y ú
s k i návrh zákona, kterým mají býti predlpisy kniha'vníhQ zákona 
ze dne <25. července 1871 č. 95 r. z. o knihov.ních palZnámkách 
rozš~reny. Byla ta poznámk,a k al!1ver,se , z,a,chO'váva.jící do 60 dnu 
pau-adí 'p ráva nevy,mazaného nOlvémiu ,práv'u za pOihlledáviku hypo
tečníha Ú'venníha ústa:vtl, SlpOirjtelny a ústavu ve verejné lSlPráve 
nebo verejného. úótování, jakož i iPodo.bného fondu, je- ~i <Úl1Oik 
nové pahledávky trvaile snížen.182

) Odiuvqdňuje svujnávrh v po
slanecké s.nemaíVne ukazaíV,al Ra'czynski lna prechoô zásta;vnÍ'ho 
práva prr-i oa'Vlacích due § 1378 o. z.o. a na slvTchu uvedený § 16 
o l1?o,znám,ce výhraidy ,poradí ipro 110V1OiU pahledávku, naVIt1horv,ané 
pfi knihovnim záklOne. 1S3

) Návrh Ra,czyi1ského prikázán byl ju
stilčnímu výbaIu.1.84

) Tento uva'žolV'aJ za\se o tOlU', aby aboaiVil se 
§ 16, jejž panská snemovna dne 22. brezna 1870 o:dmÍJt!lla. Než 
nepfiStDOUlpil na na, panevalC1ž platné práv:o s'Dají na zás,ad!e, že zá
s,ťaJVIní Iprá'Vo je ',acceS'sorium pahkdávky. § 16 zavedl~ by se do 
neho, jemu odpor,ující novota. Výbolr sie také obáva,l, že by polsta
v,ení zdldních vef.iteli1 ješt'e více se pohOiršil,o. T éto no,vé formy 
jeŠ/te snáJze, než se deje cesselmi, 'dall'O by se zneužívatľ lkie kon
velr,siÍ zéljpla1cen)rch, ale nevylffilazanýd1 pahledávc'k. SamOlstatný 
l11árvrh, K,tery justi'ční výbar VJ1Pra'c()!V'aI, v ja'kési tuše príštÍJho 

1 S0) Víz J.dí1, § 2 pozn. 162, 
181) CB, 1883, 261, Dr. Emil Str o h a 1, Die Eigcnthi.imer-Hypo

_ thek in osterr. Recht. 
1821) BeiI., Abgeordn " IX. Session, 652: § ~: -\!vírd aui eine Liegen

schaft oder ,nd eine Forderung, welche auf eiller J .i eg·cnschait pfand
rechtlich s iche rgeste l1 t ist, das Pfandrecht íLir eine neue .F orderung ein
getragen, so kann cler HypothekarschuIdner ve rlangen, cla ss g leich
ze iti g mit deren Eintragung die beabsichtigte g~lnzli che o ller theilwtise 
Losch~ng des Pfandrcchte hir eine in cler bi.ichúTichen Rangordl1ung 
vorangeh ende Forderung mit dem 'vT orbehalte dieser Rango,rdnung fú.
die neue Forderung angemerkt werde (Anmerkung der COllvertierung) , . 

1S3) Stenographische Protokolle, Abgeordnetenhaus. IX. Session, 
9 151. Viz též pozn. 168. 

18() Stenogr. Prot" 9I5r. 
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vývoje, preds,tihuje již úče1y kOl1iverse . KnrhoiVní fOIimy, které 
nav:rhuje, nejsou vázány na to, aby nová po.hlec1ávka mela nižší 
úrakovou miru než pohledáv.ka Ista,rá. Jen to mábýti z . l'Í:s,tin y 
p.artrno, ž'e záplljčka byl,a u un:čitých ústavú kontrahována, aby jí 
zéliplacena .byla pohl,edáv:ka Sitará. Kl1ihol\o-ní fOlrma je hY'Potekární 
sukceSise. Provádí ji v1a,stník nebo s jeho svokním nekdb jiiný. 
NO/ve vteJ,ťlné p'rávo zástaJvní .má .míti porad. !Starého ,p'ráva zá
s,tavního, vyJmaže-l,i se toto slOučasne s,e zápllsem nového aneoo 
aJSpOi1 cLo 60. dnu po p'rovecLení po;ztlám/ky, že nové prá,vo z.ástav ní 
vSltUJPuje v ' pou-adí starého, j.a:k'mile se toto vymJaJž·e.185

) TaJt o! !po(),

slední forma stí žena byaa tím, že pri v\časném p.odání žáJdbsti za 
vÝ.mJalZ .stta'fého práva zástav'ního, mUiSi.l:o býti ješte zvlášť iV y
sllOveno, že nové zás,ta.vnlí Iprávol v por.adí sta.rého vstupuje. 1Sli

) 

JUis1tiční výbo/r rešil ve svém návr.hu i pi~ípady superkolil1dilkcí1 8 7
: 

a simultánního zava:ze'11PSS) -pri starrém právu zástéllvn~m. POiSla-

18:» J3e il agen des A bgeardnetenhauses. J X . SeSSlOl1. ( )6.~. 3, Ges cLi. 
vam ... hetreffend die grundhijcher1iche Eintragung eines neuen Pb-nd
rechtes ii, der Rangordnung eines hereits haftenden Pfandrechteso L 
Co, 2, .3 § I: ,,vird auf eine Liegen.schaft, welehe einen Gegénsttand dl;!s 
Grundbuches bild et, dus Piélndrecht fur eine neue Forderung eingetra
gen, so kann der Hypothekarschuldner, odel' mit dessen Zustimmun g 
ein · Dritter begehren, d,a.ss 'das neue Pfandrechtin der l~angordnung 

eines auf derselben LiegenschaJt 'bereits eillvcrleibten Pictndrechtes, 
beziiglich dessen zugleich odie Einverleibung der Lijschung erfolgt, ein
getragen "verdeo Wird oie Einver1eibung der Loschung des be:-eits 
einver1eibten Pianclrechtes nicht zugleich mit der Eintl ~gung des netlen 
Pfanclrechtes erwirkt, so kann der HypothekaľschuldnC'ľ oder mit dessen 
Zustimmung der Dritte zugleich mit de!' Eintragt1ng- des neuell Pfand
rechtes die bucherJ.iche Anmerkung verlangen, dass im Falle di e Ein
verleibung dcr Luschung des bereits · haftenclen Pfandrechtes hinncn 
sechzig Tagen nach Bewilligung der Anmerkung erwirkt \vird , das neu ~ 

Pfandrecht in die Rangor:dnung des lU Lc)schung gclangenden Pfand
rechtes eintľcte. 

186) L. Co, § 3, § 2. 

187) L. c, § 3: Ist das zu loschende Piandrecht belastet, so kann 
die Eintragung des neuen Pfandrechtes in der Rangordnung des erstercn 
beziehungsweise der Eintritt des neuen P.fandrechtes in diese Rang
ordnung nur bewilligt werden, ,Ivenn die Loschung der Belastun6' ein
ver1eibt, oder die Belastung mit Zustimmung der Betheiligten auf das 
neu eingetragene Pfandrecht einverl~jbt wirdo 

1S8) L. C.) § 4: Haftet das zu loschende Píandrecht auf mehreren 
Liegenscbaften, so kann die Eintr3gllng des neurn l-'talldrcchtcs 111 rl ~ 4 
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nedá snemovna mávrh jUlstičnílho výboru dn~ 24· kvetna 1884 
v. dr\ulhém i tŕetí.m čtení pri,jala.189

) Pla~lslká snéima:vna lPľilkácZala 
návrh pais'lanecké · snemoviny Iprávni.aké kalmisi. Tato vyslo,vila 
se lproti Inávrbu. ZdállO sie jí, že výhra'da Ikniho,vního porald,í IPráva 
zadnkh vei-ite,lu pi-íľiš s,e dotýká, a nalOp'dlk ,že není dostlatečného 

cVLlvodu, a\by se tMo výhfa;da jen ,nekber)Tm ver,ite-lum skyta.l'a, 
j iným všalk O'cljpírala_ N a'Vrhlaprota,ž, aby panská snemovna pres 
návrh polsl,alTIecké snemla,voy ,pŤešlld, k denní'lTIu :pof~dlku. Zfura.ve1í. 
všalk vyzv.ala vládu, aby Sialma padala pro klOnversi bypartečnich 
kalpitáH\ s vysalkými úWlky návrh zákona, ,který by ,se ~e záka~ 
nem 'kni'ba\vním, pokud možno, fOlnmáilne i materieloe shOJdOlval.l°O) 
DebClita, která a tamtO' návrhu právmické komise dne 27. února 
1885 v panské snemovne se .roziP'redla, vynesldi mna\hé í pro lk'an
versi, i ,pra vlastní.kovll hypoteku. P \roti návrhu. Imiuvil J i r í kní
že L.o.b k a v i.c. O l11áv:rh)u \posl1anecké snemavny vysIaviJo se 

v sa\uklromém roz hov,al" II , že se hO'dí jen na pamery jedné zeme. 
I~ečn~k pro,mllo'uv,á ,však a s,tejn)Tch pome.rech v Če.chách. D ,l-Uižní' 

5%ní úlpi,sy hYPOlteční bélJ11iky stojí nad pari. Hypoteční banka má 
práva vydávidlti úpisy 4 %11Ií, který;ch Yšalk 1ze užiti jen ph nOlvýdl 
z~~pt\jč'kácb. V Q-snOVll navéha oSltatutu hypoteční baruky pojalI se 
talké predpi's, že ,zadní veri,telé v IklOnversi .sviOllti musí, ct že SlVlolení 

tata ma:i1ltel bypa1eky mu,sí 's:í od . nich ap~tríti. D1e z,právy ka
JTI,i'se 'hypot.eČní banky ze dne 7. srpna r883 zaJlnýšlí však vIláda 
ulehčilti IkO~1versi zaC'llováníl11 pOJrCliclí Istarých Ipahledá,velk paIznám
kou klOnve,rse. P,i-i debld\b~ vz'pomínal i s.právce m 'inislterstva slpr.a
vecllll1'OIsti béllran Pra ž á k zlase § 16 'kniJl. zákana, ,p.anslkau sne
mov'nOlU OIdmítnutéha·. Vláda jŕl11 chteh již ,tehcly .vyharv.eti 
l1/utkavé potrebe, a,by se vJlsoké úro.ky pahledávek v nižší ka'n
Yertovaily. Nealpal11enul také prilPOmenOluti, že v justiČl1Í<m v)rb.Q't~u 
pals].anecké ,Snel11<01Vny pos.lanec, Ikterý misto Raczyó.ského referwt 
prevzal, reéllsllna.vání § 16 žácllall. V ,lácliél pt-ispívala justiól1~mlu vý-

Rangordnung des ersteren, hcziehungsv,eise der Eintritt des neuen 
Pfandrechtes ' in diese Rangordnung nur dé~nn bewilligt werdcll, welln 
das :l!terc Pfandrecht hin~ichtlich aller Licgellschaften, aui vve1chen cs 
haftet, geloscht \Vird , und \yenll die neue Bdastullg, falls sie nicht blos 
hinsichtlich einer dieser Liegenschaften erv"irkt wird, durch eine simu1-
tan haftende Forderung ertolgt. 

.189) Stenograph. "Protokolle, Abgeordnetenhaus, 1~\:. Sess~on, 13.U3. 
190) Beilagen, Herrenhaus, IX_ Session, 521. 
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bont hléljhO'Vlolnou pO\mOJCÍ: Ve zvláštní all1:kete vy,s1echh vrchní 
zem9ké sO/udy, které se Py·o návd1 vyslov,ily.l91) Velice =Význa,mné 
by'}'O i prolS1ovení samého z.pra'Vodaje pan'ské snem'Otv1ny. Prev,zal 
j ej, nitko.lji s ,nadš'ením kníže L o b k o v i c, chteje loyálne .z,alsltá
vati nálVrhy Ikomi'se. "účel, k,terý se' navrhuje pO'S/lanecklOlu Isne
mpv.n oo , jak uvádél, muže ISie do.sáhnouti i SJ'al1mostat n ou 
11 y pot e k o u podle jejílho VZDIru iV M e.k 1 e m b u r k u, Br e
m á c 11 a L u bek ,u, hYlPlOtekárrní sulk'cessí al1ebo prepisem zéljPla
ce.rté hypoteční ,poh1.edávky na! své jméno.1U~) Panská snemlOlvna 
návtrh komise p'fi1jaJlay2) 

V lá da, vy11 0vújk výzv,e 'PanSiké Isnemovny, pOidlala v téltol/Sne
movne dne I6. února r886 novou pred,Lohu »10 knihoiVIním .zálP,is'u 

~!Jl ) Stenograpll. Protokolk, Herren haus, IX. Sess ion, 1623-1628. 
IfJ2) L. c., 1629 : \Va s derZweck ·des Besc h!u sses des Abgeordne t en

ha lls es bei dem hi er beanti"agten Gesetze W:lr, ist dem iJohen Hause be
bnnt. Dieser Zv"cck kann nun, abgeseh en vom Detail d er Ausfiihrung, 
im G rossen und Ganzen auf mehrfache 'N eise maiisiert w erden. Zu
nách s t, ,;vie der Beschlu ss de Abgeoi-dnetenhaus cs vo rschläg t, dur.:-h 
cen sogenan nt LI1 V o rb ehalt d er Rangorclnung', we leber dar ín bestehL 
dass, sobald eine vorangeh ende Hypoth ek ge losc ht ' '''ird, binnen eiEEr 
be st immten Z eit an ~te Il e der ge lose hten Hypothck ein e é.l llde're billig 
zu verz in senoe Hypothek eingetragen v"e rden kann. j)iese;- Zweck kann 
aber auch noch dad urch erreich t werden, da ss ' si eh die Geset zgebun g 
nach dem Vorgange anderern Gesetzgebun gen , namentli c lJ der in di eset 
Riehtung gew iss nlu ~tergj ltigen Hypotheka,rgesetzgeb ull g hir 1'tecklen- ' 
burg, dann jener in Bremen und Lubeck entsc11Ii css t, ge radezu die 
S e Ib s t ä ndi gk e i t d e r H y pot h e k auszusprccľlcn, s o class 'd er 
Hypoth eka r bes itze r berechtigt wäre, ani' se i n em eigencn Bcsit z auf eige
ne n N amen ein e Hypothek eintragen zu lassen, den F ~ )"poth ekarschcill 
zu beheben und sodann durch \ Ve iterb egebun g c1 esse lb etJ , zu einer Zeit; 
wo ihm dies notwendig und wunschenswerth crsch cint, s iel1 das erfor
derliehe Ge lcl zu versehaffen. Derselbe Zweck kä nnte aber an ch dadurch 
er reicht werden, dass ohne Anerkennung del· Selbststä ndi g'k~ it der Hy
pothek minde stens e ine S u c ce s s i o 11, ind e r H y p o t h ek gesetz
lieh anerkannt wurde, welehe im ostcrreichischen Rcchle · gleichfalls 
bish er nnbekannt ist. Endlich liesse sich die se r Z \\' eck auch noch da
durch erreichen, dass dem Hypothekarbesitzer das H ec ht gewährt 
wúrde, a u Í Gru n dde r Q u i t t u n g' ii ber e ine r i.i ck g e z a hlt I" 
Hy pot he k a r sch u l d di e Let z t e r e a II f s e in c n N a.nl .e.n 
umschreiben zn lass e n, und die al so aui s eincn ~a1l1en um
sehriebenen . I-Iypothekarfordcrung im \tVege der Cession weiter ' zu be
geben. 

193) L. C" 1630. 
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nOIV~ho práv'd; zálS.tavního v pofax:ťí IpráJv,a fzástavního již vá.JZnoo
cího.«. P 'rijala návrh pos:lanecké snenilOvl11y za svuj, jednak jej 
zlepšujíc ,a jednaJk zhoJršujíc. Z'lelPšillaJ jej, vylo:učivši obmezen~ jeho 
pOJUlze na jiSlté ústavy. Ziholršill1a jej, skytnuvši zadním vefittea1um 
pro r:O'zvil"h Ifiiej'Vys.šího podání právlO, oldpOifU prolti novému právu 
zástavní,l11'u z di'tvodu, k,terý proti starému zástavnímu p,ráv,u 
mohl býrt:i Vlznášen. V mb1tivech v1"a:CÍ se .viáda zase k .odmírtnuté
ml1 § r6, ale nechce jej obnoviti. účel náv'rhu Raczynsikého, 
k nernuž pred10Jla poukiazu'je, byl pOiu.ze, aby se konv,e:r;s'e uloo
čila. 194 ) Pa,n,ská snemlOlvna !prIkázala OSl1!Otvu právnické ki()m~lsi~ 

která jí prepra;coval~. Z .osnovy »Gesetz vOtm , .. betreffend die 
grundbiicherJ.iche Eintra,gung eines neuen Pfand.rechtes. i n cl: el 
R iaI ng o. r d n 'u ll] g eines be:reits haftenden PÍé!Jlldrechtes«(' 
sta.la se nyní osnova »Gesetz v.OIm ... betreHend die C o. n v e r
tj e run g von HYP'Q'thek1arfOlrder,ulngen der zur AasgaJbe von 
Pfandb.rie~en berechtÍJgten Anstalten und di'e g,rundbucherliche 
Ejntragung eil11es neuen Pfandrechtes In der R a ti. 'g or d n 'u. ns 
eines bereits hafteucLen Pfandrechtels« .195) P.rávni,.::ká komis'e pan
ské snemolVny slP'oji'la ve &\Tém náv,nhu Dbé, i konversi, i v.kkld 
novéh6 právd; ,zéÍ!Slta.vního v Sltarém po,r3Jďí,a:l.e v jiných f.armách 
a: v .st<lJrém ohmezenÍ na ústavy. Konveľ.se pohledávky nekterého 
úsťaivu s vy.ššími úrolky lna pohledávku téhož ú,stavU' s útoiky r1Íž
š~mi prováKií se poznámkou v knihách po,zemk.ových.196

) Zápi3 ' 
p.ráVi~ zá:sta'vního za notvou lPohledávku v po.radí prá,va zásta\vní.ho 
za poiM:edáV1ku sta.tiOO IProvádí se ,za sD'u.ča:sného v)rm·azu p,ráJv,a zá
stavního za ,tuto lP,ahle-dávku anleb coi byl(} vÝZlJc1llnUo,u n,ovotou 
náVrhu, zápisem nového práva ,z.álSltaiVního v poif'aJdi práva ~<1sta<'V
ní-ho za pOlhleďávlku Sltat"Qu pdd tou výiminkou, že z'apisované právo 
.zástavní nabývá účinnooti, vLOží-li se výmaz práv.a zástéWního za 

. ,pohledávlku ·Ista·rou do .šesti mesku.19'i) RI,av,nÍlm vodítkem bylo 

\ 

194) Beilagen, Herrenhaus, X. Session, 20, Stenograph. Protokollc,\ 
Herrenhaus, X,) Session 63. 

19&) Beilagen, H errenhaus, X. Session, 238. 
196) L. C., § !. 

197) L. C., § 2: \Venn bezi.ig1ich eines auf eintm Grundbuchsobjecte 
zn Gunsten einer unter äffentlicher Aufsicht stehenden, nach ihren sta
tutarischen Zwecken Creditgeschäfte betreibenden A n s tal t haftenden 
Pfandrechtes die Einver1eibung der Läschung begehrt wird, so kann de .. 
Hypothekarschuldner gleichzeitig das Begehren stellen, da'~s auf dem
selb en Grundbuchsobjecte in der Rangordnung des zur Läscbung gelan-
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právh~lcké rktOlmcis,i pi-i tOlmto návrhu, alby nebylo Uižito zaplla;(en)'rch 
jilž polhil:edávleJk ani ke konversi, ani ku zápi.9U nového ip-ráva zá
snaiVního v IPolf.adlí práv'a s.tarého. Jiné náhledy chtejí hypolttlkární 
úver .mOlb i hls'O,v a·tl , ,záSitaJVní zápis od ka)Ždé kOl1:kretní, jeho pod
.k'lad tvofící pOlhledáv.ky vyp.rIQ,Sititi, záslaldu, která v § 449 Ol. z. Oo, 

je vysllolvena, zruš.iti a v. r,aJko'UIslkéttn právu knihDvním r,ad:ilká)\ní 
nOjV,OItu za.véslti, jak byla z alm Ý 811 el1 a v § 16 vládJolu nélivrž,eného 
knihorvníha záklona, v p'dm,ské Slnemo'vne však odmítnurta.198) 
Osnov,á má vš.ak na mysli, j31k praví, »den real en Be,standl« po
hledáVlky.199) To ji vede také k tomu, že 'obmelzuje krO'llvelfsi p.oulZe 
na ÚSltéťvy, kte·ré miají právo vydávarni zástid(vlní listy a zápi:s no
vého \plfáva záls,uavll1iího v !pO~éliďí st31rého na' tyto ús\tavy a dále na 
ú~tavy, pod vei-ejnýnl dohledem stající dl podUle stanov úverní ob
chody provolzujid. A'le ani tato jejiJch vlalstn-ost j.í nedolstačuje. 

ŽáJdá ješte u J<laJždého z techto ústav II , a,by IPripojilly <ku kl1li,holVlllí 
žáJcLosti lega:LilstO'vaný výtah ze svých ,knih D 's~Ultečné výši ki01l1-
ve.rncYVané nebo vymazané pohlle.dávky.2~O) Vynikajídm záSItup
cem samosprávy Jirím kníže'tem z Lob-kovi.c ,musil ,pé1Jk k tomuto 
je:j~mu požadaviku v!p.!,eniU pans.ké :sne,movny dne 11. kvetna I888 
býti navrhován doda'tek', aby zustalo .pri ulehčení legaolis,ace podle 
záJkonu ze dne 4. června r882 Č. 62 i-, z., k!Cile jde o dohled zem ~ 

a okrestt. 201) 

V nečem nelpí 'právnická kom1se na )skutečll1ém stavu« po
hloedáv.ky. Chce chrániti zájem' :zadních ve.r·ite:lli, ale pfi tam 
béľe ohled na to., že zástavní li'stty s nižším .úrokem hudoukur
sovne prelvyšovati konvertotvanou p'OIhledávklt s vyššími úroky. 

genden Píandrechtes fiir eine andere Anstalt der bezeichnetcll Art das 
Píandrecht {ur einc neue Forderung eingetragen werdc. Auch ohne 
gleichzeitiges Begehren um Einverleibung der Läschullg des haftenden 
Píandrechtes ka,nn der H ypothekarschuldncr daS Begehten stellen, dass 
in der Rangordnung dieses Pfandrechtes das Píandrecht fur eir\e neue 
Forderung' zu Gunsten einer A n s t a I t der bezeichneten Art mit od c ľ' 

Bes c h r ä n k un g eingetragen werde, dass derselbe nur fiir den Fail 
Rechtswirksamkeit erlange, als bin n ens ech s 11 o n a. ten nach dcl' 
Bewilligung der Eintragung des neueri Pfandrcchtcs d-i e L. ä sch u n g 
des äJteren Pfandrechtes einverleibt wird. 

19B) L . C., str. 2, 3. 
199) L. C., str. 3 . 

. 200) L. C., § 1-14. 

201) Stenographische Protokolle, Herrcnhaus, X. Session, 642. 
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I má, ja:k praNí, ve Isrvém návrhu »lZur Sic11erung der n~c.hfla,lg,en

den G läubiger« pi-eclpis, že navá !pOIh'1'edáv!ka m.i1že staflou a 5% 
pŕev'yšovél!ti . ~U3) Formálne vadný je v ta/mta náv.rhu pred!pis, že 

] j.a v·časne p odané ž;.Ídosti ,za výmaz stéIJrélJo práv dl zástaNního 

a ud v pov.al0.vacím V)"merU vys l,ovuje, že nové právo zá.s'ÍalvnÍ 
s taiIa se úč,i,n/l1)Tm . S'pJ.není vý:minky nalstujpu je samo sebau, \3,. není 

. k tom u úeba žá,dné deklarace materielníha práva óradem, kter)' 
z{lPl's Ipova,Lu.je. 203) Z dt-ívejší OIsn,o,vy s 'l11

'
dlla u zmeno-u prešly do 

Jliovéh a návrhu i pr.edJplisy o s'UIP-e.rk,ond,ikcích a s imul.tánním Z'djVa
z E.:ní sta.réha zástavníha práva. 2U4

) 

PélJnlská srné movl1a se svrchu uvedeným doda.tkem JrI-ŕho Ikní
:Ú·te L ohikovice návrh zákona v,e s'ohíhi dne I I. kvetna I888 ve 
ti-etílfľl čtení pi-ijala .20

") T .o stalo 'se na návrh jush~ní,ho vý
lJ ur u 2U6

) dne 2. Června I888 talké v pa/sldll1'ecké SnemO!VflIe.207 ) 

J( cly Ž se mu ' closta.J,o sankce, stal se zák-onem ze dne I4. června 
lS88 Č . 88 r. z. Pm knihm-ní far,my, které se pra konvers,i vy
t , -O'rily, vyšel zák a n o k,onversi z .pOJp la.tkovéha .zákana ze (one 
ll . čevrna J 88r č. 59 r. z . Osvo.bOrz{wání pa,platkú pra konve,rsi 
š lq odtud sv,o u samOlsta,tna u ceSitou .:!08) Sk)'rt.alo iS-e jen na ča,s, až 

z<tkan ze dn e 22. 'úmora I907 č. 4I r. z . . stanolvil je všeabecn e pro 
1 Hl dlO'ucG1lOts t VL1 berc. 

Kdjž se dne 6. tPúosince I899 jednalo v paslanecké sne
m avne a další tprodl101u žení pqpla.tko/Vý,ch vý-had pro kO'l1ve,r.si, 
tts.nesila . se ta.to -sn em ovna na re slOl1...1.ci , .aby vláda lp.odaJa 111orvo)..1 

pi~edl1l()1h 1...1 katllversníha zálkona. 209
) V láda padává talkavaut-a !pred

lahu téta sne.midvltl,e dne 20. zálfí I905.210) T ,rvá v ní z.aJSe na 

;' '.2) T ,. c., st r. 3, § T, 4. 
3 ' i' ~) L. 1; .. § (J. 

~(H) L. C . , § 7. ·S. 

~ ' ~) Ste ll ogTavhi ::;c!ll: Protokoll e, Herrenhaus, X . Session, 6.~4 , Bei-
hll g cn 2-3.-

:.loOH) Bcilagcn, Abgeorclnetenha.us, X . Ses5ion, 638. 
207) Stenograph. P rotokolIe, Abgeordnetenhaus, X. Sessio n, 9143 
~0 8 )- Viz zákon ze dne 2. brezna 1886 č. 36 r. z., 9. bl'ezl~a 1889 č . 30 

Ť. z., 26. prOls inc e 1893 Č. 209 r. z" 27. prosinee .1899 č, 2 0 2 i". Z. 

2119) Stenographischc P rotokolIe, Abgeordnetenhaus, XVI. Session, 
161 5 a nás!. P os lanec Naxera zmínil se tu ve své reči také o n ávrhu hy
po t eční banky královs tví Českého, aby se zavedlo zv láštní provokač'1í 

i-ízenÍ o výši pohlecl ávek , jež se mají konvertovati. Bcilagen, 299. 
, 2 l0) Stenogr. Protokolle, A bgeordnetenhau s, XVI 1. Session, 3I.601 , 

l1 eilagen, 2-+30. 
" 
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akces'sor,ute zástav'ního práva. 211
) Obmezuje yšak v.klad nowéhb 

práva· zá.s,talvního v poradí starého jenom n a účely ko nversní. 
N ová pohk:dávlka m'usí býti nejm:éne 'o 1is% nižš í, umofitelna a 
vl:ri,te,Vem" není-In t o sir'Oitčí iPoklélJdna n11ebo spoi~itellla r odile r e
gU~élltivu , nevypo ved,itel,na. Konverse sníženÍm ÚJ.loko"é míry ,dej e 
se u 'Ús.ta1vô, oprávnených :ku vydává ní zástavn Ích lj,s tll , poznám
k ou rkonverse . K o nverse vklladem n ového Ipráv a zástavníh o v po
radí s,talfého mtlže se !provésti ~terý1mko1i dlu žnÍkem a který!m:k oli 
verÍ'tel,enn. FaildiC'ký stav staré pohledáyky ,prolkalzuje ústav, !pod 
vere}n.ym dohl,ed,em úverní obchody provozu J ICl , vyplsrťlm Ze 

svýc,h knih, j,ako v zéÍkOlnle c1JrÍve jŠím., sOluk,ro,llJníci, uvádejíce slku
t e č 11'}r obno.s staTé pohledáv,ky vdl Dlhopi se . K onvertuje-li se zá
s.tavní,mi bsty :krytá pOlh~edáv!ka, klterá clíl č Ími 9l)'lúiJkatmi by ta 
Ui.stečne jllž upla·cena, mú že nová ,p~o hle cl.ávka zhyt ek staré 0 8% 
prevy šovati : Za/dní vefitelé TIlOb OlUnové prrlYo zásta V1lí v por-,aclí 
Sita.rého po.d!l'e čl. XXVIII. UY'OiZ. ,zák. k ex. r. a podl e § 128, 165 
a 2 13 ex. r. vzÍti v ,odpo,r, bylo-li jim a novému verite1i , ,j.;:dyž 'po 
ldedávk,a jejich vznikla , ,známo, že 'sta.rá IPohiledávrk!dľ již zanilkla. 
P Cjhledávk'u , lna niž vydány byly .zásta,vnl li s,ty , však · takto v oiCl
PO,i" hráti ne1ize. SestimesÍční lhilta pro výma,z starého práva zá
!'tavI11:ího mohla se z jist}rch ,dôvodu ol da'lších šest mesídl sOlurdem 
pro,dl.oužiti. 2

'12) P Ols.Janecká ~inemovna Ipl'lkúz~ldl 'osno;vu jUlstňč
r:Í'mu výboru, kt,erý ji s nepatrnými zmčnami schvá.lil 21 3 ) TaJkto 
zn'ielnená byla palk p'rijata dne 12. ledno 1907 ve snem,Q1vne posl,a
nedké 214) a dne 28 . lť1dna 1907 taJké ve SnemOyne paIl1lsa<é. 21Ú

) 

Otázka vlastnÍk,ovy hypoteky b)"l!a. pri jeclnán.í o tomto zálkone 
preti-ásána ja,k ' v pOlslanleClké, tak v panské snemovne . Pri deba,te 
ve snemovne poslanecké brojil Dr. O f n e r !pro ti odporu za,dnÍcb 
veriteIli vt1či konvertované !pQlhledáv'ce, poukazu'je na nemeckou 
vlaiSltnĽkov-u hyp.QIteku. I v jusÚčn~m výbO/ru IProjeyil se názor, 
aby lSe toto Inemecké stanov:is,kó pri ja.Io. V}Tbo-r podrohll se vš/aik 
prál1JÍ m linislterstva spravedlnOls,ti, a:by ta to otázka ponechánabyla 
reforme občanslkého zákonnÍtka. 216

) Do neho bude se mu Sieti po-

211) BeiJagen. XVII . Session, 2~30, str. q. 
212) Bei lagen, XVII. Session, 2430, 31-26. 
213) Beilagen, Abgeordn., XVII. Session, 2718. 
214) Stenograph. Protokolle. Abgeordn., XVTT. Session, 41.526. 
215) Stenograph. Prot., Herrenhla.us, XVJJ. Session, 15.389. 
216) Stenogr. Protokolle, Abgeordn., XVII. Session, 41.'518. 
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jati, jak vyslo v·il se mini str ~rav eáJnosti K l e i ll, i d~sposice 

vlastnLkolVa zás,~a,vní P01 0lŽikOlU . 2ľi" ) T ytéž p OlChybnOisti vzešly i. 
v právn 1Ie,k é ,k ottn:i,s,i p al!1lSk é slnem orv ny. U v,až ov allo s e o tom, zda 
by nebylo lépe, alby se zá-kon p r epr.a,coval a právo za'd11lích ve
i'ite]u na !po stup odmítl.o. Zadnímu verilteli do s.tává se v.zeSltuiperrn 
zisl<: u be,ze vší pr.ot ináhrady . Právo vzes-tupu brání vliastníkolVlÍ , 
é<.hy svého Va'dlstniCltv í Ipllne využiJ. H lJ pot eky, ,které 'SIt1ad s 1éž
kými obetmi zaplatil, nemuže nží:ti , aby laónejš í kapitál' zís.kall a 
z,ajdní vysolkolÚ:ročDtou ,tížilvQlu hyp CYteku z,a,plaltil. Jvr l1 s'í-1:i iSle jen 
l,a to dívati , jak zad ní veriltea,é v ze,stupují , bére s~ mu v,š'ec;hna 
pobíc1.kdl, a,by prední hypateku vyplatilI. Z leg,i,s JaJtiv'tle politiakého -
s.ťd)ndviska je \p ouze a jedine siP r ávné, aby kacŽ,dá hYPolteka ab
c~rž elta své určité místo . A ni cr-ako llsk á !Ixa:vovbda ne,zná Ipráva 
zac1ních veritelu na .vzest'up, n Ý.hrž jen práv o, aby pri TOIZV,r:hu 
neivyšší,ho Ipodání', tedy v jakém'si pkllrtlelnim konkursu p.rd/Vost .a 

po!rad s,účas1mený.ch veritelu brali v O'd.p01ľ . PrávD zadní,ch veri
telu na vzestup ,podle r3Jkouslkéh o práva také ani neexistuje . M0-
houť prední ver,itel a. v IalSItník ujeanléllti" .aby zástavní právo za 
zapiacený dlu'h se nevyma'Zallo, a moholU je prevésti ·dá1.e cessí 
anebo na j~nou SVo.ll pohle c1.ávk,u. I v právnické kO'lnisi !panské 
snemoviIly žádal ministr spravedlnolS.ti , aby se · ú/to o.tázka ph zá
kone Ikoft1.veJiSnÍJm nerešila. Revisi ' občanského .zákomil1íka. mulS{ 

býtj vyhra;ženo, aby system pevn)tch míst hYIPotečl\Ích, který 
ministr také zásadne za správný a žádOlUcÍ pova.zuje, do if.a,kolUs
kého práva z a.v ed J'd,. Ve vedlejším zákone, ' jako. je zá!k0n konvers
ní, bylo by pová'žlivé, tak dilJežitou o1ázku ro!Zhoclno uti, která do 
hyportekárního úveru a exekučního prá.tva tak hluboce zasahuJe. 
Osnova' s.ama vyšlkl již principiU pe vn)ToCh míst tím ystľíc, že zadní 
ver'iteilé mUiSí dok;laovatl, že meli vedomost o ~ndebi.tní prední tpo
h}edávlCe, chtejí-Ji prov ésti svuj OGpOL Ncwá ,ko,ll<stnt.kce zákona 
konversního v SOlUhrl2se se systemem u)evných mÍst musí se tedy 
až budoucnosti vyhracLiti.218 ) 

Sankcí c1saisa<: oiU stalo se usnesenÍ obou 5nemoven zák.o
nem ze dlt:I,e 22. úndra 1907 Č . 48 r. z. Do neho prešly s dHvejškh 
osnov také pi-edpis.y o nadtzás.1a.vnÍm a S1Ímultánníif11 -zava.zení Slta
rého iJ)ifáva zástavní·ho.219

) 

217) L. c., 41.521'. 

218) Beilagen, Herrenhaus, XVI1. S es sion. 4 19, 3-4 
219) § 8 a 9. Víz též poznámku 187) a 188) . 
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SliboVianou re,forrtnu cbčanS'kélw práva zahájila vláJda v paH1-
s.ké snemiorvne náv,rhem novely k občanslkému zákonník;u r{)lku 
1907,22°) kterou násleclikem uzavrení ríšské rady predložÍIIa beze 
zmeny téže ,snemovne také r. I909,2~'1) v XX. zaseďání paJl..: r. 

1909222) a v XXI. z.a!sedání r. 19I1.223) Vlastníkova hypote:ka 
byl,a tu- porádána v S .titulu pOld názve,m »Ve'ffugung des Eigenl
tumers uber die Hypolthek « v §§ 6J-~--{)9.::,2.1) V motivech olznačuje 
se toto »Verfiigt1lngsre-::ht« lajko »Eilgentiimerhypotek«.225) Dis
posi'Ce hodnotou, ,která se pri za:s,tavené nemo;yitosti zán~kem 

zástavní po-ložky UV.oll11í, .dává v~a.st~n.ík.ovi jeho lP:rávo marter1iáJ
ni. 226

) VilajstníkiQv,a hypoleka .o/snovy je vyb u dio;y á na, jednalk na zá~ 

1d,ad!e nem:eckém, jednak na dlOiITlácích základech zákonlai kOl1lvelfs
ního, jednaik na § I6 návrhu ,knih. zákona, který :panská ISG.lé
movna 'Odimí.tla. 227

) Objevuje se nám v ,p'dlteré ,z·pihobe: I. pfi kOal

iUSli,228) 2. ph zániku !poihledávky,z20) 3. pri ,k,onverS'i PIQib'f.edávky 

no) Beilagen, H errenhaus, XVIII. Ses ion, 29. 

221) Bei!., Herrenhaus, XIX. Session, 3. 
222) BeiL, H errenhau s, X,X. Session. 2. 

223) Bei!., Herrenhaus, XXI. Session, 2, , 

ZH) Z návrhu právnicl~é komise panské snemovny X, zasedání prc
~ I::t do techto §ú malá zmena. V t extu v pozn. 187) v sunut:L byla za slovo 
»beziehl1ngsweise " ješ te slO1\'a »die Rechtswirksamkeít des neuen Pfand
rec htes und «. Viz Beilagen, Herrenhaus, X. Session, ~38, §§ 7, 8. 

225) Erläuternde Bemerkungen, Nr. 96, 9B, 
22G) L. C., 97. 
22.) yiz vi'še pozn. 168). 

3':S) § 63: Solange cí n grundbiicher1ich eíngetragenes Piandrecht 
mit dem Eigcntum der l.iegenschaft in einer Person vereinigt i.3 ·c, kao11n 
es yom Eigentlimer oder im \iV ege der Exekution gegen den Eigentiimer 
re~htswirksam auf einen Dritten lib ert ragen werden. 

229) § 64: J st die Forderuog, flir die ein Pbndrecht grtmdbiicher
lich eingetragen ist, crloschen, so kann der Eigentlimer der Liegensch1ft 
auf Grund einer läschungsfähigen Quittung oder ciner anderel1 das Er-
1äschen der Pfandschuld dartuenden eintragungsfähigen urkunde das 
Pfandrecht a u f s e ine Per s o n u m sch rei ben lassen oder e ine 111 

Dri tt en · hir eine neue Forderung einräumen. Die neue Forderung 
dad den Be"trag der frliheren Pfandforderung nicht libersteigen. Ist die 
pfandrechtlich sichergestellte Forderung in Annuitäten rúcl{zahlbar, su 
erwirbt der Eigentlimer erst nach Er1äschung der ganzen Forderung 
dieses Verfligungsrecht. Die Anwendung der Bestim111ungen der vorher
,gehenden Absätze ka\nn nicht durcll Vertrag ausgech'lossen wcrden. 
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s lÚ/roky vyššími , pohledáv-ku s úrok y mžšímj,230) 4. pfi zacho
vání p.oradí vymazaného právlai zásta,vního,z:'l1) j. pri vkladu no
vého práva zá'stavního v poradí stalfého, vloží-loi se jeho výmaJz 
do šesrtj meSícLl. 2 ~ 2) Techto pet fO'felm dá se však zaŤa,diíti do trí 
skupin. VI,astník bud' nabývá práva zálsltalv.niho al!1lerho úi,zulje ,pro 
l11é záiStavní místo anebo je spoJe-čne s ve.fitelem pi-evádí na kon
vertovanou iP,olhle'dávku (§ 67). Ph kon/fusi .zánlÍlku pohliedáviky 
ho na,bývá a / mLlže pri zániku pohledávky na sebe dátli pre
psa'ti. Ph vý,hr~dé poi-adí a zápisiU v po.I-·Jldí je pi'-e'v ádí. 233

) 

Podle clols.lo vného znení o snovy nabývá vlastník pouze zá
staiVIního právIa be.z p.ohleclávky.234) Pri Jwnfusi a pfi . p,repilsu na 

2~ O) § G7: D élh allf ein em Grundbuch solJjek1.e hiltt end e Pfandrecht 
fúr eme rfand bri effc.\ rcl erur'g \\' ird dadurch , da ss hir s il: zur Herab
setzung de Zinsfu sses n eue, ni edri ge r verz in s lich e Pŕandbriefe in 
e inem Jl o h eren al s dem l. a t :::äc hlich au:,h aft end en J-k trag c au sg egcbcll 
werden, in sei n em Bestande und in seiner '.Nirkscllnkcit und H.an g ordnung 
dann nicht b erlihrt, ,,' cnn die n eu e P fandbri eHo rd erung die grundbuch'~r
lich eingetrJ gene Bôhe der frúh eren F o rd erung an Kapí t al und N.~beí1 -

verbindlichk eiten nicht i.1b er schr eitet. Di c l\..u l1\-ertienlllg ist :luf Grund 
der von dcn P art eien dari.lb er erri chteten 'Crkunde im Grundbuche an
zumerken. 

23 1) ~ 68 : Im Fall e de r L lJSchun g des P fandrechlcs k ann d e r EiCjen
tlimer zug leich die Anm erkung im G rundbuch e e rw iľk e n, dass die Ein-

. tragung eines n euen P1andrecht es in der Rangoľdnung cl ee; geloschtell 
Pfandrechtes und bis zur Huh e derselb en " o rbchalt cl1, bleibt. Diescr 
\Torbehalt is t auch im Falle ein és Ei gentum .- wech sels zu Gunsten de:-> 
neuen Eigenti.imers wirksam. B ei Zw angsverstei g erung d e r Li egenschaft 
bleibt jedoch der Vorbeh.alt unb eri.ick sichtigt, wenn von ihm bis zur A11-
merkung der Einleitung des V ersteígerungsverfahrens kein Gebrauch 
gemacht wurcle. 

232) § 69: Der Eigentumer einer Liegenschaft kann Legehrcn, dass 
in deľ Rangordnl1ng eines auf der LiegenschaÍt haitericlcn Pfandrechte..; 
das Pfandrecht hir eine neue Ford erung mit cleľ Beschränkl1ng ein
getragen wird, Idass es hir den Fall Rechts\'virksamkeit erlangt, ab 
binnen sechs Monaten nach cler Bewilligung der Eintragung des neuell 
Pfandrechtes die Loschl1ng des älteren Pfandrcchtes cin ve rl eibt wi:-d. 
Die neue Forderung dad die grundbucher1iche H a lle j ener Forden.ng 

. fur die da.s Pfandrectht bereits haftet, nicht libersteigen. 
Z;;iI) Víz §§ 63 a 64 v pozn. 228) a 229). 
2~4) Motivy osnovy docela nesprávne zmiií.ovaJy se o tom, že ve 

dvou skupinách, které se l1pravují, ,a· sice: , ľ. Die FäJJe der Konbsioll 
(§ 63), jsou také 2.: die Fälle der Erloschung der Hypothek 
durch Erloschen der Pfandschuld (§ 64). Viz Er1äuternde Bemerkungen. 
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vývoj a právní povaha vlastníkovy lJyp.teky. 

své vlals;tní jméno miiže se všalk old neho nebo ex.::-kucí lProti nemu 
na nekoho tretího ·prevésti. P1""O zá:stavní J).ráv.o bez poh:l'edávk y 
nebylo v knihovil1JÍm ·rádie posavdld žácLné fOif·my . Podle § 14 kn o r. 
mu.že zásta,vl11í právo býti zapsáno »nur fur eine ziHermäsls.:g be
stJimmte Geldsumme.« Pfi konfu.sije to ostatne samoúejmo, lC 

zllstává právo zásltavní i nadále zapsánOl za vlla,stlllíko'V,u poihk
cLáv:ku. Tato iPod:1e § 1446 O. Z. o. vôbec anI nezaniká . ľ,Iá-Ii vlast
ník podle § 63 OIsnovy JPrávó zástav:n.í nd, sebe prep 'slati, učiní tak 
taikOlvým zpuso.bem, že výsl'ede:k se ro'vná konfusi. Fre;vede na 
sebe pohledávku. Dobre vystihla to pra\kse pruská, již Ipo-dVe d'o
dla;tk,u pruského LR, akomodujic s,e f:orme-, v ja:ké se poJhlecláv1ka 
v knihách jevila, ne jak to, myšleno bylo- v romanist:cké alb
strakci . DOislolvné znení no,vely bylo by vyžadolV.alo' oip·r,avy 
kl111ihovního rádu. By'lia by se musela snald zavés,ti nová poznámika , 
že plOihle-dálVka zan,ikla, a že se vkládá pi'evod práva zásrtélNní,ho 
na vlastníka. 

OSiľllOcva obmezilla di:spo'sió vlaiS'tníikovu až do z~vedení V11U

ce né sp1""á vy a dražebního , fízenlí. N epre~edl-II vJ,astník 'ai do té 
dalby sNé právo na ,neu{oho jiného, nebére se na ne pri rozvrhu 
výtež'ku správy neblO nejvyššího podání žád,ného zretele cl! .obnos , 
na jeho zá'SI1:a.vní J)rávo vypald@jíd ,prikáže se ' vei'itelľl,m . zacl
nÍm. n5) Osnova dále vylučovala ,dis,pas'ici vlastníkovu hypotelkou 
pfi u1mofitelných pOlhl'edávkách aíž dD zaplacení poslední splát:ky. 
Chtela zanneziti, aJby z u\moreného dluhu nepovstala ,nová konku
ru;jící hYIPOIteka aJ Is'taIV br,emen nes,ta:l se- prí!'iš s,pl-e-tit§. Naproti 
to/mu chráni.Ia zase vllélJstlt1iíkovt1l hypoteku. Zapovídal:C4 :Simlotuvy 
mezi vlaSitn~k'em a veX'itehJm, c1Ile . l1ld1Ž s'e pi'edpisli o vla.stníkové 
hypotece užírti nesrneulO. DIe jejích návrhll vš,aik s:\nloU'vy s urč i -

it:ý'm zajdním veritele·m byly m,ožny. Sml'ouvOlu télikovo.u se ylLa'st
ník /s.vého \práva nevzdává, nýbrž je vylkonává. Tekstem d:lu.žnÍch 
falt1muiIáru l1etnuže se wto jednání stárti tylpickým, ponevéLc1ž se 
musí v každé,m pfípaJde zv~ášte ,stanolViJti.326

) 

, Cl. XXVIII. uV'oz. zák Jk exekuční~:u rád"l nemohI pri této 
·ti'prla~e Iz~s,t~vní'ho práva potrv.alti a protlÓ navrhoval.a osnov/a, aby 
se z'.rušiL P.o strán ce legis1.a'tiv'ní techniky byIo po.vážlivo, že 

I 

str. 97, dále tamže 98: »Verfiigungsrecht des Eigentúmersuber cr;-
loschene Hypothek.« 

235) § 65. . 
23(1) Viz § 64 v pozn. 229) a Er1äuternde .Bemerk., 98. 

- - --
' .... 



Dr. M. Stieber: 

os.nova 'Zachovávala z kotlve rsního zákona čtyh §§ z ejltl1'én a 
o na:c1záSltaVlnim ,a si'111ultánní1l11 za.vazení .práva zástavního, dOlm
nívaljic se omydne, že pred'pi,su ,o na;dzás,ta,vl11iím 'dl sim!ulltánnim 

právu je ,pOlUlze ,ph ,k,onversi pohledávek poti"ebí, nilkoli vuh-ec i Iprj 

v laSltníkove ,hypotece. 237
) 

Osnova ,stála na stanovisku, že vlatS'tJn,ík nabývá hYIPorteky; 
zaniiKne-li zás,t~Vlní dluh zaplaicením nebo' jin:)lm zpus.obem. Ne

z&l,a se tedy IPostiho.vati i prÍ(pa'dy, kdy dlluh ZáSťdiVllllí vubec ne
vznilkl. 2315) 

Subjeiktem' IV:)T,konu dllSpo'slitČní'ho pifá:va byl doča'sný vlalsltnítk, 
nikoili jen ten, kdo pohl'edávku z,alpllatiíl aneb ,za jehož vla,stnictví 
zani1kla.23D) . TOitéž pi1atitlo i pro vý/hradu poradí vymdlzaného prá

va, by'lo-li po,známk.ou zachováitlo.2·40 ) 
Osnova nov'ely našla Oidezvu, jak pi·i.rozeno, i v lilter,artnre. 

OzvélJly se hl.asy p.r,Oiti ní, li pro olÍ. Techto bylo více. Proti ní byly 
hlasy z BUlkOiViny 'ldI Hahče. Pro ni z Vídne a Cech. Proti ní vy

S!liQov~l .se L ,a s t, Ti 11 a D OlI i. ns .k i. 

Za'dní v,ebtelé mají podle L a s t a čekatdské právo na dí,l 
z realiso,vlalné klupní ceny, která na uvo'lneoou hypoteku vYlPa,dne. 
Lhostejno, je, nemdhou-li .pi"edchO'zí zťÍjpls' Oldlslt1r1dlniti, pokud ku re
alis1d,ci nedo}de. 241) Uv.olnená hyporteJka více ne0ksit~Je. Výji.mJky 
}sou jen pfi konversi, novaci a IprincilPu pub:licity.242) 'By,J.o-.li 

nutno, aby s'e od principu a'kces,sofÍoty prá.va ?;áS!talVn~ho ustou
pilo, ,mohlo Ste tak státi ja;ko v právu fímiském hYIPotekární suk
CeJssí a hY'P'O/tekou na vlas,tní v-ed. 243 ) Podle nek,terých jeho OIá
mi1ek byla Oisnov1dj iPo~zdejl zmenena.24!.) Již Last se obával, že se 
stanolU d./O'lolžky .a ulPuštení od v,laJStníkovy hy;poteky \trrvlaJ10lU SOIU

. čálS,ti bana~ovních dluhopi'st1. 245 ) Jeho 111Iávrh, aby se rh1~gélJční nlá-

237) § 69. 
238) Erläut. Bernerk., 98. 
23D) Viz § 64: V pozn. 229). Jen prehlédnutím bylo stanoveno o an

l1uitách: »50 e r wir bt der Eigentumer erst nach Er10schung der gcl11-

zen Forderung di eses Verfllgungsrecht«. I zde asi mohl toto právo vy
konati i pozdejší · vlastník, made kvitanci. 

2'40) Vi:~ § 68 v pozn. 231 ) . 

241) JVJ, 40 (I908), 43 a nás1., Dr. Adolf L a s t , Das Verfugu~1gs-
recht des Pfandgutseigentúmers tiber die freigewordene Hypothek. 

242) L. C., 59. 
243) L. c., 62. 
244) L. C., 66, 67. 
245) L. C., 68. 
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rok ria ~vÝlma~ na z'Púsob § I I79 n . z. o. v Iknihách pOlzna1nenal: 
z~rhl se z'ma,tkem zákonodárce v poznámIku s úČ1l!1ky absolutní
mi. 246 ) Votturn Lastovo vyznelo tprotJo proti vlas:ún~kolve hYIP0\te
ce. 247 ) Míneni T i 11 o vo) iež proslo,vil již r. I908 v P ,rávnické 
Sp.ollečnols'ti ve Vidni, seznáváme asi z jeho článku po novele. 248

) 

Logic:ký 110izpO~ mezi § 447 a 4ó9 o. z. 0'. nedá se OIdSltrld,niti. Za
ruk lia-Iii pOlhJledtávka, není tu více vefitetle. § 469 o. z. o. Imlh.1ví 
o » \t erhaftung« veci, ade toto »Verhaftung« není zástavní práv,). 
o" výklélJdtu § 469 .o. z. o. vytvoril.a s,e celá legenda. Obča/nský .zá
konník zlmiňuje se o duvere ve v,erejné kOlihy jem jedin:krát ph 
pvaml,čení (§ 1500). Tento príležitolsitný, záJkOlllodárcem jen letmo 
do'tknutý 'PredJP~s stal se p'raJksi i teor.ii východiskem pri~noijp'U di'i
V'ery ve verej né knihy. Ne každý prá vní obrat, j en lPoat~vý olhra't 
mel býti chránen. Alle zan~klýun právem ,zástavnrm nedá sie di,S{po
ntO~d#. Disponuje se pOlt~z-e mÍlste,m, ktd.e dríve bylo,. nmaltená a 
ma'toud kQnstrukce o l,ogi,cky neudrž i,te Iné dispositCi práv-ern, 
které 'neexistuje, dá se jedlno'dtušeji fo,rmulOlvalti výhraidJou pfed
nosti pred zéltdními hypotekalmi. Právo zcrdních veritelu na vze
s,tlllP je podstélltaiU :práva zás:tavniho. V,l,astník.Jovou cLispOlsid se 
tlomu odporuje a ,zéltdnÍlm vefiteli\m uIkládá, aby vla:stníko(Vl USitOIU
p1li. TélJké D o 'l i rl s k i 249

) j.e proti osnove. Zpusob, j,éllk Sie tu 
je\dt1!á správy (očekáváním neba nadejí) nástuipných ver~telú 

musí otfásti právní bezpečností. ~Ir~vní jilSltota tohO' vyrnáhá, aby 
llástu~ní veritel vedél ,pevne, zda muže polČítati se zlepšeil1im hypo
tetky čili nic. Vehtel, který úver ,pova,luje, béfe to za záJklélldJ svého 
výpočtu. M,alá hodnota muže hypoteky podraži.ti. AlmlOll"tiscrcí hy
potek se nemOI"\."ltost .oddluž,uje. Hyp-ateka vlals,úníkova tO)tnu 
brání. 

Z abhajcu vlastníkiOvy hypoteky vDtá oisnoJVu W e ,111 sp a
che t : Stavíť hypoteČfllÍ právo na 'moderní základ. Konečne 

ust,alo se IS pfíLež1ltosrtný!mi k~versnímli zákany. Ahta1" s Iní vŠid,k 
neso.l!hlasí, ,pokud odpírá V'}.as,tnÍLk,ovi tllspakojení z nejvyššíha po-

~46) L. C., 69. 
247) L. c., 78. 
248) Zeitschr. f. Notariat, 1918, 165, Dr. E . v. T i ll, Verfiigung tib er 

Hypotheken tl . Vorriickungsrecht . . 
249) Przeglqd prawa i administracyi, 1814; 191 a násI., Dr. _-\Ieksan

der Dol i ri s k i, Hypoteka wlašcicie1a w projekcie noweli do koldeksu 
cywilnego i jej wplyw na kredyt hypoteczny. 

Sborník ved prŔvnlch a st á tní ch. 17 
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dání apHkalzuje ObnOlszadlní,m ve:filte1Um. Právero vzestupu zad
nich veritelu pfichází do reárn~ho úveru 'aleauolmí m·ornent. Ye
fitelé bucLou ,se snažiti, alby provecllli exekuci dEve, ne'ž bUl de vlast
n~k hy'potekou .dJiS!piOlnowllti a vlastnílk se bude Z<llse snažiti, a by 
hypoteku n'c:ljS'trčenoiu olsohoru Ziakry1.· AU'tarov,i je nej<llsný § 64 
osnovy. Naimítá, že vehtel, pro 'nehož Ise zástavl1Í !právo Zfiz.l.lJe, 
nemá ž~dného ,zájmu ~a tlO/m, bude-Ii vlastník tímto zástavním 
prruve'm dis\pOtThovlati. Netreba se pro~o báti nejalké takové dOIIO!Žky 
v dluhopi-sech. 250

) Predloha panské snemovny z·e zárodJku ohčan
s·kého zákOOlníka chce dasíci výsledkít, ke klterým pi-i.š~o o vlaslt
ník-ove hypotece záJkonodárství cizÍ. Návrh nove,ly neučinil nic 
jiného, ,než že du'sledky Str.ahalovýoh vývO!di't pr;oti oldlpo'fum za, 

. jo~stil. §§ 469 a 1446 o. z. o. jsou SVIOU novou form.ulací jen vý
t<d(Zem vikl<lldního princípu. HYIPQ!teka po. svém sjednocen& a Yy

r,ovnání trvá t<llk dlouho, pokud se nevymaže. PrI § 1446 o. z. o. 
je j.asno, že nál'eží vl'as:tníkO'Vi. Ale i pri § 469 o. z . O. ilTIU ,náleží, 
ponevaďž ne veriteli, nýb['ž pouze v.1astníko.vi pHs1luší dispOlSice. 
Uzmává-li novela hYlPOIteku s pdhledávkolU a bez pohledávk}. Yy
Slkytuje se v1as.tníkova hYlPoteka vlastne ve č~yrech pfípa'dech: 
I. Nabude-,Ii ji vla'stnik kontusí, nej sa ' osnbnim dlužníkem, 2. za
nikne-Ii ,Pohledávka konfulSí, pooťtv1atdž je ols'obním dLužníkem, 
3. zanikneili vyrolvnání'm, 4. zanikl1ie-l~ slice, ale je-li Itu ná:rolk ná
hr,adní. Povážl.ivé je, že ~kdln()islti, pddle nichž se to.to rozdlelení 
r~dí, nejsou z 'Polzemkové knihy znatelné. RozlišovéÍlní hypoteky 
s poh1edáVJkou a bez pohledáv'ky není žádný rozhodný .mQment 
pr,o záJSiéĽh legisrla1uiv'ní. Ji-nalk vytv.oH se právo, kterého nelze upo
trebiti. 251

) 

Ani ohčanský zákonník, ani jiné zákony, ani čl. XX\' LIT. 
ex. r., líčí K a fk 1<1(, nezjednal,i za;dním hYPOItekárum právo na 
VízestlllP. Ale když Sie mUuvi o 'možnosti vlzestupu anebo ú' vze
stupn~m Plrávu, vž,dy je to neco prekerního a nej istého, a mlOtivy 
zcela správne praví, že hypotekári mohou ve vzeshllp dOlufalti, ni
kol:i s n~m jpočítati. Strach pred pru!olmem élJk,cesso~ity lP~áva zá
'Slta'VJl1i~ho, a'č již se .stal, bránil, aby se učilnilil krok rozhodný. ~ení 

250) GZ, 1908, č. l I, Dr. Moritz WeI I sp 'a che r, ' Kritische BC1llcr

kungen zur Zivilgesetznovelle. 
251) GZ, 1913, č. 20, \l\T e II s pac her, Die Eigentumedlypothek 

im Entwurfe der Zivil'.Jesetznovelle. 
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nebezpečí, že se bude do ,dluhopisu p-ojímélJti c1011Ož,ka, že vlllas.tl1Jík 
vzdá se dlLSlPosice hypqťekou, kte.rou vehteli práve zrizuje. Vec 
ti" je zéÍJstJaÝnímu veri:teli prece lhostejna. Ale najproti t~nu je. 
pravd~p.ooobno, že do dllUižních listu pojímati se bude ddlolŽika, 
kter-ou se 'vlastník bude ve prospec/h vehteJe vz-dáva6 di'SlP,Qlske 
predcházejídmi hY!Potekalmi a že tatOo dalo/žka stane Sie typiaklou 
s.a.učástí dlužních formuláru. Je moiŽno, že se talko.vý,m zpusobem 
úoinek § 63 Újp'lne zmalfí. 252) 

Praksi, ,která užíva'la !pro úver zélJniklých hypotek, Sitáll v ce·
Slte konV'crsní zákon, IPra'ví E hre n 'z w e ,i g. Návrh no,vdy chce 
potrebe pr,akse vy1holVetll,. 253) V,naISJtníkov'a hypoteka m:ela by ,se 
rozšíri,ti i na hYlPoteky, hned oď pOIčátklu nepla,tné, ale vY'louči ti 
ph hypo.teká:ch exek.učních. Mela by se zjedno,ďušiti.2(4) Prednost 
zbytku po'hledávky p.fed v,Lastník.cwolU hypot~klOu mohla by s,e s'ta
p,avHi ju'dJikátem, nikoli podJle § 1176 n. IO. z. Stačilo by dlO(p/lniti 
§ I416 o. z. O'. Svýcalrské .o\bHg,a,ČfiJí právo sltanoví (čl. 85). že 
dlužník není 'Oprávnen, aby si p1éljcenollt část na zlaJišten)T nebo lépe 
zajištený dí1 pO!hledá'llky započítaJ. Tím získalo by se sm'er.odatné 
hledilsklO. IIypoteka muže se poj~mati, jaikolby byla 'rozdelena v dí
lečné pohledávky ,s,e S(1Ii~tljíd se jJstotou. ROlZrešenÍ poraidu da.1,o 
by se tím s.amO' sebou.21J1J ) 

VniJtfní rozpor rakouslkého ,hYlPote.čního práva odih.alu.je se 
dle Bar tse h e smírným ,pokusem osnovy v celé své hloubce. 
Osnovlel je však upHmná. Zaiujímá pevné stano:v.iSlko vu či pHleži
tdsitnému zákanoidárství dHvejšímu. Ho:S\pOldäľs.ký vývo.j nutJk1a,l, 
alby se Yzestup Vieni:telu 'pollla.č11. Byl hospodársky neSjp,ravedilivý 
a .dal se jen hLstoricky vysvetliti. V zestup tento je ncrdohl1o ad
byt. 21J6

) 

S t 'e ine r stojí Sllce na stanovis,ku odpihcll vla'stníkovy hy-

2.2) CB, 1908, (áS, Dr. Bruno ' A . K a f k a, Die sachenre :.: htlich en 
nestimml1ngen im Entwurfe deľ Zivilgesetznovel1e. 

253) XI. Oesterr. Advokatentag, Dr. Arnľin E h r ,'c 11 z w e i g. 
Gutachten i.iber den Entwud eine s N achtľagsgesetzes zum aJlgem. biir 
~re r1 . Gesetzbuch e. 

_ 254) Dr. Armin E hre n z wei g, Die Zivilrechtsreform in Oester
reic h, \\Tien, 1918, 14. 

2(5) L. C., ľS, 16. 
2[;6) GZ , 1908, 22, Dr. Robert Bar tse h, Die Reform des osterr. 

Priv,a,trechts. 
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p ()teky, a le za,vrhuiE: míneni La:Sitovo, aby se predl'olla ·Y.z;-~la zpet 
anebo, což je totéž, 'dlllkladne prepracov1a,la. Vystačilo by se tu 
:s doda,tJky. 2G') V yvolzuje-l'i se všau< VilalsúnÍ\kOiva hYPo.teka z občan
ského záJkonníka, je to u m1elÍl s1:!k,a , kterolU se de zákona v.k,l'~dá , 

<co v nem není. Z'aniklá hYlPoteka dllle § 469 a J 446 0.. z. 0<. tl1Vá jeln 
pro dlweru ,tretích osob. V zástavním právu za dUčí úp~lsy a pio; 
konversi Lze spíše iSp;attfové1Jti ústav kauční hypoteGe p,oldobn:)T než 
vllastJnÍkovu hypoteku. Zadní hypOItekáre tieba chráni ti . VJalstl1\Í'k 
mel by se v prední rade na ne obrátiti, Ikdyby -chtel svý'm, zá\sltav
ním práve:m cLi's'pol1OV,a:tl. Zélldní hypotekáfi meli by mÍti pllQ\ti 
fraudUJlosnÍm prevod11m právo o.dpqru. Vla'stník 'mel by užíti ~vé 
hYlpoteky, ,aby ji p,ollep;šil. :MelioračnÍ záJkol1 ze ,dne 6. VII. 1896 
~. 144 r. z. mohl by tu býti vzorem. OsnovIa resrpektuje práva zad

ního hypotelkáre, IPrlipOluštbjLc, OJvše~m jen v- mO'tivech, smijouvy, 
jimiž se v jej ich Iprospech d:isipo1si-čnÍ právo. vlastníkovO' V YI]U", 

-ču]e. 258 ) 

Prá'v,o Qdjp Olf U , Ikteré m.eli · za<dni hypo-té'kái-i, pt4alvÍ Of n e r, ' 
kdJyž vlastník cess,í místo kvitance z.~placené místo ne-komu po
s tuipov él!I, vedJ~o Ik vlél.stní\ko,ve hypO'tece. Start:ek je s.urna, hoidb/Olt, 
z nichž nekteré ,vl~astn~k ji~ným pOlsltupuje, nekteré- sohe {P'O'nechá
vá. Kéťžd~ hyp.Oitekár zus<tane trva'le p_r~p.oután na ,své místo. Talké 
Ofner ukazuje na chybu ClJrgumentalce motwll o- c]OIllOžce, kteroll.l 
se v1.a!stnílk diSjposice hypotekární vzdává. Vehtel, jehož p'olrad~m 

má se (1)0 zapIl'élJcenÍ ,paikladati, nemá žádného Izájmu, aby' odtpíral 
v1astnÍJkove hYrPO'tece. Nebezpečí nélJlézá se u hYlPlÓtekáru ZélJdníCJh. 
V dlužních Jis,tech bude trv all á fo.rmule, kterou se pfíjem\ce zá
pujčky vzdává p:ráva, ,alby dlle § 469 o. z. o. pre-dchozím,i hYlP0-
tekaImi n'ajkládrClJ1. P()Istavení vlastníika se zhoršilo. Dfí've m,u judi
lkaJtur,a p'ropoušte'la, alby 'Predcholzí .poll/oŽlkou naJkládia.I. Nyní bude 
na tom hur~.21J9) 

_ OsnorVa ItilOvely by1.a pro uza.vrení fíŠSiké riady, -j.a:k uvedeno, 
panské snempvne p,Orznov,u predkládána élJ panskou snemorvnou 

k omis;i IPr6:veci justiční pfika..z'Ú\ván~. Z XXI. zase.dánlÍ vyšla talké 

257) Zeitschrift Wr Notariat, 1908, 205, Johann Ste i 11 e rt Die Re
;gierungsvorlage betr. Aenderung und Ergänzung einige r B cstim01ungen 
«les allgem . btirger1. Gesetzbuches. 

25 8) L Ct 172. 

25:l) Jur, BI.. 19 13. Dr. Juliu s O f II e r. § -1-09 in cl c r N o vel1e. 



vý'voj a pnivní povaha vlaslníkovy hypoleky. 

r. 1912 JéJl s.práva s 1110VOU otSiOovau,260) jejíž části sta,ly s,e ;pak 
postupem ča~u zákonem .. Právo vl:aistnikovlO naklác1ati 'hYlp,oteuwu 
koclJifikováno paJk v §§ 33-49 III. novely k občanslkému zálkon
níku ze dne 19. brezna 1916 r. 69 r. z. 

Chceme-Ili o'cel1:1ti zás.luhu panské slnemoiVlny na strukture
vlastníkovy ,hY'Poteky, mužeme ,Soe je1l .odv:olati na. její l\egisllaltJi:vní 
V)TVOj, jalk dŤÍve byl vy1íčen. Ji-ž od § 16 knih r. by]ldl to vždy'cky 
pans~ká snemmrna, která ka!ždÉ'mu ,pokusu o bypoteJ.<ární reformu 
zaJtarasila cestu. Od ~(Jma11'istidkýcb IkOU1 serYaJtivcu, krteií pJniU 
panskou sn.emovDtu, vyšlllO 'pov/žldy Jen rtorso. -Tak je tO'Inll i pri lIT , 
novele k OIbč. zák,onníku. Vládní pre-dloba nerešila slke vlaJstní
kOIvu ,hypoteku bezvadne. Než i to, co na ,ní. by'.]o dobr,é, zka,žel1to 
bylo ješte :p'djtlskou snemtQtvno\U. Co pfi (konfusi je možno, není 
možno pri zaIPla.cení. Pfi konfnsd muže zníti !pOIloŽ/ka na YJalsibní
ka, pri zéljplacení musí zus,tati, zaJpsána na dOls,avadn~hQt iVéritele . 

OS11l0lVa nechtela, jak motivy panslké snemOVI!11y uvádejí,261) 
zkons'brulO/vati dluh pozemJkový a tÍtm mobiJi.slOvati právo zástavnÍ, 
N ec hlt e),a talké zavésti položku vlaJStníkovu j aJw »a'Ctivum «, prQ 
rozv,rh výtežku vnucené správ'y a nej'vyššího poc1ání a /pro za
sá'hání vlastníkoivých vel·ite]u. Oba duyody snadno lze vYvrátiti. 
I .dluhem · I))'ozemkovým nemu.sí ge hYIPoteka vždy moibiJi,slOv1.!)ti . 
'Veclle lisrtovního dluhu pozemkového, který prevác1í se O'dlevlZoo
ním l,istu, je moŽn)T též knihovní dluh pO'zemkorvý, který prevádí 
se knihovnim zápi,~em. Activum pro ro:zvrh výtežku vnucené 
správy a nejvyššího poldání dá se prece i)osihvnim predpisem 
práva vyllOu,čiti. 

Motivy oJSnolvy domnívají se, že nalezly prostľedek, diby ne
poctiví veritelé zaJplacených .pohle,dávek nepreváddj a. aiby, jej ich 
,veľi,teJé duverou v ;knlihy jkh nepOls,tilhovallLi. 2tl2 ) Vla,sltník mU-že 
právo zástavní s výhra'dou poratdí dMi vymaz,a'ti}63) Tím V'lastne 
tedy úče.JnOlst nové f.ormy ne'gují a- ji krátkodechotU, ien tfi léta 
ži,vO/tnou jinou f.o'limou naihraž,ují. T ;arto fOifma vys'kytovala se ji'ž 

2(11) I1ci lagen, Herren'haus , XXI. Session, 7S. 
21") L. C,. str . 5Ó. 

~(U) Pod le p lenissimárního rozh., Slg., 4490.. se cxL'l.:l1("c' n:'[ ' zapla
ce nou pohledúvku vÍce nepripouští. Viz též Oesterr. Centralblatt fit f 
die jmi:-;t. Pret.xis, 1887, 257 a násl .. Dr. l K :1 V č i č. Execlltiol1sfLihrung 
auf hereib f!'ctilgte Hypothekarfoľclerungen, 

~(;::) L . c., str. 59. 



26~ Dr. M. Stieber: 

v 'predlaze viládní a dojista ne za taktOVým účelern, bylo"'1lí tomu 
možno, . aby vlas,tnLk právo zCÍ;stavní \Za zanik,lou pohledáv.ku na 
sebe dad !prepsati.26~) 

Vládní osnova byla dále .z:haršena 11O/zdIV,Qijením v,laSitnn/kOlVy 
hypoteky n'a: hypoteku s pooledávkou a bez p'ohledávky. V,lá.dní 
Ojsnova na pf{)~ec.h jednoduchoIsti veci toho ·nezna'la.'2tHí) Ma1:JÍvy 
ospravedlňu,jí to oduvqdnený,m zájmem .vLa'stlllíka. 266) Zájem tent0 
záleží patrne v tOlm, ,aby se na 11000 ph rozvrhu nejvyššího \PO
dání daS/talo a aby. také, predpokládlajic jeho, nesobec.kou obeta
vost, jeho vefi.telé hYPOlteku s pohledáVlkou postihli. Je tedy ve- \ 
líce probl.ema:tický. Postih veritelu nQvýtmi útraJťa,mi zhorší Slpíše 
stav dluhu, než aby mu ulehči.l. Hypoteka i bez tPohle,dáviky stačí 
k ochrane zájmu vlaistníko.vých s dOlMatek. Dojde OIdšk,odnere, 
užije-li uvolnenéh:o místa. ľod1e olsnOívy ,a také novely je na tom 
v},aJs:tmík s hy:potekou bez pohledáVlky lépe než v1-astník hyport:~ky 
s tPohledávkou. VlaJs,tníklOva hypOlteka s lPo!h'J,edáVlklOu mtlže totiž 
Old vl1a,stníkovýc,h vefitelu býti zabavavána.26 '1) Ph hy:potece bez 
pohil,edávky je to vyloučeno . 

Vládní osnova zho'ršena dále časovým ohmezením výhr<l1dy 
poradu vymalzaného práiva zásiJavního na tfi léta. Bez tOi}10tJO ob· 
mezení m'o/hla výhrada IPora.dí vésti ku samo-stCLtnému výv:Oji. 
M:ahla dáti vl1astníkove. hYrPotece svuj charakter. Cél1sovým obme
zení,m · bylo tx) za.stavello. 268) 

§ I I. Zákonodárná formulace. 

Vllastníkova hYlPoteka p'odle ITl. novely ze dne 19. brew:l 
1916 Č. 69 r. z. nejeví jednotného cha:ra1kteru. Zr,azuje na S'obč 

tu k,llOpo'iJnou práci ruzný'ch IpríležitoS/tí, kde výjimkou, ·~takrka ná
sidne p'T-alti rom)éllniSltickým pr,ekážkám p,ru'Chodu S-l zjednávaoJa. 
Pro tyto p'rekáž;ky idraKrý páf1rcip jen ve zrudáoh zLt"ustail a v no-

2fH) Viz § 64 a G8 vládní o snovy v pozn, 229) a 231). 
~(5) Beilage'1~ f-( errenhaus , XXI . Session, 78, str. 60, 63. 
2li ti ) L. ~" str. 62. 
ZG7) L. c. , 60: dieses Recht "'l eiter nicht · nur s eincr eigenen Ve,'

fli g ung, sondern auch ,der Beschlagnahme durch Zwangsvollsti-eckung 
unterworfen bleibt. Viz též Oesterr. Centralblatt fur die jurist. Pr.axis, 
1908, 625. K a f k a, Die sachenrech lichen Bestimmungen im Enhvurfe 
der Zivilgesetzno'Vel1e. 

2(\ 8) K a f k a, 1. c. , 633. 
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vele v ne také v\Zn~stl. Sest rúzných pli~sltlfedku s\Louží jednomu 
db. Kdyby se !paU< z nid1 vytvorit! ch tella Jednota, ,i teou-ie s'am'a 
tom)u brání. OSltý,chá se S\lovla »vla'stn~kovla hYlpoteka;«. Vidí ji 
jen ta/m, kde je pfi hYlport:ece té}.lké po\hdie,da,vika. 269

) Jin~k pod!e ní 
je tu jen ~sp'0s,iční prá!vo vlastníkovo" jai!< se sám ·i zákon v § 469 a 

o. z. o. vysIONuj.e. 
V Lastník nak,ládá sNým !právem: 1. [prevede·-li dIe § 469 o. 

z, o . práviO zástaJvnÍ za zaniJldou poalJedávk1u na pohledáy,ku jino!u, 

2 . zapíše-Ji do tH let po vyhralženém po.radí vym,a:um,ého práva 
zá9tavniho podle § 37 III. IUCN. V to'mto poi-adí n!ové práNo. zá
stavní, 3. z~píše-l(i pdcllle § 38 III. nov. nové právu zás.ta 'iní v po

r;a,dí zástavního Ipráv'a starého a vYim:až'e-li toltJo do roka a 4. za
píše-Ii v poradí !poznámky Jlor,a:c1udle § 44 III. nov. do rlOikéli .zá- . 

stavni právIO .. VIélistllík má Zás.taV1ní pr~vlO s pohledávkou: a), dle 

§ 469 a 470 o. Z. Ol., :p.ŕiStl:uŠí-l~, mitJ. pro'Stih z,a vyrovnanou pohle
dávku, b) lP,o·dIe § Í446 0.. z. 0., vyrpvJl1kllll-l~ pohlcdávIku, nejs~ 

c1IIužníkem osobním. 270
) 

DHve ji,ž vylíčeným vývojern dají se t)'110 rU.2:né prols1tred.ky 
vysvétlliti. Právo V11Iastn~k<ovo él!d I. jevi,10 se jiJž v nesmelé forme 
§u 2 ,k>C1nvers'11Iího zákona ze dne J 4. červIOla J 888 Č. 88 r . z. a ze 
dne 22. únoťa: 1907 Č. 48 r. z. Z toholtio §,u ,dt. zákona v.z,éllta také . 

právD élid 3. Právo a.d 2 . byla ndvntai, Ikter,du Ipanská snemrYvna 
já ,()Id § 16· osnOjvy Iknih. i-ádu .plrOp.us.ti.ti nechtela. Právo ad 4. 
byIo již v § 53 kn~h. r . . Právla: 'élid .a) i b) vyšly z historie vlla)sltní

ka vy IhYlpateiky p'I1uské, bezduvOldJné . v !po:'ávu ra;kolus.kém. 
Ty to ,rozdťdbené fo'rmy 'dla!jí se .zar·a.diti, dio ruzlll)Tch slkiupin 

pacNe hI.edi.s.ka, které se zaJuj.me. 'fialkový.mi jsou i , dv-č skupiny 
hb rej ší. N á;n .zdá se ,býti pľitrolzenej ,ší, rdzraldí-li se pod'lJe toho·, 
zda tu jj;2 jde ) nabyté právo zástavní 11chotep:rve pOt: : .. l' jt::!iU 
m~sto. (§ 4I lIt. nov. »Stel,le«.) Poidle tobOi jest nám z<ÍJkladem 
první skupiny z a lP s a n á hypo t e Ik ,a a dr'uhé skupiny její č a
s o v é z á s t a vn í 'm í s t ,o. 

A) Z a lP s a, n á h y pot e.k a. 

1. Z á k l a d. U,ználl~m ViI.asrtníkovy hypoteJky presunul se 

pomer mezi hYlPotekou a [pDhledávlkou. PohledávJka není více zá' 

2'(; 9) Dr. 1\1 aximilian Hen de l, Die Verfligung der Eigentllmers 
tib er die Hypothek, Graz u . Leipzig. 1920, 77. 

270) L. C., 80. 
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kl1a:dôm hYPloteky , n)Tbrž jejílm a,kce's,soriem. L~lkla c\:e.m stnl'a se 

hypoteka. To Iplyn~ z její.ho zachovaného (§ 37 a 38 III. nOlv .) 
i príprélJvnéllO (§ 44 III. nov.) mí'Sita. P ,IYIDle to talké z pOlvahy no
vého v1aSltníkoiVa práva. Nalkládá hypotekou anebo se dIe § 469 a 
tohoto práv,a zi-í:ká. 

Záp1is hypoteky mtlže býlti v pr:vní' rade v k 1 a d, zHzený 
dOlbroIVD~.ne neho nucene. Nesltačí vš,ak zalo,žení úkojného práva 

poznám!ko,u dražeblního rÍZ,ení. 271
) P IOiznámka talto zadlovává sit.:e 

par,adí pI-ede všemi 1P0lZd,ejš~mi p/l"ávy knihovními (§§ :r04, 133 
ex. r.). Než j eSlt to Iprá",o veri,teISlké, které pou,ze na exekucÍ 3iille
ruje, rS ní tr.vá a zanIká. I prelmena úkojného práva v hypoteku 
p'oidae § 208 ex. r., z alsta'vÍ-J i se dražební fízení, muže s,e státi 
pauze 'Dia · náviTh ver,itele. Teprve taJkto pov,stalá hypot,eka milZe 
paJk býti z,pusolhúll)Tm ,záJkla:dem p1'O v.]élJstnÍJkovu Ulypoteku. Op1a:trlní 
dh.1žnícl hudou tedy žádialh na vymáJhra;jíCÍJm vérite1i, aby dražební 
fizení zastavIl, ,zá,slŤlaNní právo !podle § 208 ex. r. Ipro sebe zapsIati 

dail. Na to jej tťJl)rve uspokojí a tím záSlta,vní právo za l1spolko1je
nou pohledá!vku zís.kía,jí. Než i pfi ISlamém úk'ojném. tPrf.tv,u inohou 
se "ys:kytmouti pfí!p,ady, élina,lolgické vl~stníko'Ve hypotece. I lJri 
úklOjrnrém právu muže veritel a dJ.užnítk spojití se v jedné oislohé. 
Dr.ažební fízení musí se tu zéllSltarv'iti. Stane se tak na návrh vlast
nJjkuv. I jemu llemúže ~šalk od~preno býti právo, aby ve Ihi1te 
cUe § 207 odSlt. I právo zásltavní za ,sv-ou vymáhanuu pohledávku 

v ,poradí IPozl1lámky dralŽebního fÍlzení vložil. To. plyne sa.m'Q1úe'j
me i z princilpu § 1446 o. ,z. o. To pl'é!-tí i tcbdy, byIo-li drraž eh 11 í 
fizení na návrh více vymáhajících vehtelu z.ahájeno a jde-li v pfÍ
čine nich ,dáte. Vlastník, jemuž dr,aJžební Hzení lse zastaví, má 
p,ak mOlž1nols,t, .é:lJby použije uvdlneného místélJ nové prostredky na 

zélJp1.acení O's'tlal1:nkh vy,máhaJících vehtelu zíslkél'1. N ťJučiní-Ili tak 
až do provedení dr éližhy , ,pomine o;všam jaho práv,o, je-li OIs.abním 
dJlužnLkem, trvá v,šak ;dále, je-llli dlužníkem neosobním. Niže bude 

uvedeno, že teOlrie 'trvá l1(a tom, že v~aSltn~k hypoteku na sebe pre
psat nesmí. Ale v našem IpfÍipa1de pľišel by tim o své 'právo. M,tlIsil 
by zárpovecr lobcházeti 'ce$sí svého ÚJkOljnéillO práva na neja;k,cu 
osohu na;strčenou. 

Jako záklald vllastníkovy hYIPoterky Slťa,čí i z á z 11 a rn práva 

271) 'Sborník ved práv. a stát., IV. (1904), 163, múj čl;'tnck: Pl1Yol! 
čl pova,ha úkojného práva dIe rak. ex. t-ádu. 
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zástavního, 'provedÔll)' 1la záJkJalJé tj,t.ulu ,slOlukrOlméllO (§ 35 kn. r.) 
nebo úi"edního (§ 38 kno i-.). Záznam mtlze s,e spr;l\'itJ, di-íve než 

se zásta-yní právo na jinlOtl polJl,edáviku 'prevede í1 11 ebo tehdy, k'dyž 
se bude na tUlto .pohledávku ,prevádHi. Byl,a-li vyrovnána pohle
dwv;ka z v'erejiného ,titulu, nebudie se moci yei-ejný,mi lísti'na'mi 
spravení p,rovádeti, ježto jde ,jilž (: ,právb yJa:stnikovo. ZprJcl'v,jdla 

Sipraví se záznam, kdy ž bude se, !pre-vádeti zásta.vnÍ právo na ji
nou pobledáv,ku anebo !pod:le § 1446 o. Z. O. záSitavní právo S lpO~ 

hle-dávkou na jiného veritel,e. Poneva,dž i zázna111em vlialSitník 
hypoteky i1éllhude, nelme! by se víre tabulárllÍ Slo l1d ~e spo.kojiti dle 
§ 45 kno i-o s pouhOlu žádJOfSltí prenotálta, aby nesp~'rtJyellÝ vÝ'm'az 
se vymaiz,al. Nejméne m,elo by se aspoň žád-ati, aby podpis vlast
l1Jíka na žádo~,,1Ji by,l cNeren.272

) T 'élIto žádOist Irnob,la by stačiti, a:~y 

se zástavní právo z,3znaimenané 'na nekolho jiného ;prevedia. Než 
§ 469 IO. Z. O. žádá vý:s-lovne kv,i,tance neho jiné listiny, která zá
nik zás.ta\!lního dLahu ,prdkazuje. Na pOluhou žádOlS,t museb by se 

ostatne i fízení dIe 2. Oldst. § 45 kno r. zavés·ti. Také § 47 :kn. r. 
je s nlový;m práveru v neslO'uhllalsu. Na tento dLl's'lede-k pro kn'lhovní 
zákon se novelou ZafpomneI.o. 

ZákJ.adem vl,astnikoJvy hYiP0rteky mLlže b)Tti dále z á s t a ~ n í 
prá v.Q S i lTI U 1 t á tÍ II í. Ovšem lPovstávají z-cle pfi r11zném 
vlastn,ictví zavazených objektLl jis'té k'om,p li.klace , iQ. nlchž jed-náno 
budie po.zdeji. 

ZáJklélldem v,laJstnikovy hypoteky mL1že býti i zapsané zá
Sltavní právo z.a verejne dávky. Pri tom Q1všem osobní priol1"ita 
s,tátm I,nemá význa.mlu, nýbrž Iprávo zástalvní pns.uzuje se rpol\.1ze 
podl'e svého zápiisu. 273

) 

Záklladem hypolteky muže býti rtaké zástavní 'Právo, .které 
d,le § 38 III. nOlV'ely k obf. zák. do jednoho roku má býti vyma

záno. Výminka, 'pad IJderou byle nové právo zástavní podle §u 
toJho v.!iQŽOOO, se tím nesplní. VloJží-H v,llastník nové právo zá-

272) E i sne r, Das Verftigungsrecht, des Eigentii111ers tiber die H y 

pothek nach der dritten Teilnovelle zum ABGB, GZ. T917 . 2 1 zftznam 
vylučuje , Rídí se tu Dernburgern, kterS.· i pro nem. ~bl:. z~k(Jnr~ík Z~l-

7na111U nepfipouští. }\;ež nemeck)T záznam zak lád á dnes jen O";flbnÍ nárok 
ahy se hypoteka úídila, Viz náš spis. 1. díl § ;, pozn. 75 a 76 

273) GZ., J91'7, 296 cl nás!. Oh 111 e j r e r. D~s YerľúgL!ng;:;recllt tiber 
die zwangsweise begri.lnd etC' Hypotllek, vylučuje í tu di <; jJ ();:; ic i vlC1stnl

kO\'l1. ponevacli pľ3' záp is má jen V~'z nCl111 deklaratí"ní . 

.. -..... . 
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stavní .pod vými,nkou výmazu starého, ne'\'lZdává se tím ješte dis
posice Jlla'd stalľým p,rávem záiSuavním ,cHe § 469 o. z. 'O. P ,rávo 
wto muže ·dJie II. odst. § 39 III . nO\V; .pfijíti v kohsi s pt"ávem 
nlO'Vého zástarvního v.eľitele, aby lS,talré právo. zá.s.tavní vy,mazal. 
Mohl ,by disp\01sicí vlastníkorvolU lPo1ud býri. poško'zen, pokud na 
z!alPlacení stalľé pohledá,vky val)utu nové !poihledávky vmoval. 
§ 39 byl vzat z ikonversního záJkona ze dlne 22. únma 1907 č. 48 
ŕ. z. (§ 7 odst. 3). Tram by'J' na míste, iPonevadž šlo o konversi. 
V)'Tmaz starého práva ,zá,starvního mel ,se státi za konversních pod
minelk § 3, tedy jen .k účelum konversním. V l1ove.le ItechtOl pod
mínek není. Je tekstová'11la v,šeobecne. O;pačný náhled, kt,erý by 
d~SpOSlCi vLasltn~kovi ~odllítnjal, ve-d~ by .k IneSlf'OV nallost,i , že by tal: 
6inini illohl až po rOtcc, kdy nové zá~~alVl1/Í IPrávo z úrednÍ mo-:i 
se vyma;že. 

ZáJkl~élJdem vla6tníkOlvy hypoteky moihou býti i O.aiSiOrve obme
zená práva zás,tavní, která se z úrední moci vymažou , ponev.ad·ž 
pr'cdpokkLdy, za nidlž byly za1psány, odij:>,aldlllou (§§ 49, 133 kno r., 
§ 88 ex. r., § 39 ' III. nov.). Z úrední mlolci vymaže se tu Ipak také, 
oo se z dJiSjpoJs'ice v1a,stll1ikorvy zap,slalllO . 

Zá,kl,adem v:la.sltnrkovy hy:poteky mu.že býti též zás,tavnÍ 
právo: obile-dne nehož podle kniihovlll-ího ' rádu byla podána ža
loba na výmaz (§§ 61, 69 kln). r.) a o nemlž tre,stnÍ so,ud uznaj, že 
m{lže se vym'a'zati (§ 67 kno r.). Máť :pIOdIe § 65 2. ods,t. v.}as,tJrúk 
výmalzné p,rávo sáJm. I m/uže pôd'le [pľízn'lvého rozsudlku SOlUÚ1; 

civi:lního nebo trestní-ho právó zástavní n'al jinou pohledávku pre
vésti. Kdyby se i stál'o 'na: úzkém ,výkladu §u 469 o. z. o'., že za 
hrnuje po;uze prípady, kdy zá;sitavJl1.Í 'pohledávka platne vzeJde, 
m,bhou Ise i tyto pHpéljdy za olkolností §§ 6r-67 Jkn. r. vyskytnOiUti. 

ZáklJ'adem v,I,asnníko",-y hy,poteky muže b)"Tti i vIlucene. úízené 
p.ráve zásrt:avulÍ za vykonatelnou pohledávlklu2H

) ,a také záznam za 
účeleu:n e2Gekuce ku zji.štení. V.zhIe'dem ku III. norvele nemá ví ce 
v,ymá11aijící vervtel práva, aby sám exelkuci zruši1. 271'í) 

N ezpi'Isobillým ziukl,a,d'e'm lPcr.-o v.1astníklovt1 hYlpoteku jest právo 
zásltavní, 'je-Ili ph n~m ve vercjné knÍtze piOJzna\ll1enáno, ŽE: vlasJnik 
zavázal se je vymaza!ti (§ 469 a o. z. 0..). 

Nezpuso:bilým základem pvo vlQlstnikovu hypoteku je právo 

274) L. c') 292. 

275) L. C., 293. p 
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zástal"ní sL1lPerkonclJiJrované. Stává se jím, má-li vlaSitn~k taJké vý
mazné pnOlhJásení na .supenk'Oilldikci anebo svolí-li superkandieent, 
ab:v jeho rprávo (nadzástavní nebo uiiv.ad) imL nové právol by10 

pre vedeno. Novela se o tÓl11 nezmiľÍJuje, ale stanov.ila to v § 40 

pru ,pHp~d § 38. 
Nezplloobilým základem pro vlalstmikovu hypotelku je dále 

zástayní právo vy,m1azal1é s v:)Thraldou § S I kno r. V ý,n1azem, treba 
stOIUto výhr.aodJou, vyi1ato bylo z knihovnílho ohchodu. Výbr,adou 
je zachováno pouze pro superkDlmiicenta; p['o nilkoho jiného, téuké 
ne pro vJas.tníka<. V zllyť v'las·tn~k dalI je s ,touto vý,hradou vym,a
zatl aneho soud (tuto vý hradu IplOvol'iJl, když vľaistník za definitivní 
vým,a.z ŽádaJ. Vým~z je výminečný. VÝ,minka pomine, jalkomlle se 
prc. ,-ede výmaz S'upôťkondikoe. 

NeZJpusobilým je dále zá~tavní Iprávo, kterého vydr,ažitel na 
'srážk II z rnejvyššího podání neprevzal (§ 2'37 ex. i-.) _ Exekuční 

dra žbou došlo ,práVlO záSttarvní s'VéhlO \uskutečnffi~. \'yčerp,allo .se. 
Na .mís-té neho nastupuje nárolk na, kvotu nejvyššího, 'POIdání. 

Nez,puSlobilý·m .záldadem je zástavní právo za pothledávku na 
k~ita],isorvaných úr.odch a annruitách, na než podl.e zákon~ ze dne 
IS. února 19I6 č. 43 r. z. IPoi-a)C1í IPt1Vodní pohledávky bylo· razší
reno_ Toto zástavní prá voo zaniká ' podle zákon'a po dvou lietech 
po z'él,placení poslední splátky a vymlazává se z úre:dní [)OIVina.liOistJi 
(čl. VIII. cit. zák.). N ezpusobilým zá:klladem je také právo zá., 
staVll1Í z·a zbytek puvodní poihl,edavky, pokud výše uvedené klčlIpi

tahsované ú1íoky a annuity .spolu se zbjrtlkern ,puvodní lPohledávku 
prevyšují (čl. IX. cit. zák.). 

] 1. P o mer h y pot e k y k p o- h led á v c e. Výiklad_ OIpí
raj1c~ se o prineii? duvery ve v,efejné Iklt1li1hy, dal rak. prá'Vu hypo
tečnÍmu romanistický char,akter. Teor.ie i judikaltura v nem ve

,zdal, a vezÍ v nč,m i n:o~Tella. To j.est ovšem jen jeho zevlllí náter' l 

Po d)staJta je jiná. Proto dIe úmyslu zákonodárce!!7G) a dIe náhledu 
teof11e 277

) pfedpokláJdá § 469 o'. Z. 0., že ,pohle1dáv-ka, kterol1 zá-

• 2(6) :2 der Bcilagen ZIl de~1 sten . Protok. des H errenhauses, XXI 
Sess ion, 19II. 96. 

Zí7) CZ, 1916, 217, Sch e y, GZ, 1917. 19. Hell del, 33. Toliko 
Ohm eye r, GZ, T918, Il6 v recensi spisu Klangova vrlovuj e s e pro 
to, a hy obdobou (~ 7 o. z. o.) pripušteno bylo disposiční právo vl ~L ::; tní

k ('v o pi-i ncplatnť pohledávce. Úmy~l zákona, i prakti<.ká poH-eba mlu v í . 
pro to. 
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stalvní prá",o pojišťuje, musil'a 'p-l-i jeho úÍzeni pJatne vZCJíti a pak 
teplrve l,;1llikn.outl. Vytlučují se pmrto pŕípady, kdy pohl·edávka 
nebyla ' -(lbec plaJtna alnebo byla sice platnal, ale zástavní právo 
od pOlhledávky odjpadI,Q, na pr. vzdánÍlm se nebo Iprevzetílm dluhu 
jinou osobou ,dIe § 140'5 Ol. ·z.o. NáJhled tenlto z,dá se býti na prvl1~ 
pohled bezesPlQirný. Svedčí mu nekollu!keré 'o/pakováníslov 
»Schuld«, »Tilg,Ung der Schulid«, das Erloschen cler PfaiUd
Sichll'ld« v §u 469 Ol. ' z. o. a pak i znení § 470 IQ. z; O. pre.s to 

všecnno nemohou ukÍJm býti ty,to výra1zy a toto p'O'jí'mání smeflO~ 

dat'lllo, je-li plodstata! vllastníkoJVY hypoteky jtiná. 
Jak bylo již u'vedeno, je záJkladem vala,s,t!1íko1VY hypoteky zá

sltavní právIO. Na pO~T1<e'dávce, jaká jim meLa b)rti poj~štelna. ne
záleži. Stalčí pouze, ,aby v čas di.spos,ic.e vlals,tníkovy ta.tQl pohle
dáv,ka neeXi'SlTIOval,a, lalby zástavní ,práv'O bylo vlOll.1é. V pruském 
právu to by,llo jinalk. Ta.Jm zvláštním vývojenTI, o nem,ž výše bylo 
jllž reči, nabýval v,l,as,tník i p-01hl.edáJv.ky. Mel-E jí tedy nabýti, mu
Slila býti lPtJ'atná. }inak však pri strulk-tUire v,léllSltmíkOlvy hYIP1()Iteky, 
kde pred:metem vlas1tníkovy c1isposice je ip'OilllZe z á os t a v 11 1 
prá v obe z ,po h 1 e tel á vk y. PIOdIe § 469 o. z. o·. má práve 
uVOlli1lené zástavní právo na »Jinou pohledáviku« býti prevetdeno. 
Zák()1l')c1~\rce , za'vádeje nový instjtut do rakouslkého práv-a, neuyl 
si uolho idO/s,ti vedolm, oč /Vlaistne j·de. I ponechal sta.ré znení §u 460 
o. z . o . a rOIzvedI je ješte v jeho romanistiak)rch pi'-ežitcích. Pa-o 
disiposicr vilasťnÍlktOivu právem zástavním je pi'ece pomledávka 
úplne lholstejna. Pro tuto dispolski je no 'Sltejné, z:da Ipoh1ledáv:ka 
tu 'l1leb:da hned od ,počátku a'l1ebo zda OIdpa,dJla rtCiprve poz,dfji . 

. Z účinku, které d:~slPols:iční právo vlastní,kovo .má, je také zrejlmo, 
že p la,tné pOthledávky tu vubec potre'bí není. 11 Llže zde jíti o. p'0hle
dávky, po . sa.mém zákonu neplla,t11é, kde veritel čiflí ná~OIk na 
valhltu (veno ve forme z~pujčiky) nebo nároku toho vub~ec nemá 
(nev-aluovaná zá:pujčka). V prvnÍlm pHpade není mo,žnoalni zpet 
ž áld Ia)t i , cO' by,la 1P1a:ceno (§ I432 Ol. Z. Oo.). Pl.a'ce:nlí je tedy pl,atné 
a prece je po'hllediáv,ka neipll,atná. Pl:art:ná je tu také kvit'ance, a 
prorto p.Jiatná i ,dii's'Posi.c,e vliastníkofv.a zwstav:nÍ.m právcm o< z,apla
cellé ne!p'llatné ,pohledlá'Vce. Ne/p,JatnolU ;pohle-dávku miHe krome 
toho zap~altiti i hypotekární d:lužník, k1:erý neb~l dl:užnÍlkem osOb
ním, a tílm naJbude hypoteky ,i s nep!laltnolu pohledá'vlkou. I pri 
diJ1uhém pi"ípade miHe se vyskytnouti více variant. Starý v erite l 
odmítnlll1 vvplatiti vallutu, ale novy Je 1<: tdmlu ochoten. Starý 

J 
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veri,td prevede tedy na neho Iprávo zástavní i s nepI.atnou po'
hledávkou. ZápujČJka stwne se valuací platnou a po z'<1lplacení 
jej1m Sipadne pHp.ad rádne pod § 469 o. z. o. 1 podle jehO' úzkého 
výkladu Než star)' veritel chce dáti výmazIné prohlášení, a právo 
zástavní bude se moci pI'evésti ·na pohledávku navébo vehtele, 
k,te-rý ku valluacl bude ochOIten. Kdtyby se chÚ~lla tato ,možnost 
odimíltnouti, IIp·elo by Sie 11'J( nepodstél.itné veci, která má pri chs
pOlsičním p1'ávu vla(stnÍlkove význam pouz·e podr,uzl11)-, védlejší. 
Zneuznával hy se Institut »d,ispos~ce v/l'astníhwou .bY'potek ()lu«, 
jen hypotekolU a to hypotekou bez 1P00hledávky . rl-i částečnérn 

valuování z<Í;pujčky prišlo by .se k suhtilnastem, že by s·e část zá
stalvního práýa dIe valuovaJné po,hledávky pro disposioi v,la:S'tnÍ
kovu pro/pouštela, část na wos-pech z,adního vel'i,tele necbávala. 
Pfi él.iffioni'sl\=lv3 Iných pohledávkách die §§ II8-T21 kn. i,. musel 
by nový verite1 pro sv,o\U jistotu ,ztkOlumati, ,zda amo rtislQ\raná tPo
hledávka by.1a lPred 50 lelty tplatná. 

Ani neplatná pohledávk.a, hyportekou zajištoná, 11ení vyňa,t::t 

z účinkÍl verejllé víry v .1P00z·e'tnkavé ,knihy. V,lastníkovi by se 
tedy olc1píralo, aby PQiuž~l zástavního práva :pro neplatnou po
hledáv,ku, a tretím oSlObá:rIl by to by,l1O vo"lno. Tep1we až by se 

ďľ: sledlkem principu publicity n~p'l,atná p'hJled-ivka zalpl.atila, mohl 
by užíti .zástav·niho IPlráva. To }sou nesI1ovnaJosti, které Zpťl

sobuje neSlprávné stanovisko. Treba vy,~hä..zeti ne z pohledávky, 
ale z hy,poteky. Pro hypóteku je to stejné, zda zásťa(vní p~ávo 

vázne indebite hned Old ,polčátku nebo od pOIzdejška. Ani zákono
d.árce, wn! puv-odce techto !'predpisu .Schey nezmit1uje se o tom, 
zda téllké § 37 a 38 III. novely vyža:dují si techže podmínek j.ako 
§ 469 o. z. 0., totiž dHv'e pléIJtné pahledá:vky. PodJe cit. §§ vy
maže se Jakékoli Iprávo zás,tavní, ať vázne pro 'platnou nebo 
nepla:tnou pOlhledávku,278) . 

Shora jii doričený v:0klad § 469 o. z. o . . svedČí taktéž tomuto 
ná:zoru. N e·mo,vitoist ·ru.čí (haftet) tak dlouho, dokud se dlu'h ne
vymn\že, Dortud trvá její ručení, ať je .dllulb pJatný nebO' nep'lla:tn)'r. 
Dluh je spjat s rUlčením IV zclJstaViní dluh, »Haftung «. Zástavní 
dluh zustává, treba by osobní dlu:h z'au,ikl. Ta'k treba vy'kládau 
»ď:a;3 Er]oscheIl cler PfalJ1ďschuld«. TerminlOlllOgie taJto odpotvíd'á 

278) GZ , 19 J ;. 20 E i sne r to již vyvozuje, jak ní Ze bude ·uvedeno. 
]inJak CB, 1908. 633 lZ a fk a. 
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dobe, kdty občanský zákonník vrzlúkl. TklJk stJo1j í v »Co'dex There
sianus«" že vypOiČítáv,ané tam »T'lI1gungsarten« nevztalhují se 
llla zaznaanenaJné zá;stavní dluhy. »Landtäflich OKier ·stadt- O)(1e.r 
grundJbiicherlich v.orgemre1ik'te HaJftungen« l1lJohoti jenom výlma
zem z knÍJh vyhIa;zeny (getilgt) býti. 219

) RedaJk,t&i obča~~ké'ho 
záJkton[]íkla užiIIi sice vyra1zu své dorby, alle ner:ozumel.i jim, dá
vaJjíce jim rSlmysl l1oim,aJnistiOký. Tak Lze ttalké jen cháJpati § 43 III, 
nov., phtptoluštející predpisy o vlaS'til1lÍko~e hy,potece jen !pfi star
ších právech zästa:vních, »als die Pfand'schulicL wm 1. ]änner J9Jj 

I nach . a:usg.ebaftet h1alt«. 
III. D II vod v z 11 i k u. VLastnÍ!k muže lm.býti hyport:ek\

bluď bé:z tpOfh1edávky nebo s pOlhledávlkou . Be,z !P'o!h:lledávky n;
bývá ji z trOJího duvO!dll, huď že hyp:oteka ze Stv,arzlku s \PQhJe
dáVikou vyšla, pornevad'ž tato iP'o'rhled'áV1ka Z(lJnikJ,a, huď že z tO'hoto 
sv.aziku vy1s1oupila élInebo kionečne že · se do t,'OthoJtQ s:v'azku vtlbec 
nel(}lostaJtl'a\. První pi:ípa.d je vý,ldad dbls,IiQlvnéhq znení § 469 o. z. o. 
Druhé dva IPhpady vz1Jélfhují se na náš ľC?-z'šíi-ený jeho výklad. 
Pdhledáv:ka ;aniká, plia;ti-E olsobní dl-užtník, ať j,irž je vl'ais.tnikelll 
zas'tavené nemlO/Vitosti či,I li I1~C, dá1'e také :prIlatí-I,i, ,osbha tŤť!\tí, která 
ceslsí pOlhtIed'ávky nabýti nechce. POihledá:v,ka z'a)Iuká dálte hrazentm 

. (dJaJtione in sol'utum, § 1414), :pIní-E se jiná vec280
'), spraveným 

s,1aženÍlm k SiOludu, kompensací, k,onfulsÍ, rnovaiCÍ, vzdáním, pre· 
v,ze.tím .d'luhu sie 's,o\uh'l;asem vbi-itde, proll11!1čenírlTI, a~norti,sací dIe 
§§ II 8-1 21 Ikn. f.,rozvázánim z vÝrm!inky a. konečnou lhiHoll.2$1) 

210) Cod ex Theresianus, III, Cap. XXIV, § 161 , 163, 176. S c II c r 
CZ, 19J6, 211 ;9 má za to, že »Haftung < je jen :» néco « z hypoteky. ne 
hypoteka sama. Chce je vyložiti z teorie »SchuJd und llaitung«. Podlt
jeho náhledu nebylo by to »Sachhaftung «: , které je zástavním právťm. 
ale snad · jen » Vermogenshaftung «, které jest jakousi generální hypote
kou : ale bez technické formy. N ahlédnutí clo pozeJnkové knih:! by 
Sch eye presvedčilo, že: je to »5achhaftung«. 

~RU) GZ, 1917, 19 E i sne r. 
~ S l) Sch e y, l. c, 208, 209. Kam ve,dou subtilno'iti. trvá-Ii ,..;c na 

požadiJvku pohledavky tlIe § 469 u. z. O., dokazuje Sche)' pri vzdaní 'il' 

dluhu, pi'-evzetí jeho cl promlčení. DIe jeho v)·kladn § 469 o. z. O. IlC

m.ohlo by vzdání se hypoteky, nechávajíc v platnosti osouní závazck 
bud' vla stníka hypoteky nebo osoby tretí, nikdy 'vésti ku zaioženÍ disp,o
sičního práva vllastníkova. Pohledávka nezanikla . Vlastník by se nemohl 
vykázati listinou, která prokaznje ) das Er1äschcll ôer Pfandschnld«, 
Vizme však, jakou umelou argumentací musí si pomáhati, aby ditsledek 
své vlastní teorie a svého v},astního textu § 469 (Deilagen, Jferrenhaui', 
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ZástavnÍ Iprávo vychází ze svazku s rpohledávkou, prOfpustí-li 
zástavní verilteJ hY'Pote~u z toholto sv:alzku, rozváže-'ti jej výmin
ka nebo ukončí čas, jež se jen na poihJledáv,ku, ,nikoli nal zásta'V
ní právo vz.tahují. Uvol,není nastává také ex lege, prev,ezme-li 
kclb tretí 'se svo~'eníl~ vefitele záv,alZeJk dlužníkuv (§ 1405 o. z. Oo.) 
nebo r'Olz;sUJdkem so.udn~m rO žalIobe na výmla.z dI.e § 6I kno r., 
o fddpQru S(p.rávce ;konkursní rr:>odistalty pojLšteni vena dIe § 29 a 
polhledávky dIe § 30 Ikonk. r-., ,pak také rozsud!kem tres'tnÍ'm dIe § 
67 kno r. 

78, str.) vylou(-il.: (Sche:v, l. c., 216) Besondere Ucttachtullg verdient -
namentlich der Ver z ich t des Gläubigers auf das P.i<..adrecht und 
ZWéun u r, das Pfandrecht, nicht auch die personiiche Schuld. Ist -au ch 
c1iese erlassen; so steht der Fai1! zweifellos unter § 469 (1. c, č./S.), ' 

Den hier zu erôrtenden Fail regelt also dem \Vortlautc nach ,.vedc!' 
der neue § 469, noch der neue § 1446; so bleibt er eine Frage der (;e
setzcSlanalogie. Aui den ersten BIick scheint die ' Analugie cies § I44Ó 
die nähere, handelt es ,sich doch um einen das jJianclrecht selb st und 
ilicht die Schuld treHenclen Aufhebungsgrund. Demnach hihrt clie He
achtung der )Grilnde cler Gesetze« auf § 469. J st der Eingentumer zu
gleich Per s o n a 1 sch u 1 dne r, so muss er, \Venn seine Liegenscha ft 
durch den Verzicht vOln der Pfandlast befreit ist, a11S sonstigem Ver
mogen zélhlfn, zuletzt also: »Tilgung der SchuJ.d .. lauf Kosten des Eigen
tumcrs, wie sie als Normalfall §, 469 v:oraussetzt; ,- ist er II ich t Pe r
s o n a l sch u 1 dne r, so hat eľ entwecIer den Verzicht des Gläubigers 
auf da:-; Pfandrecht durch irgend eine Gegenleistung erkauft, was einer 
indirekten Zahlung nahekommt, oder der Vezicht geschah ohne Entgelt, 
danu fehlt ihm jeder Anspruch gegen einen Dritten, der durch die fort
dauernde Haftung der Liegenschaft zu decken "väre ,- mit anderén 
yVorten: U eberall fehlt gerade das charakteristische der Rechtslagc , die 
§ 1446 voraussetzt, Damit ist die sinngemässe Anwendung des § 46) iSe
rechtfertigt:, Recht des Eigel1thull:lerS zur Verfiigung úber die H~'"p()-:-

1hek durch Uebertragung auf eine neue Forder:ung-Aus!'chliessung de s 
Zugriffes andereť Gläubiger. ' Schey cituje dále protokoly k nem. obé 
zäkonníku (Protok. der zweiten Lesung, III, S. 603), které potvrzuj 1 

sice jeho speciální stanovisko k této veci, nikoli však obecné o v~T zn;-llnu 

f,)ohle'clávky pri * 469 o. z. o.: Jedenfalls sei anzuerkennen, class ciel' 
Eigenthiimer, falls der Gläubiger a,uf die Hypothek vcrzichtet,_ viel1eicht 
weil er von dem Eigentumer andere Sicherheit erhalten habe, ein 1n
terrese daran hahen konne, die Hypothek nicht zur Loschung bringen 
zu lassen. O prevzetí dluhu pak Schey (1. c. 2(9) argument!lje takto: 
Die Schuld ist zwar nicht ' l>getilgt c worden, sondern ,iibernommelH, 
aber die personiiche Haftung, fur weIche das Pfand einzl1stehen hatte, 
ist weggefallen. Pri promlčenÍ promlouva o prornIčení zástavního práv.a 
(I. c, 209), kde pohledávka uznáním dlužníkový'm nepromlčela: Der 
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Zá5t~v·ní právo nedOls,tialne sie ,d/o sva,zku s pohledávkou, jde-Li 
° hypoltelku neplatnou anebo o ,pp'hl·edá:vku, která vubec nevzešla, 
poneva,dž In ,a !pr. ph zápujčce Viéliluta OJeby.1a VYIplacena. Zahrn·'Juti 
sem treba i nevyče·r:pmou Ikauční hYip'olteku a talké nej vyšší olb-nosy 
PliO vedJejší závazky (§ 14 kn .. r.), ldQls!aváde nevzešlé, ph po
hledáv.kách 'zástavnÍ!1l1' lP'rá!vem ~Jištené.282) Sp.adJají sem dále 
vše1chny prípady shora uvedené, 1P0lkud platná !pOlhJte!dáv.ka vubec 
nev.zešlla. 

Hypoteky s pOlhl~dávlkolU nabývá vIlastník podle § 470 o. z. 0., 
trvá-li po'hledávl<a ješte proti ' n~kolmu tretÍ-mu anebo ·'pfí.sluŠí-li 
vl atsrt:niJkovi náhO:ajda za její vyrovnání. Trvá-l,i iPohl,ecLáv,ka ješte 

Eigenti.imer bat auf Grl1nd der abgelal1fenen ,! erj ährung der ' Hypu
thek gemäss § I499 AB.GB das Recht, die Läschung des Pfandrechtes 
7..11 begehren, so lange ihm nicht ein Dritter, der die Hypothek im Ver
trallen auf das Gľundbuch eľworben ha.t, entgegensteht. Die ratio des 
(novelierten) § 469 drängt deshalb hieľ geradeso \vie bei Tilgung dtr 
Schu l,d dahin, ihm die volie »Verhigl1ng« Liber die Hypothek nicht Bur 

durch Läschl1llg, sondern auch durch ihre U ebertragung odeľ durch 
Vorbehalt des Rallges ilir ein anderes Pfandrecht zu sichern, das heissI. 
·die Verjährung der H YPOlthek soli »genau so witken, \vie die Tilgun:š 
der Schl1ld nach § '469. « Argumenta.ce Scheyova pri všech tech pfípadech 
mllže Ý plném znení l1žita býti pro náš výkllad § 469 o. z. o. Ipi"i ne
platné pohledávce má vlastník právo disposice výmazem. Proč by se 
mu melo tedy brániti, aby zástavním právem také jestč jin)'m zpusobenl 
nedisponoval, L ang e r, GZ, 1918, 88 má za to, že vzdánÍm se zástavy 
'.clisposiční právo vlastníkovo nevznikne. Znáť zákon dúvod pro ne Jeu 
vyrovnání · pohledávky (§ 469) ' a: sjednocení (§1446). 

232) Spisovatelé, ktefí dávají se másti cizírn vzorem, nepripol1štejí 
ovšem, aby vlastník zástavn.ího pľáva mohl užíti, nevzešla .. li pohle
dávka. Kriklavý je tu rozpor ph kaučních hypotekách. Kauční hypoteícJ 
he pi"ece prevésti na jinéha veritele. I po novele mohl by to tedy uči 

niti vlastník za prispení vei-itele pomocí cesse, tak jak se tu delo pi'ed 
novelou ph zaplacených pnhledávkách. V teorii (E i sne r, 1. c. 21) 

žáldá se, aby prý v žádosti o prepsání listinou se prokázalo, jak veliká 
pohledávka vzešla. Tedy zt3Jse cesta pro fikce a nép-ravé údaje, ponevadž 
se tvrdošíjne lpí na nesprávném právnickém teoremu. Uvažme ty tech
nické nesnáz;e! Všechny vJastníkovy hypoteky jsou pro obchod bez
cenné, ponevadž útraty do výše, pokud nevzejdou, musí ;;e ph prevodu 
vymazati. Jeť tu zaklínací pr3Jvi,dlo, že jen to právo zástavní lze pre
vésti, v príčine ll(~hož. poh ledávka vzešla. Na tomto stanovisku stojí 
Sch e y l. C., 209. I, I ang. 1Sr. J-l e 11 cl e l; 34. l pro nemecké SO ll 

kromé právo má Se 111 111.e 1111 ann Beiträge 'L Ul11 pr,aktische!1 Recl1tc 
deľ Eigenti.imerhypotek, Bayreuth, 1906, 69 za to, že tep rve pí'j skunč\:ní 

kreditního pomeru ,ie jisto, %c max imáIní i l ) pote].;. ,I z:I Tli klzt. 
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pťolti nekamu tretímiu, jest prÍlp1a\d 'rovný § 1143 n. Z. 0.
283

) a § 
I446 o. z. o . . st<lréhio i llicyv:ého znen~. V,liastník za,pl'atil tu 01..e.l 

pohledávku, j'Sia PQuz.e hYipotekáiem, ne o.sobnim dlllužníkem. Zá
staNní právo trvá tu i IS pohledávkou. 2Si

) Je-li vlastní'k d.l'už
nÍ-kern osobním, z,atlli:J<á sjednocenÍ'm IpiOlh l'edá:Vika , a má ttl pak 
mÍlsto § . 469 Ol. Z. 0. 285

) P ,HSlluší-Jj v,I astn ík,ovi náhrada za 
tú:, že pahtedávku vyrOlvna'I" .'z,an·llkIa tato, a je tu také prípad 
§ 469 o. z . . 0. 286

) Trvá-li ,pfi sjednocení vlastni-ctví a hr-po
teky 'P'oJhledlávka a 'má-~i vJjalstnrk nálrrqk na náhradu ia\ vyrov
nání pohle'Ciávky, má nár.dk na \pod(}l rozvrhu výt(~žku vnucené 
správy a dražby . Pi-i liOIZV.r:hu výtežku vnu.cené 'správy jiSOIU. to 
tedy ;podle § 124 odJsrt. 3. ex. r. jen, úroky z po,hleidávek vla.stmí~ko

vých, nikdy ploihJedáv.ky s,wmy, /poneV!alďž v,la,srt:nik nemuže proti 
S{)!be vés,ti exeJkuci. Tento jeho nárok konstr,uuje již teo~ie jako 
zv;láštní prá vop o,cl í'} nt i c.k é (Teillnahm'erecht) .287) Sjedno
cení pfi § 1446 o. z. ,Ol. mu že bÝ/tJ z.r,ejmio z p'01zemJ<ových k'niih, · 
aJle /preVOdelm pqlJle'Ci'ávky na vJ:élistníka nelze je pr i:voidit i , pone
v'J4dž to záik,onem dovtOl,eno !Il iť nÍ. 288) Ph nároku na náhrad'u po
.dává 'o potďíliI1~cikém 'n(árdk,u !pov·žuy zv:esť Jen vnitrnÍ pOlne:r 
meZiÍ snranéllmi N enlašel-bi z.'äJkonodárce pro náOOlk, :který má se pfi 
roz'Vlrhu z nucené SlPitávy neho dražhy ulplatniti, .knih'ovní. !ormy, 
je to j~ste pomer ne'utešený. Nove'Ila nechtHa: prev:zíti nemeckou 
hYlPoteku vlalstníkO'vt1. 'Chtéllal vytvOlriti ústav, k:terý by se od akce
S-S'Qlóty Iprávla zásta:vní'ho príliš neQl(]chY,]OIvall. Do jejiho sy.stemu . 
se po!dí'lniaké IpréÍJvo v.113srt:ní-k,olv-o nehodí. V rprUiském a n:em,eaké.m 
préÍ1V1u má .wé .000ganilcké ;mlísro. V pťulském právu nabÝV'clil hypo
teky ~ pohJ,eJdiáivk,dU ten v lastmlíik , Ik!terý polhledá'Vlku zap.latiL I po
dle dnešního neme'dké1'lO práva nélibývá hyporteky ,v.e fotime dltthu 
pozemkovéhio po SI~mém izá:kdntu ten v:b tSitník, jem!tlž jdie k dobru 

::! H:1) § II43: Ist der Eigenhimer nicht der persónliche Sch111dner r 

so geht, so weit er den Gläubiger befriedigt, die Foroerung. aut ihn 
tiber. Die fór einen Biirgen geltenden Vorschriften des § 774 Abs. I 

finden cntsprechende Anwendung. 
28~) GZ, 1917, J2, E-i sne r, Hen deL 109. 
28G) E i s n er, 1. C . , Sch e y, 208/3, 215/2. 
286) Sch e y, 214/8, Dr. Heinrich K l a II g, Bemerkungen zu den 

sélchenrechtlichen Bestimmungen der Zivilnovellen, Wien, 1917, 134-
287) E i sne r, 1. C., I ľ, K l ang, 135 a Hen del, J07: Teilnahme-

al1s pruch-, Vl e 11 s pac her, GZ, 1913, 219. 
28~) Sch e y , 207/a, 215/2. 

Sborník ,ed právních a stútních. 18 
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-fakIt, ,který hypatJek.u ulvalňuj 'e. UvolnenoiU h)1pptekou podJe III. 
nove/lly môže však di'spondvlaJtli každý dJolčasný vlastJnJ;k. Toliko 
ph § r446 IO . z. o. zustává ta:to dils\P'o'sice vYlhralže-na V11'<llstníko'vi, 
v jehQlž qsobe Sie veľiteliství a dl~žni,ctví sjednotilo . A-le j<l1k tu 
najložiti .s právem v11él!stIJlÍlka, který ;má nárok ,na náhradu, že po
hl-edávku vyrqvnal? VIClls,t:ník ten na:bývá toholto nároku sám. T.o~ 
lll!ko ,on môže IdiSjponovati právem zástavní.m a bráti :podí! na 
výtežku vnucefl,é správ'y nebo ·dra.žby. N1al jeho l1áSitu.pce ve vľast
nictví toto IPrávo pfejíti nemôže, leda že by mu aktem m'ilmo~ 

knihovním ,zvlište bylo postoupe'11o. 

Tento zmate.'k . JVede k ·ve.likým nesnázím teor.ie, jak t,ento 
náhradoí nárok S1kotnstruovati. Yždyť by z,de vI,aJsltne nebyI, 'po,kud 
k rozvrhu výte·žku vnuce'11é správy nebo dražby- nedoš,Lo. PodíJ
nické právo vlas.tnikoNo ;má prý POl Is'amérrn zákonu sau, klte'rou 
ph tomto l'ozvrhu zaJzáfí. Dfí.ve neexiJstuje. Vznikne prý <l1Ž v té 
chvíli. 289

) N e.s.práVfl,ost náhlediu noho ,ovšem dOIkazuje pouka:z na 
vaastníkovu hypoteku nemeckou, která jest VZOirem podílni,ckého 
práva vla,stníkova. Daba vyr'ovnání !Pohledávky je tUl'ozho,dna, 
ne teprve náhodná chvíle rOlzvrhu. Duvody lP,anské snemovny 
chteJí toto právo ješte lPodepfíti poukazem na právo i"írnské,2!)O) 
~le není tu žádné vývoiové souVlis.losti. N ení tu také potrebí kQln
&truolVa1i nárok náhr:adní jen poI10 rozv,rh, je-li tu Imožnost, aby ;:,e 
di s:pOts,icí vlastníkovOIu využi1tkov.aln 'práVIo zástavní ve svém 
plném rOlzsahu .291 ) , 

IV. V y' lo 'll Č e 11 í ,v l a.s t n í Ik 'o vyd i s lP o s i c ·e. Strany 
mo1ho:u dlSpos.ici vlastníkovu vyloučilti. Zákonodárci ~fihodila Se 

tu však konstruktivní chyba. Chtel z'almeziti, aby ,se v dlužných 
1isfech nevyskytovala pravidelná doložka, že se vlCllstník své bu
doucí hypoteky zHká. Dal však své zápo~čdi nes,právný smer. 
Spatr'oval takového nebezpečí u zástavního práv,a, které se nove 

. zfizovajl0, ,a to lne smelo býti zbaveno nadeje, že se ho !ku pfíští 

:! ~ 9) H e ll d e l, II!. 

:J HO ) Bericht der Kommision iur ]ustitzgegenstände, 62. 
291) CB 1917, 564. Hec h t odmítá prilncip novely, aby se na úkor 

'zadních hypo tekái'u vlastníkovi ku kry tí jeho náhrady pri rozvrhu neeD 
prikázalo. Navrhuje (567) , aby se konečná veta § 470 o. z. o. škrtla. Viz 
též NZ, 1910, č. 13. Ran cl a, a 1916, · č. 31. Dr. \N ., Di e E igentumer-
hypothek, \V c II s pac her, l. C. , 221. . 
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v,IíaJSltn~k:OIVe hyportece pOlUžije.292) . ZalÍm však nebezpečí leželo 
II hyportek predchozích. TrvaJiolU, existencí techto' hy.pote:k je pf,i
rO\Zene pOlVždiy dOltč'cn zástavní veritel, k\te;rý své zástavní právo 
tc[prťve za.pilslllje. BudolU-l,i, hYPolteky pred ním pros,trednictvía:n 
hJlpotelky v.las,tníkovy stále se oibno:v'olVati, nepoIlepší Ste poradí jeho 
hylpOlteky mikdy. Dosaváde mimo málo účinný článek XXVIII 
uv. zá;k. k ex. r. neltIi~1 ,z:aldn~ hypotekár pro své domnelé práv10 

. na vzest~p žádných prosrtiedku. ZálkOlntOdárce dal m u Jk tOjl1lU 
prO'stred'ek. Je to po/známJka v (knihách po zemlk olVýc-h , kterlQ\u Se 
všechny Ipfíští v'l'a'siÚníktO'Vy .hyp.oteky :pfi príležitosti, když se ne
které právo zástavní 'ZI~ nimi z,él1pisuje, znemožní a zničí . Zákol!lo'
dár;ce d,d tedy za-dJním hypotekárum více, než dHve ,mčti. Ve 
y,!alstníJk.óve hypotere zHdil sice ústav, který V'zestupu brání, ale 
záoorveň da,I za,dním vehtelum možnoIst, ClJby si tento vzestup 
zaä1is,tik 

Zá:kond'árce chtel dotcí1iti jen to, co llze zÍskati § 1179 l1t. z. Ot. 

a § 814 zák švý.c. 21J3
). Uži,l však pl.1o\stredJku, který účinky § II79 

n. z. o. predčí. Z § 1179 n. lZ. Ol. v,zniká oprávnenému nár:olk, aby 
vlaistník hypoteku vy1m a,z al, j,akmile se s jeho vľaistnictvím sJeď
nortL Tento nárok 'muž'e býti Izáznamletm (VrOil!I1erkung) zajišten. 
Zázna,ID tento neb:rání vzniku V!lastníkovy hypoteky. Tatql je 
právIe jeho podmílllko:u. Nárok vzniká teprve tehdy, až hypoteka 
v lastníkova p,ovst)a,ne. Nárok tento nehrání, aby vlastník hypote
kOIu dlsponova1, turdíž dluh po:z~mkový na nejakého jiného'lvefitele 
prevedrl. Záznam činí nárok účinným i proti této osobe. Ji,ste i pod
mínka, j,a:kou Imá § I 179 Oi. z . .o. mela býti i .podmínko,u § 469a 

:: 92) GZ, 19I8, 194, Dr. Hans Hec h t, Das Verfugungs r echt d c ~ 

E ig'enti.lmers úber bestehende Hypotheken, pfipomíná také, jak již jiu, 
vytkli , že se u úizované hypoteky zfídka vyskytne zájem veritel e , ahy 
vlastníka ku vyloučení jeho ,disposičního právIa primel. Vyloučení totu 
je ostatne zapovezeno jen pŕi úÍzení hypoteky, ale nikoli kdykoli po,tOlll. 
\ Iínení komise panské snemov ny, že se vylučovaná doložka nestane ty
pickou součástÍ dlužních listu bylo optimistické, ponévadž velký inter('~ 
Il a vyloučení predních hypotek mely hypoteky zadnÍ. Úprava novel y 
neodpovídá tedy veci. Svoboda smluvní zneužívá se tu na šl~odu celého 
institutu. Srvn. JB, 19I6, 2.S O f n e r, Zur Novelle des a . b. G. B. Z3.ve
rečná veta § 469 a o. z. o . je ránJa do vody. Tamže na str. r8 r predpovídá, 

. že se stane predpis § 469 f t o. Z. o . trvalou formulí dluhopisu . 
~n 3 ) 78. der BeiJ. Zl! den stenogr. Prot. des Herrenhauses, XXL. 

Se8sion 1912, 62. 

18* 
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o. ,z. o . Ne/byla však vy,sJOf\r.ena. V tottillW §u nesluoj.í, že 'O'sQba, iíi 
s,liJb na vÝlmajZ 'hypOiteky S<\Teďčí, ,má tento ná,rok když dll'uh zO;i\
soby dIe §. 469 o. ,z. o. zanilkl. Stojí tam. naqp,ak všeoih~cné, že 

vlla:stnílkuv dlep!Ul1aiČní závaaek v pH,čine nej,aJké hypo-telky má ten 
účinek, ž,e vl,élistníik toiUlto ,hypdte,iwiu ,diSipolliOlVa'ti nemôže, tíči
ne/k Itento je pak dMe j<e<šlte vázáJll na pddmínku, ,že tenrt;!o, d!epu

na,ční závléllzek byl v knihách pozna,menán . DIe § I 179 n. z. o. cili. 

zá'V;a)zek vJIťl!stníktlN, že hYIPote.ku vymaže, ,k ,tolnľu, aby se práve 
jeho provedením (vý1mazem) dal'ší di's,posice vlastníkov,a Zfle'mož-

- niLa. Päd1e § 469a o. z. o. již pouhé 'polZlnkJIIDenání záv,a,zlku na 
v'Ýmaz Imá ú,ôllllek, žie se tu hypatek,ou 11'emi'tže dis(lwnov,ati. Dčin

ku § 1179 n. z. o.' byllia by s.e ,dosáhJ,o sty'l.i s ací , že ná'flOIk na 
vý.m,az uV;OIll1ené hypo1e\ky ,muže bý-ti ov lPolzelmk'CYVý'ch kni,bách 
poznamenán. DnešnJÍ S'ty,J.~s.ace rmolže 'sII;ouž,ilti ješte účeJum, kte1'é 

sahaJí pres § 469 o. z. o. VIl'a'sttnik a talké všuchni jeho nástup
cové ~mlo;holU biT-ti ' za,vá'záni, ,a\QY nekterolu hYPlQlt~<ku vymlazali 
dHve, než by sn'ap,: sla)mli se il< toln;1lu byli' oiCllhod1léLli. V pOizemkoy)rc.h 

kniháQh ,m·uže Ibýti pOlZl1lajm,emín také .záv,az~k, aby n&terá ješte 

trv.ajíd hY:PQte/ka dio, ulr:olité 'doby bya,a vymazána. 

Poznámikadepuračl1ího záva,z,ku má úči,nky abso;lutní. Zne
mOlŽňuje vllastnikl()Mu dl~~!O/s.icli. KnihoN"ní s,oU/dce mlusÍ ji respe1.: 
tov,alti a v;šellikolu vl~a)srtnlí.k'dvu diis,pó:slÍlci oldm:í,tnoutti. Sm.}OItW1al na 

vÝllTI'aiz l1Iesm'Í 'b,ýti .ul~~vrena' o zástaJv:ním \prá.vu, které sie zfizl1je~ 

ale mll,že býti Uiz,awena 'o vše ch hypotekádl ' pr'ed.choúch a S01\

ča,sných. Môže , hý,tJi u\zav'rena l ' s .osobami, ktellié tep-rve chtejí ne
jaké vecné jp["'ávo na nemlotv;i\toSitli ,získa,tli. T'atké IS te'mi, o' jichž za

psané již hYlPooelky jde. Tak lze vy10lžilii 'saÚ'va § 469 Ol. z. O. 

»eilnem andem gelgeniiber«, která doslovne bY'lla v!zata z § ] 17S1 
n. z. 0. 294

) V ,zákone není rvšak z,mlínka .a tOilIl, že .poznámka tato 

je vázána na eXJiiS'tenci práva, v je\h'ó.ž prospech Sie úskalIa,. Jde-Il 
o 'intereselt1ta, Ikterý s'Vé právo teprv,e zaps.ati chtel, nemusi l<l 

:!!l4) RGB, § u79/7 - ~'lľlže ' to b); ti také ploJavač lH::11i 0v itos ti. 1llilJ'

zájem na tom. a by pozd6jší hypoteky došly úhrady_ 'j aké rukojme zadní 
hypoteky_ Viz GZ, 19I8, 196 Hec h t. K l an (;2 1(n8, 265 phpuuští 
k vylučovací smlouve jen zapsané interessenty. Také veritel, jehož l);-áw. 

zástavnÍ se práve zapsal OI, dá-li si za ním další položku zapsati a ,pri tÚ 

výmaz pŤedchozí prislíbiti a knihovne poznamenati. Viz JB, 1916, 386, 
Dr. P. S., Bemerkungen zu den Tel lnovellen zum allgemeinen burger1. 
Gesetzbuche. 
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k tomu:to .Zá1P.IISIU vubec do!jítti. Ale m'uže se státi, že ,právo ta:kové 
zani:ktne dfive ješte ne:ž pohl.ecLáv1ka pre.cJ.lChOlz í. Po!dlte d:O!slovného 
znení zákona není lPoJznámlka t~to na eXliste.nci taJkové'ho p'ráva 
,'álzána a bude trvlaitii i PIO j.eho vÝ/lll·azu. PŤ';e.s to kJlonili bycho1m se 
k názoru, že by by.1o možno, aby ve kvitancÍlch a vý'mazmých pro
bl'áJš'eních na .práva, lP,ro než ipoznámlka bylla získátla, na vý.maz 
její mohlo s,e syoltOvati. Také O h ~ no 'vV i c z váže !po·známku · 
na úmtluvu s veŕi·teLe.m, ikte-rému se má dOIstalti 'kpšího POIStVdjVení 
Y dohode ·s nÍ'm muie býtitatc pOIznámka vymaliána. 2!l:5) Hec.h t 
naproti to mu p01važuje to zla nemožnf. Pro, pOlzdejší hypotekáre 
ll emu·~.í s,e zl~pisotvati PQznolvlu. 296) 

\ -r . Por a cl z lb y t k o v é hy'p ote k y, 11 >Q " é 11 o prá v a 
r: 'ú s t cl v n í II o ,a fi r á v a v l, 'a stn í ,k tO V a . Nedosta,tek potcllob
llého predpisu jalklO je § II 64 a I I 76 n . z. o'. vedl' již teorii, a~by 

jej z povahy veci Séllma doplnila. S c be y2P') vyslovuje se pro 
p-i-eclnost zbyTllé hypo.te.ky lPred nove :povstalý,m nebo prevede.ným 
právem zásta,vnÍm . DLl/vG'd, ,který pro sviij nábled uvádí, je z·.::eI.a 
pi-~a,cln5r . Dls,posiční právd vléljstl1i~kovo brání v,zestupu zadnich 
\-e l'itt'llí. Jeh.J ,hrot obrad se proti hypdtekári. Rakouská judika~ 
tura, i teone podobné prípad.y ji,ž dHve stejným zpusobem r·eši,la. 
Tak rOiZhodnutí .ne jv. s.oudu ze dne 2S. snpna 1880 č. 986I (GW , 
8073) pripuSitillo IPDO p;ráJva záS\ta\vní, zalpsaná za sebou sukces
s.irvne v poradí poznámky ipor,adu sukcesstlvní priotritu. Ne'11líť § :39 
kn. r. s § 53 kno r. v nijaké kolrlJisi. Poznámka chräní pouze porad 
prec{ zápisy následujíCÍlmi : Jak vyhra,žené poradí, ta:k uvolnooé 
právo zástalvní jlSIOU rá!mcem, v fllemlž v rade svých zápisfl' (§ 29 kno 
r. O'dst. r) jdou práva za sebou .298

) I pro vl,aiSJtnika s pOldílnický'm 

~!):;) ľr :.-:c g-l q c1 pra\\'él i aclministracyi, 19 17, 3 J 5, Vl', :\ ]fred O h a
n o \\' i c z. () Tozľz q c1zanill wlašcicicla hypotekq. 

~'lIi) C7. 1918, 197 Hec h t. Víz proti tomu CZ, 19I~ , 266 Dr. Hein
ri ch l, I all g. í': u r Allslegullg des § 34, III. Tcilnovel1e (§ _+09 a ABGB) . 
(-m y :, 1 \1c)\'cl y j e Chr;'llliti j en jednotivce. Nove la zásadne odpírá právu 
í',; ldních veritelll na nestup, K lang je proto steJného náhledu jako Oha
llCJ\\'IC Z. 

~!),) (~Z. 1916, 209/3 . 

:!fI~) Viz k tomu (;Z. 19 10 Č. 35, Dr. Georg Tra lTI mer, Die Wir
kung deľ Rangordnullgsvormerkung, Dr. Heinrich Bar tse h, Da,s 
ó ;;tcrr. aJlgem. Grundbuchsgesetz 3. Aufl., Wien, 1898, 531, Proti polcení 
])(Ir :ldí '=;C' vyslovuje Z l'. . 1<)10, é. 41 Dľ. Heinrich T o u <:1 i 110 n, Die An
merkung der Rangordnung, a GZ, 1910, Č. 23 a 43 Dr. L eo E l sne r, DIe 
\\' irkl111g der Rangordnungsvoi1'merkung. 
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n<ÍJrokem dIe § 470 0:. z. o. VY,Sltaií se s hájený'm pril1cipem. Když 
VIliaSItnik právo zás'uavní úídil, dal mu poradí pi-ed sebou. Tento 
porad trvá, ať pro hYlPerochu z ce,lé nemovitosti, ať pre) jeho hy
pOltek-u, která mu [),hp!a,dá, pom'evadlž se práve. v y-r ov,n án im pohle
dávky uvoln~lJal. 

S v o b o 'd 3J299) 'chce tu zavésti »:po<:Lpo,r.adh. Ale této nové 
fOIlmy neni potr'ebí, vždyť j,de Jen <o . 00bYlčej :né poradí 'mezi jednm
hvými .právy dIe § 29 kno r.l:(}{J) Hen d e,l jde ješte dále. V ·l,ais.tní>k 
nemôže (1~čeho predsevzíti" č~mž by zástavní právo na jeho ab
SoaJhu a objemu zmenšiJl. ],emu ~áleží, 'alby pfi prevodu IPráv,a zá
stavního na novo:u pohl,eďávku zibylé pohl,edávce prednoIst :za
psall. N eučiní-l.i ta:k, mu že dJfívejší vefitel nový záp'ilS dil'e § 6 I 
kno r. v odpor v.zíti a žallo\bOlu za z~i,s poznámky .prednosti žá
d:ami.301

) 

NekterÍ spi.slOvaltelé j.so!U ovšem náhledu, že jpnncÍjp §u I 176 
n. z. o. nedá s'e jen ,talk zh~oil'a z po}mu r,ak p'ráva .zást,avinJÍrhlO do
vO\d~ti. I navrhují ji,11lé ,prdstre:dlky. T ialk lZ l ang doporučuje, aby 
si veritel již v ďl~hopi,se vyhradil, že 'právo prevedené má !porad 
až za jeho zbY'lou pOlhledáv.k\olu.302

) Plr~kse se talko",ýchto 'ZlJusobu 
chopila a užívá pri :dJruhojp.i,sech ddloželk, jimi,ž dJlužník svolIuje, 
aby do dilečné ' klv,i,tance Vizalo se ustanO'v,ení, že p,revod !p!'áva 
záls/tavnÍho za vy.rOlVlll'aný ,diíl jen z,a S'ou2alsné .polzná-mky !prednosti 
za .z,byte.k môže bý,ti :prov,eden, a že Sie dlužnik vizdává díllečné 

KvMance, v které by této pazná'mlky nebylo. Ty to výhra,dy za~a
Z)waly by dlu1žníkaJ je;n obUgačne. KnihOlVne nebyly by účinné, 
ponev,3Jdž predndslt ,111Iusí býJti posky/tnuta od tioho, JehOlž právo 
se jí ob'mezUlje.S03

) O han o wie z činí rozdíl mezi hY-P'atekol\.1, 
prli níž pOlhl,edáv:ka zi':tJstlaJla~ a 'hYlPolteJkou, pri níž pohlediVika za
nliUda. HJlpoteka s p01hledávk1ou bude JkoIllkuir,ovati s pypdtek{)IU 
zbyťkolVou. Bude-:\lli z d~:SiPQlsiue Vlla:stníkovy za.psána pohJ1ed!áVlka 
nová, bude mlrti poradí až za zbyt!kem Ipdhledávky.31)4) Prakse 

~()(j) Právník, 19I6, 690, Dr. Emil S v o bod a, O vhstilíkove pdiv1t 
nakládati hypotekou. 

300) Víz též T ľ a mme r, 1. c. 
301) Hen del, 73. 
302) Klang, 142. 
303) GZ, 1916, 428, Julius L ang e r, Das Vedugungsrecht de3 

Eígentiimers nach § 33 der III. Teilnovelle. 
304) Przeglqd, 1917, 309. 
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konitanská p,ripoušteJ,a kllihovní poznám/ku, ze t)( ) čú s te čl~ém za
placení bude mlítll nové právo záS/ta.vní pOI-djd za pohle'Clávkou 
zhYltikovou. Strany mohl,y ji' zéljps.ati z Cljpa:tr'l1lolsti , treba by zbyt
kOiVá .polhleoo.'Vka ji,ž po zákonu ,m,ela .prednOlSlt.30G) T.aké pr,ajkse 
česJká ,sChv1allolV'a1'a tuto po známku, ahy s.e pfíš tÍom spolfúm pi-e
die š 1101. 306) 

TakOiváto Iprávní n6jlistota zbytktOvých hyjpotek pi-ime-la v ra'
kouské r~publlce v červnu r. I919 státní úr,a,d pro sprave,dlnost, 
aby vyžádal 's,i doihréhlO zc1Jání od nej,vyššího so udu. N ejvyšš,í s,oill'd 
prahlás:il pak ,s:vým u:snesením z,e dne 8. i-ijna, I919 č . 600 tuto 
zás,adu: »NajkVá'dlá-li vlastník podle pred:pisll ti-etiho adď!Jllu 6. ti
tUllu III. dÍJlčí novelI)T k OIbč. zákonní,ku (ds. nú. ze dne 19. bi-ezn3 
19I6 č. 69 r.z.) zásitalVním právem za zafrúkll()lu část zástavní po 
hledávky, pfíSllluší, zásta.vuÍi1TI'U 'Právu z'a zbytkovou [p ohl'ôdávlku 
prednost pred zá.stavn~m právem za pOlhledávku novou.«307) Dú
vOIdy usnesení jsou obšírné. Vyjrmáme z nich jen .nekterá mís,ta. 
Zákon jedná pauze o IprevlOldJu zá's.ta:vl1liho práva jaJw ce:llku Pre
vede-li sie právo jen čás'te~ne, ndze z ne.ho uči11lti si nijaký úsu
dek, že plOl-adí zustává jednostejné'. ZáSltalvní dJužník , kte,rý úí'dil 
veriteli právo z<Í!s1:JalVní na všechny .dUy svého svobodného 'vllalst
niotví, nemuž'e na jeho šIkodu jeho nabyté zástav,ní práv'o poško
zDlvati a l1menšoNa;ti. Frejde-Ji dÍll hypote'ky bez vúle veri-tele na 
nekoho jiného, nemu že mu z tOlho v,zejHi žádné-Í. újma. Focble § 46y 
o.z. o. musí zás,tJalV1~ ,í dlluh . býri vy.rovlll.án, aby m ohlo bÝ.ti ,zás,tav
n í právo na nOiVOILi p.ohledáv'ku \prey.e,deno. Právo tohoto veritele 
l1Iemá stejného .pO\hudí s ,právem vehtele zbytk,u. Vede-l'l no.vý \Te
hte.l exekuci vnU1cenOlU ,draižbou~ múže vehtel zbytku iádc1ibi, . élJby 
prozatímne zj1šten byl stav bremen, ,a podati palk odpor pIlolti prí
kl't1})u, nebude-li pr oň dosta.tečné ú!h;ra,dy. Disposiční lPrávo vllast
n~kovo pred,pokl,ádá, že právl1lill veri,tele byrlo dosti uČineno . Práva. 

30c,) GZ, 1919, 179, Dr. Max Hla nt sch, Teilzahl11ng (~ Jl unci c1<l~ 

V'edilgungsrccht (ks Eigcnti.irners tiber die Hyp()thek . 
306) NZ, 1917, 246, Dr. Eduard Hall a, Zur Ei gc ntL'tmerhypothek . 

- 30i) Deutsche Sparkass en zeitung, 1920, 16, Ul". Ernst D II ri g , 

Pfandvorrang der Resthypothek vor der an di e 5te1\e- eine;; g etilgtcn 
Teilbetrages tretenden neuen Forderung (Gutélchtcn des O bt:r <; t en G..: 
richtshofes). Dobré zdání uverejneno byl0 takt, ve , V c-rordnungsblatt 
des Staatsamtes fur Justitz « z 30/12 1919, str. q9 a nás!. 5hor:l uved. 
ča,sopis byl mne dán ku disposici p. Drem Srbem. koncipi st c1ll v mini 
~teťs tvu spr:;:wedJnosti , začež mu zde dekuji. 

--- '-:... '--.:' --- --... .... 
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ta,to podle nábledu zákol1odár:ce ,nemají su:>olu pi-ijíti do kOll1s.e. 
Co tf}la-tí o 'celé pdhleJdávce, Imusí .pla:tini ťalké o je-jí části. Část Pt(l~ 
hLedáv.kYl1emttže míti horší !právo než pohledáv.ka celá. Čáslieč

ným sp};acením nemttže se právní (postaf\Tení ihYIPOlte,káJm~\ho Vt'
:htele zhoršiti. Ptrávo v,l:astnik1o'vo tý1ká 'Se dis-posice uprázcLnen~rm 

zástavním místem . Do na,bytý·ch práv zbytkOivého hy,potekáre 
neSlmí se jím zasahov.alti. Kayby ·se pora·dí roz,clč1.ilo, dalo by se 

nab)'lté Iprávo veritf4e starého veriteh novému. Výhradlllé práY D 
~veľitele starého by se tim z'lllialo. :Má-Ili však so1Jlrá pohl'edáv·ka 
míti _prioritu pred novou, mlusí ji podle § ~9 kn . r . po,i-adem' prerl
cházeti. TOltéž platí i pro v,šechny ' no\vé dílčí pohledáv,ky, které 
postu:pne zalujlm'ou im~sto sta,ré pohkdávky. Stejne tak ;má i ná
hrajdní :nárok zaJdního v.eritele dIe § 222 ex. r. po:rau za zby.tkem 
silmiul1tál1ní hypo'telky na hypoJtekách veclllejších. l zde má simul
tánni vefi,tel prednoStt prede ",šeml vehteli zélJdnejšími, a v tomt) 
právu nemôže h-ýti z,krá-cen aJktem sou,clní-m, ,který .pr;OovedJe se bez' 
jeho vule. 

YT. S tt b j e k t d i s lP o s i č n í ,h o prá v a. Podle olbč. zá.
konníka llemeokého ll31bý\vá hYIPoteky ten v.l1alsrtník, za Jehož vll'a:st
nictví se nejaký její nalbýv,atCÍ duvlOd uskuteóní. Podle norvely je 
subjektem jejím každý ďOČaSn)T vJajsltník. Vázne-1i p-rávo zásta",ní 
na pood'íhl sp.O'luv-l/alStni,ckém, tedy . ten ktelľÝ spoluv.Iastnílk. Je-l<i 
více spo.luv!.astní:ku, }sou jejímli subjekty vši,chni spo[uvla'Sitní.ci. 
Práve tak, jakD nel·ze bez jejidl spoJečného souhlals,ti nemov.itos,t 
zav'dfditi, nehe jl také zava\d'iti pohll.edávkou nolvo<u. Nejaké roz
delení vlastníkovy hYipiOlteky mezi ,ne ne ní možné. N eznáť záJkon 
,žád néhro počá tečního za.Jlo1žení v I 'astn í:k o,vy hypoteky, nýhnž teprve 

yznik její poto'mní. Kdyby se hYlPort:eka 'n:a ceJé ve-ci meZli slPo1'll 
V!~Sltllílky ro zdelila, z,hzo-va-l,a by se na pod1í'lech vlastnických ,notve. 
JSlOUť tyto pocl'í!y Jin)T zásltavní pi:edmet než :vec celá. Pii sliltTIlul
t.ánním ,právu zástavním je suibjeiktem vlastní:k, kterému všechny 
simultánne z·avazené nem-orvitlQlsti patrí, IPh n'hnérn vlla,sJtnictiVí 
všichni v1l'astníci. O subjektu s p'Odíl1niokým právem stalia s'e zmíll-
ka pald č. nr. \ 

VII. D i s P oo s i 'c e h y p o ·t e k o u s i m u l t á II II í. POl11ler 
simulJtánních hypOltek rešílme v dí1le II. Zde stttljž nekol,ik rys.u, 
j aik jej reší teori'e. N áhledy sie hl,alVne r-olZcliálzejí, jaký pomer na
staJne, j,s.ou"'li turôzn[ slimiUlltánní vlaM.nícl. Jedni na zpusoib nem-l. 
obč. zák()nn~ka (§ 1172) mají -za tOo, že povstane m,ezi ni.mli spo'le-



l ~olu prijíti do kOIlIse. 
,alké o jej í části. ČáSlt P(l

piO'hlťldáv.ka celá. Částeč
Cllvení 1l1YIPOlte,kálm~iho Vt'
e disp\9ice upd.zcLnenir:m 

zbytko/vého hy'potekáre 
adí roz1del.ilo, dalo by se 

lovému. V ýhrad!l1é práv o 

!i však :lc1lrá y pohl'edávka 
~9 kn. r. poradem' prerl

~ dílči pohledá v,ky, kten.~ 
l:y. Stejne tak má i ná-
ex. r. po:racl za zbyítkem 

Ulejších. l zde má sirrrul
~li z:1Jdnejším,i, a v tomt') 
ím, ,který .pr.ovedJe se bez ' 

lP r á v a. Podle obč. zá
l 'TI]~iSltt1ík, za jehož vil'a;st
kuteč-ní. Pod le norvely je 

Vázne-li p ,rávo zástavuí 
delf Ý slPo1uv,lastník Je-lti 
~y všioehni s.ponUvl;a'Sitnici. 
ého sOlUhla;slt~ ne/mov.itost 
kou nolvolU. Nej a'ké ro.z.-

,ní možné. N eznáť záJkon 
y hypoteky, nýblf\ž tepnTe 
n:a ceJé ve'Cl meZIÍ slIJ o] 'l1-

,dlíllech vlastnických ,no~e . 

než vec celá. PiT-l slimul
'l'as.tní:k, kterbrnu všechny 
, ph ruzném vllalSJtnictNí 
'm právem stalIa s'e zmín-

s i lTI U l t á n ní. P Olm er 

I 
Zd~ S'~~lj~ n~kol/,ik v rys,u , 

IZchalzejl, jaky pomer na-
CI . J ed,ni na zpusoib nem. 
,vvstane m,ezi ni,mli spo:le-

Y ývoj a právní povaha vlastníkoV}" hypoteky. 'J81 

<:e nství . Právo ďispOtS,ičnÍ pľip(a!C1ne všem vlastníkum nedílne. ::: 01:< ) 

Yšem dohromady náleží 'jim d1i""posliiCe hypotekiO'u. S p0llečensttví 
to.t.o ,posuzuje se podle § 825 o. z. o . J,iOií se cLom:nivají, že zánikem 
rohledáv:ky zanllklo nedílné p'rávo záSJtavní. Každý vlas,tní'k mltže 
dispano.v,ait jen v' hranióch § 222 ex. r. na s.vém vhstním poizem
ku. Tuto mez mll~e Iso u.dJce určÍlti l1!ôsporn ou cesto,U .'30!)) Za's/tajnei 
to hoto názo\ru db)slPÍv1ají k tomu,to rešení z povahy vlastnÍ,kova 
p,l-áva disposičního. Tak K 1 a! 11 g míní, že nikollli ,da,stní!kowa h)'·

p()iteka, ll):-brrž jen t oto právo disp:QIsičnÍ vl,astníkovi pri,pa1dne. vý
k Oln prá:va ,toho jedním nebo vš,emli v;las'tnílky na všecb si:mu1,tánne 
zavazerlýdl neJmaviJt:olstech Je Ipojmove vyloučen.:no ) Pr.l\ tom 
ovšem pl-ehlížl, že sIlOV)' »lPrávo· dislPosiční« není ničeho reče'no, 

• ponevaJdlž d'islpo:s.iJce je výkon t1~j .a\kého práva, které tu již je. Stej
n.e H e 11 cl e 1 i'-eší pomer si'n1uhá,nních bYlPote,k. I jemu jels't vý-
chOldJilslk,e,m povaha vl,asltn~kov.a ,práva, o níž v II. díle bude zmín
k;ClI. A~le Hendel sá!m pfiznává, že nen;í vy.loučeolO, že 'v,lléVs\tnki si·-
1TI!ultánlle zajV.'azený'ch jp O'z e'mk II i .po zánllku dluhu pri další1n1 za-

. va.z,ení sV)Tch nemloV!lltolStí spo'lečne s,etrvají.:1Jl
) Je se tedy diviti, 

že Hendel oldlpirá to)muto společnéh11iu čil1lu všech vlasuníkľl t:aké 
s:pQllečn}T prá vní zá1da1cl. 

lTvolní-l\~ se hYlPoteka na s.i'mJuMánne zavazell)'ch neml(J\v ito
stedl jednolho v],as,tník,a , nemllže rozidéliti ,SVOti dislPosici na jed: 
no,tl,ivé pozemky, jaJk to pridilulhu 'moht učin~ti ,sí,mul.tánní veľi
t e1. 3

.1 2) Vzdá-li se31 3
) vel-ite! záSltavního .prálv'al na jednom ze sí,mu1l

tá11Jlle zava'zel1)"Ch pozemkll, · tu pCJIdJloe HeclidIa nepovstane žádl11á 
zmena mezi hY'potekaJrni. Zu,sJtano,u ' zél.:dnÍlm v&itellim i 'naJdále 
zava,z,en~T ku 'poStihu. sH) Y 'l,astnÍlk l1iaJbude t~p'rve po· vylfo'vnánÍ 
p n1Stl!Žni pohledáVlk~r svéhio lP!ľáva disipos'i1čního, 

Pr10vede-li se rozdelení v:laS't~1íkovy hYIPolteky d,le § 222 ex. r" 

:;0>1) ( ~7., 1<)18. 85, Juliu s L ang e r. D;lS \ .íe rfi.igungsrcc ht cl es F~ i

gT Jltii1l1e rs nach d{T l TJ. Teilnovelle bei Simlľltanhypoth ek e n, 
:~O!)) J-l cnd c l, 123. Je-li neshody, soudi L rt II ge r , (; 7: , I9r8. X6, 

l"l ll'l ŽC s e t:1k s tati jen sporem. 
:HO) K 1 ang. 149. 

311) H e 11 dcl, 124, jinak E i Sile r, 137. K 1 ang. 151. 
:n.2) E i sne r ((;Z , 1917. T37) rovná tu vlastníka zástavnÍmu y~

'· i t eli. Spl-áv ll ~ na po m e r dl ~ § 222 ex. r. odkazuje vlastníka T-l e n
d e L 122. 

313) Fr end el, I04-106. 

3 H) H end el, r 25, 
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mlusÍ se na každé hYIP,otece práv() záJSitavní za zb.vtek plJhl,cdflY'ky 
vymazati. ;J1ú) 

N abude-.}i vlastník, nejsa OIsOlbn~m ,clJliUzníke11l pOlclle § 144.6 
o. z. o. simultánni hypoteky i s pidhh~Jd~V,!<:OU, j'c veritelem, který 
z iP'cyvahy veci jenom t~m j.e 'Qmie'zen, že nemuže na své vla.S'tní veci 
p.r,oti sobe exekuci VéSlti. Ke všem jiným dáspolsicím Je olprávnen 
Mllže s.e také zásta'Vního právIa vzdáti, cO'ž ovšem na právu zad
nich veŤ1telli dIe §. 222 ex. r . mčeho nezmení. Stejný účinek by 

melo i jeho r'0'zdelení ,hYIPOlteky, kdyby je čin~l mimo jiný 'P'OIrner 
než dIe § 222 ex. r.316

) 

Prevezme-li kdo s jednou ze Sll'm:U1ltánne zavaiZených nemovi
tostí podle § 1408 o. z. o. na ,sebe dlu!h slÍm u J.tán ní , má to jen vlhv 
pro osobní pomer mezi nÍJm a veri,telem . . N ,a sirnuMánn& hypo.tece 
se tim ničeho nezmení. HYIPOIteka, na os,taJtních nemovitols,tech se 
neuvolní. 

VIII. Výkol1 práva dlsposičního. Výkol1l c1Jispo
s· ilčniho práva v,llaStnÍlkov,a bud'e se hšiti podhe ltoho, zda, pujde 
o § 469 neho o §, 1446 -o. z. 0'. V p:rvním prípade' prevede s'e zá
Sitavni právo na novou pohJ,edávku, v druhém zapsané zásltavl\í 
právo se starou p.oihledávkO'u. Dusl,edek romanisti,Clkého názoru 
je, že pri § 469 o'. z. o. povéljžu:}e se p'Ohledávka za za'TIlikk)fu Slam'él) 

sebou. N ede-je se proto o ní /pí-i knuhovnÍlm pr-evoldu práva .zástav
n~ho žádná knihovní Zlmínka. Je to pO~Tážlivé vzhlelCVe:m k tdmu, 
že C'O je z~sál1o, zustává stMe zéllp,sáno, pokud- se to nevymaže. 
Ail,e daJo by s.e to oouv.OIdniti ješte jiným zpusOIbelm. Záp.is-em zá
stavního p'fáv,a za QsO/bní piOlhledáviku neby.la osobní pOlhle\dávka 
na nemiOvi,t~t nijdtk radIikONána. V její výši a Soe .všemi jeJínl'i mo
cDalita;mi byla tam ra:d~kl(}vána pO'hledá\Vika reální, která .má · s.amo-

::I~)) Helldel, 1 2 ťí. 

:1 1';) 'H 'l' 11 deJ, I27 . se dúmnívá, že je jediný vla s tuík více ' simuJ
tftlll1~ z; l vazen ~' ch pozemki'l na rozdelení dIe ~ 2:22 ex . r. vázán. ZadIlI 

veritelé meli pr~', hy dIe § 61 a nás1. kn o l'. právo. žaloby . Stejného mínení 
je 1-1 C II del, J29, nabude-li vlastník, nejsa osobním dlužníkem, na více 
cizích simultánne zavazených nemovitostech simultánní pohIcd;'tvky. ač 
poll kd :t \,].;11 tuto mtJže v celku na jiného prevésti. Když rúzvrl1ne pohle
dávku podle klíče § 222 ex. r. na jednotlivé vlastník)' , lllusi prozat)m 
n;lil1lPllo rlfívejšího simultánn.ího veritele na svém pnzemkll pohlerlávku 
nCl'hati (! n. Tato teoreticky dlhledná de(lnkce ukazuj e jen technicky 
poch y benou kanstrukci zákonodárc e, který ani t~l nechce pi'jpt1stiti pre
pi;; puli1cdúvky na vlastníka . . 



vývoj a právni povaha ylasin íkovy bypotek y. 

Sluatnou na záJpis váz3.inou existenci. lálpisem ta,ko"éto reMní po~ 
hledávky pi-isttq)'uje tatO' salrrliOlsťaltne k osobní Ipohledávce, tvoric 
s 'ní jakousi :ko1rreahtu .3]j) 4 

Prevod práv,a zásťarvního 'm.uže se ,díti jen na zákliaide lilS1:in 
v.kJlaJdlu sChOtpn)Tch. TaJkOivá ImUJslí býti kv,i:tance nebo i jmá '1tislŤ:ina~ 

která protkazuje, že ',zás1taNní , dluh zlanikl nebo vubec l1iepolV;stail. 
Ze znení §u 469 o. z. o. ndze d.ecLukovati, · že by stačila liSltlina 
pro:stá. Lis,tina musí míti všechny náležitosti, alby podle ní i plný 
výmaz práv.a .záSltavního mohl b)"ti pr-ov,e:dlen .. p.onev·dtcLž se IPreV'n
dem 9taré"ho ;práv.a' zástavního nl! pohllledávku novou vlastnílk lZ,aJSe 
za:va~zuje, musí býti prÍIPojen vklla:dl1 scholPn& luM o nové pohle- . 
dá1vce.:n8

) Stejný;m .zpu.sOtbem pov,ede Sli V'lalStník, který má podne 
§ 470 -o. z. o. piOls,tJiž:ntÍ nánolk lProti ne1kom'U. Bude-lci jej moICi upt'at
niti m-ilmo kn~hy, phj:cL~ mlu k <dobru. Jjna)k najde ve vadute nové 
pohJe,dáv.ky ' SV'OIU o'cLškodnenou. 

Zástavní dLu-h, pfi (prvním ~ápilSll1 J)ráva z·á,stavníbo za.psaný,. 
je pro noiVOU piO'bleďávk'u se všemi jeJíinci velcLI,ejšÍ,ml povinno strni 
l1ťjprelkroči1te:lná meJz. Pfi nozvr:hu bude treba jen tohotol rámce s,i 
všímati anorvé pohle,dávky jen potud, lP'Okud rám,ce nedolsalhuje. 

Právo, aby z,a pre'dchO'zí zjiš;tenÍ stavu závqod žádal, v!lta/stnik 
nemá.3 H

') Právo toto dává se §em 164 ex. r. pÓlUze verite-k Je peYd
k,Ladem práva odporu IPlfoti pHklelpu d~,e § 190 ex. r. 1 tento § 
chce chrániti jen pohlecLáviku, IP,ro niž zástavní právo na dražebné 
nemovitosti vázne. Na výši hY'Poteky V1lastnílkovy preJS to trebia. 
vzÍti zretd, zjlšťuje-Ji s'e sllav bremen, !p'Onevadž vlastnÍlk atž di() 
príklelPu sv~m prá'Ve.m zás.ta'VnÍm môže dňsponovati, Ponevad"Ž 
však vždy je možno, že talk neučiní, mu,sí se pofkliti dva\ s.tavy 
bremen, jeden se zásrt:avnÍm p,ráve1m vlalstní'kovým a jeden bez 
tohoto p~áva zásltarvního. Tlo pilne o;dlPovidá tdlké p;incipu, vysID
v,enémn v § 166 'ex, r., ž,e pobledávky neurč.ité výše mají ge po-

::(7) Víz dí1 l, § 4. K pozn . 50) . 

~n;) Dr. Emil S v o b cl d a, Ovlastnikove prá"ll llakl:id~ti hypote
kou, str. Q. (Právník LV. seš. ]8.) Gm e y n e r, JH, [918. 1<6, spokojuje 
se s overenou žádostí, ponevadž prý kvitance je podle § 469 o. :>::. o. pre
vodní titul. Zástavní svolení není potrebí, ponevadž tu zástavní pr:ív c 
již je, Je-Ji pohlc-dávka nová totožna se starou, neni potfebí nié eho vice. 
N ení-li, stačí pro~tý dluhopis bez zástavního .'>\"oll'ní. Opi~ jeho dá s'c 

rIo sbírky listin, ahy se zác:ade vefejnosti pozemkové knihy vyho velo . 
}'revodním di'tvodem, ktcr~· se eile * 26 kn . ". L ;'I({;'I , je ~ ;-11i1 zákon 

:11!)) Hen del, R7;:) násl. 

---. "':;::~, .. : ... :-............. .. 

I 
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čítati podle své:ho nejvyš-šího Otbno!~u. Ponevadž pi'i § 469 O. :z. o 
tlení vlalSltnÍll{'ov'O právo ,ci'iSip asciJčntí 'z kniJh pozemkových úejm-o, 
pre'svedčí se {) nem soudce tťlprv,e ze spisu, které mu budou !pred
lož,eny. Stalv zá.vad bude slloži,tý, bude-Ili se vI.astníkav,o .právo 
ďllS(posiční 'ne.k-olikrát vySikyto\T:élJtJi. Doporučova!110 by se, aJby se 
yl:a.stnik'ovi ,práVlo na predthozí zjištení Isltavu bremen pŤi:ZIl1iallo. 

Vždyť jeho hypateka SVQU p.ald.SltaiJoIu /p,ráveobr'JICÍ se proti hy,po
tekáľum , kteH jdo'u za ní. Treba 'dlo1sava,d v'e:r-l;tele nemelia, musí 
již napred míti práva, aby 'právn jeho chránila . 

Je-li spojen s , dJuSjp(jsičn~m práv,em vllastnÍJk·o.vým llárok plfOti 
nťJkOlm'U tretímu, je vl'aS!tn;í\k tal.ké ve.i-i.telem, a pak .má taiké 
všechna práva, která se jebo p'riOlstému ,právu c1.is,pos ,ičnÍmu OU
pitiaÔí. Vlastník bude moci z'ejména žádalii, aby závady by~y pro.
zaltÍJmne zjlŠ:teolY a bude maoi dl,e § 128 oldiSlt. 2. a 213. ods,t . I ex. 
T. :pro,ti pfíkle-pu pada!ti odpw. PonEwaldž IpoJme.ry, které se týkají 
náhra,dy :rlas,tníkovli Iz,a vyrovnání .pOlhJ.edávky dIe §. 470 o . z. O., 

nejsou z 'verejných knih zna:telny a ponevélJdž mu že v,l,astníkovi 
p-rísilušeti dis\pdsiční pdlJvo, aókolli fo.nm!Mne j<e na nekoho jiného 

·p.Fávo zástavní zapsáno, musí býti vlastnik povzdy pod'lie § 171 

ex. f. vyzván,320) ialby ISOUd!U, nejpolsléze ph dr,a.:žebnÍ,m ,rolku pi-ed 
početim clra'žby OlZ n éÍJmii 1 , jak vellilký j-e joetho podlíl na :náhrard:u za 
vY'f1ovnání pohl'edáyjky a zda jeho hotové zapl,acení žá,dá. U,činiu-J,i 

talk t~rve p.f' I rOlz:vr.hovém usnesení, bude pi'ihl,á,šená pohI.edávka 
vY'cliražirtelem plfev,zaJta. J alký1m zíPu~olhem se to v: knihá,ch pľ0~ 

vede, záJkon nepovÍ-dá. Patrne byalsi podle rozvrhového U'slnes e:ní 
mnsel b5rti vlolžen ,p-revOld IP'fáva zá.stlajVIního za p-oh.ledávání za
nilklé na pohled.ivání d.fí'v:ejšího V11as'tníka, dbltyČl1é pouze za část 
t-ohoto pohl'edávání spoih.l s vý,má-zem části druhé. 

Otázka, zda dirs!posičnf prtcvo vl1alst'uíkovo exekuci podléhá, 
je v teo,rii s..porna. Již Iduvody ,pansiké snemQlvny a p{)d:Jle ni'ch .celá 
i"élida S(pis.a.v1élltelu ji vyluČouje. Stejným z'pus'obem nemtlže (Pif Ý íVy
tr žen o býti z práva vl1astni,ckého ne'které jeho O!Právnení, jaJko 
l\'u zClzení, zlél/stavení atd., a\by eXelkulCÍ molhlo býti po.5Iti,ženo. 321) 
Dilspos.i,čnÍ právo vla's.tn~kQlvo je výronem tota.lity ,práva v.llastni,c
l :ého, i nemôže, l eč se s:amýJm v.liaJSitllli'ctv~m na nčkoh o býJti pre-

:120) E i S Il e r (C;Z. I917), 42 . 

:\21) Bericht d e r Kon{mission des H e rr enh<tL15c:-: , 60, Sch e ":l, 2111C. , 
K l a 11 g, 132: H C 11 cl e l. :;6. 
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vedeno. ~22) J.iní naqp,aJk chtejí Imlto .právo exekuČ.nÍmprostr.edlkú,m 

podJr'dbiti. 323
) I ti, kdo vyJ'uč'Ují exekuci, pŤi.pouštejí pre'ce dilSIP0>

&Í:ci .Slprávcem kOinkulf,SlTIlÍ lPoldSltaty. 324) N ení tedy príčiny, alby ne
byJo ,pŤiznáno i jednotlivéexektlJci, oo pri vespolné exekuci v kOl1-
kursnÍ,m fíz·ení je ImOlžno. Exekuční rád me-Iby všalk býti ,dopln en 
nlOv:Ýlm druhem exekuce, eX'elkučním ,prevOIdem vlastníkOVíaJ práva 
zásta:vního na. p'0'hledávtku 'vymábiajídho veriJtele . 

N éÍJrdk ná1iľatdní 'cUe § 470 o. z . o. je pohkdávka n,ekni,h01vní. 
Lze tedy naň jélJko na pohlledáviku neknihov,ní vésti exekuci. N á
rok .se· zabaJvÍ apli-ilkáže Sie :na .mÍste pI a'ce'ní. Proč nelze jej iPri-
kázati ku vynbrání, buďe uvedeno n~že pri § 1446 o. z. o. Ponevadž 
právo zástavní vizne podle § 470 'o. z. o . za pohledávku vllaiSlt
nílkov.u., treba by se to v Ikn~hác:h neolbjevo,valo, precházÍ t,ento 
nárok i s právem ,záSltJavnÍm 'na vymáhajicíhp veritele. DO\SlajVaJd:ní 
z~placený v~eľitel je pOVlinen vy,dla'ti mu CY tom ú)!'lOhláš-enÍ. N evy
ho,v í-ll i , muže náfloik tento žalo'hou la pa'k podle § 350 ex. r. J exe
ktlJcÍ býti vYlmdžen. S2Ú

) 

J alko doba, .do Ik1dy VllasltnÍ'k m,uŽle své di,spoSliční právo pr'O
vésti, uV'ede.na je v § 470 o. z. o. ,d/ražba a (povolení vlliucené sprá
vy. Tento ,druhý konečný l1Jenm~n ,z.byl s malou zmenou ,z pu'Votdní 
vláJdní ,predlolhy. Tajno jaik: Ipfi dlr.aJŽ!be, tak i vnucené správ,e UiľČ~
valIa j.ej faktem za\vedenÍ techno exekučnÍ,ch alktu. Mom,ent vyclT-a
žení určen Sjpráv'ne j.aJko konečný ter:min pro dilspo,sici vlastníkovu. 
Vydr,ažením pre'stává býti vllastnÍlkeim. Pfi vnucené smráv,e vš.a.k 
taJkovéhoto mO'm'entu není. KIOImise lPao;ské snemovny se oomní
V'lal,a, že pfi vllucené ,Sipráve termiln vJ.a\S;tn~ko,vy , dl18posi1ce určí , 

presne, stanoví-Iii jej o'kia,ffižlikem povO'J.ení iVnucené sp,rávy. Tu 
bylo v,šak pr'ehlédnwto, že tato pOiVIolení lliuže se vyskytnouti ne
kalikrát (§ I03 ex. f.), Qvšem pri pozdeji· pfišlých v.eritelich je.n 

322) GZ, 1918, 235, Dr. Julius L ang e r, Die Zwangsvollstreckl1llg 
m das Verfiigungsrecht des Eigentiimers , 

323) Last, 70, V\' ellspucher, GZ, 1913,222, K, 'afka,6zč, 
Gril n z we r g, Das Verfiigungsrecht des Eigentiimers tiber die H yp o 

thek als Exekutionsobjekt, JB, 1917, 265, pripousti všeobe C"n~ zabavení 
všech vlastníkový-ch hypotek. Též CB, 1918, 10, Dr, Leo G e l I e r , Er
läschung und Erledigung des Pfandrechts. 

324) E i sne r, 134, Hen del 65. 
925) L a Ifl ge r, GZ, I918, 236, ne,pfipouští ani exekuce na nárok ná

hradní dIe § 470 o. z. o. Jen nárok na pridel nejvyššího podá ní 1110hl by 
se Zla/ba1viti. 
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'prí;st~pem k zahájeném'li již i-ízení. POInevadtž vš,élJk rÍzení C' vnu
cené správe rídí se podile "pfivního návrhu a je ,pa1k až ke SJkOJnčení 

jednotné, tr,eb:a termin vyluaorvad určxivlati jen podle první\ho po
volení. N ež tr'eba by tu nový ,náS'tup'ce vl.a,s,tníka vylučován byl 
z p'odÍJlu na rozde:lení výtežku, mel by Iprece jen, ovšem: nekdy 
dost obtiznou mOž'll'Olst, aby .slám Ik exekuci p'i-istou,pil ~_ ,tÍlm si 

, paďíll11,ctví zaj is,til. Vlzhledem tedy ndi násľuu\plce vJ,asltníklOva by 11() 

by bývalo ,rozumnejší, aby se ,o v.nucen,é správe žádná zmí,nn,a 
ne.byla stalla. Byl by tu byl úplne stťLčil IptredllHs, že vlastn~ku nft.· 
rOlk na rozde:l,ení výtežku vnucené správy neprísluší. 

Bylo-Li právo z<Í1stavní nabyto podl'e § 1446 o. z. o. spolu 
s pdhledáv.kou, disponuje jím vlaS'tn~k :práv.e t~k, jalko Ikaždý jiný 
vefitel. Prevede je i s polhledávkau na nekoho jiného,. Teori'e lpfi
'znává tu vlastníkovi právo, lalby i !pfi sjednocení dIe § 1446 o. z. o . 
. -dJisponoval, chce-bi, dIe § 469 o. z. 0., totiž místo' aby zástavní 
právo sie s,taJrou poh.1edáv,kou na ' nového ,vehtele prevedU, pre
v'edI právo ,zásrtavní :na pohledávku nov'ou. 326

) Pak stav, kte,rý 
nastane, rovná se !plne § 469 o. z. 0.., ačkoh materieIne Sie IOd neho 
"Liší. V ždyť pfi § 469 o. ,z. Ot. pohledávka 'zanikla, pfi § 1446 o.' z. O • . 

VŠCilk trvá. Svuj význ'ai111 knnstruktivní však tento náhled potud 
má, že se tu klade Idu raz ,na právo q;ásta:vní, \ph nemž je pohle
dávka pouhým jeho atkcessoriem, kteTé rvlastn.ík, disponuje \pOr 

dI'e § 469 o. z. 0., úplne ignoJruje. Vias:tník muže také zástavní 
právo s ,pohledávkol1 ,dále zastaviti. Není to možno tehdy, ne
Sljednotí-li se ViI.astnictví s hYPQitekou zevne i v pozemkolVých kni
hách. N emužeť podl,e ,panujícího názoIru právo zástavn í na vlast
níka býti prepsáno, '<l( :tedy také nikoli dIe .§ 78 kno r. pOJUze za 
účelem zápisu práva nadzástavního. 327

) 

Jako zástavní :veritel má vlastník iVšechna jeho práva. To
tiko právo žaloby a exekuce lProti sobe nemá. Také podání pfi 
ru-ažbe nemuže dIe § 180 ex. r. činiti .328) Jinak pHsluší mu zejmé
na i právo, aby po zahájení dražebního Hzení ,dIe § r64 ex. r. za 

326) GZ, 1916, 215, Sch e y, Hen del, 91. 
327) GZ, 1917, 42, E i sne r , Hen del, 86, uznává, ie Q)' e tu nad

zástavního práva mohlo zneužíti za tím účelern , aby se hypoteka na 
v las tníka pre ps al a a nadzástav ní p rávo pak vymazal o . Odporučuje ted) 
prepis na vlastníkla s práve m nadzästavním a současne výmaz hypoteky 
v lastníkovy s v)'hrad o u § SI kn o z . To je ji ~ t e veliká l1m e lu ~ tka. 

3 28 ) GZ . 19[7, 42, E i s n e r. 
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praz'~tímní zjištení stavu bremen žádélJl, a kdyby nebyla jeho po
hledá\Tik,a kry ta, dIe § 190 ex. r. proti pHkle;pu odpor poidal. Na 
neho tPujd'e taJké vyzvání d1e § 171 ex. r., aby ,prohlásil, ZJ~ si 
preje zaJplaJcení hotové. POlnevadž Imrma nekteré pHp,aldy z knHh 
pOlzemkaV)liCh není ,patrl1lO', zda ,se nek,terá hypateka.s Vllastnktvím 
sjedna.tiLa, 'musí se vYlZvání dIe § 171 ex. r. na v,lastník\<1l \PO!v'ždy 
státi, pokud na exeklv.ované nemovitasti :nejaké hypoteky }sau za
psány. V1.as,tnikavi bude taJké pi-í~lušeti .podle § 128 odst. 2. a 
§ 21 3 adst. I. ex. r. právo, odlpalfu proti hypotekáhJm predchOlzLm. 

VlastníkavO' práv:O zástavní bude moci i s p-chledávkou exe
kucí na jiného býti preV'edeno. Je ta salmp,zrejmé, a zákan sám se 
ú tom y §u 1446 a. z. o. zmiňuje. Je ta exekuGe Ha· kni:hatv;ní IPO
hledávky. Byla by ta t~dy zabave~i a pak ,pľikázán,í pahledávky 
na mís.te pI.acení nelba U\:u vyhrání. § I446 a. z. o. tento.' druhý Zlpu
SIOb vylučuje. Klade definiNvní prevod :z ruky neho exekuci vedIe ' 
Slebe. Pfi obalu stejne má se právo zástav-ní na ti-etíha prevéstJi. 
Pfi exe;kuci muže se ro tedy díti jen pfikázán['ffi na míste pla'c,e-

. 11P29) Také by pri pfikázání ku vybrání vykonával rymáhající 
veritel v príčine ,pahledávlky jen IPráv,a vla'stníkava. Pri hypote
kární žalabe byl by tedy vlastník, za~tQu;pený vymáha~idm ve· 
rirt:e'lem, současne žalabcem a žalovaným.330) 

N eni-li sjednocení hypateky s vl,as.t!lictvím \r pozemlkotvýcb 
knihách patrna, lze vésti , eXekuc.ll jen zpusobem, jak se neknihOiv
ní po.hle-dávky zalbavu:jí. O p.fikázání ku vybrání platí totéž, ca 
rečena byIo již s,hora. Pfi tam avšent Itrebčl! míti na pélJmeti, že 
dlužník vymáhla.jícíha vefitele a pOlddltt.žník je jedna a táž ol9alba. 
Vedlle é'xekuce na pobledávlku treba ta.ké zabalV'Í,ti nárok dJlužní
kuv pr,o,ti osabe, v poz,elffi1kových knihách z.apsané, nia vy:dání h
: tiny ,prevadní. Opatrí-li s~ veriltel !padie §§ 306, 346 a 347 ex. r. 
vyhortavené Již lJistiny lprevadní, lze pak provésti exekuci kniho.v
ní. Padle § 320 ex. r. JSle účelu rtaho také dojae, když zabavený 
nár-aik na vydání .prevo-dní listiny se padle § 350 ex. Ir. prot~ 'zalpsa
l1émU vefiteli žalabou pravede.331 ) 

329) Hen d e 1, 102, 

330) Hen d ~ 1, 101, má sice také tyto pochybnosti, ale prenasl se 
pres ne, ponev~ldž pr~' vymahájící verite} jedná ve svém zájmu pro sebe. 
Víz tamže, 99. 

331) Hen del, 93 a násl., ponekud jinak. Víz též (jZ, Tť)lS , ~34, Dr. 
Jubus L ang e r, Die Zwangsvollstreckung .. in das Verfiigl1ug. recht des 
Eigentiimers. 
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Totéž, co receno bylo onáruku háhradním dIe § 47°'0 . Z. (I 

pri r01zvr h01Vém usn e-Siení, platí i pro vlaSltní,ka pri neza[psane11l 

sjednocení hypoteky s p ohled ávkou. 

B) Č <1 s '0 v á z á s t a v ním í s t d l. 

1. V)T hra d .a por ad í v y ru a z a n é h o tP r á vaz :t
s t a v n í h O. System no'vely vydává na cizÍ osoby psané ,hypo

telky v.lastniklOvy nebezlpečí z di'tvery v pozemkové ·.knihy . Aby 

se tom,u čelilo, umožni,llo sie vIl\alStnílkov'i, aby vym>a.1zal prál\TQ zá
s.ťa)vnÍ a zachova,l jeho :poi-ad záSltaiVnímu pdY l1 norvém·u. Talk 
'alSjpoň oduvodňují tento insltitut dJUvody Qsnovy. Výhrada pofa,ct í, 

ktenou si v Ia.sitník talk,to zí\ská, je všalk om·ezena !la dobu tfí 'let. 

Právo toto ie vš:ark {lIPIne Sa/ITIlOist1altné. Podimí,nky jeho musi se tedy 

poS'uz'0va:ti zvlášte. IPdfad má každé zástav 11J p,rávo, ať ~e:h'O po~ 

hledávka vzešla nebo nevzešla. Vymaže-L se proto t o to prá yo, 

je úplne lhostejno, jaká bYlla pohledávka, kterO'l1 pojišroiV<lJlo . 

Snald práve !proto' byllO vyméllzáno, .pone'Vl<iJd.ž tano pohledá~a Jby la 
nerpJatná . Pofad je'ho vša,k se zacho.vává, ponevadž to jes>t !práve 

to Jle jcennejší pfi kélJŽid6n právn záJstavním, i také p,ri zástavnim 

Plrávu za p,oihledávlku ne.pJartnou. 3 3 2
) By'lo by to prapQ.dJi~rné, .aby 

se pfi »vym.azan!émi« Iprávu zws.t!aí\rnim, ,které prece již zJaniikl'O, 

rUJe,J.o ješte p~etfá,s,ati" .zdali i tehdy, kdy vyma,záno nebylo, za plat 

noru i neplaltnou poihlledáv,k,u vázllo. Vým,éllzem je všechna práv ll í 

exilste;ncedTívejší iPolb.ledávlky jednou pro vždy odbyta. Kdyby 

tu mieiia býti meú §§ 469 o. z. 0'. a 37 III. nov. jedno taJ Ipfedpo
k/lajdu, n1us illa iby ta)ké býti pri § 38 III. nov. I tu muslLlo by se 

Ž ádéllti , (alby právo záSltavní, v jeba ž !porr-éLdí má l10vé práJvD' b)lti 

vllioženo, toliko pJ,atnoiU poh1eďávku [pojí,šf'ovalo. Práve opalčné OÔ

sledky vedl,y nás k tomu, že jsm·e Ip'ráv.e z §§ 39 a 38 III. no,y. 

nla to pouka.zo!V;a'li, Žie ani § 469 o . z. o . nevyžaduje p},a(bné lJol1,l'e

c1Jáv,ky. Zákon }iste nemíni:Jvy.puSltiti hY(poteky kaučl1í z dispos,ice 

dl1e § 37 III. nOlv . Pfi staré kauční hYlPotece ne,musi,la yubec ani 
žá:dná pohledáJvlk:a l\71z·ejí;ti . Právo zástalVní se proste vymajže, a 
polrad jeho na no,vou kaUičnÍ hypoteku pro jiný snad právní PQme.r 
anebo na vz:ešlolu již p'O'hleďáviku Iprevede. Vždy f i sa,mOl zacho

vané poradl svoiu pOIVaJhlolu - a sved~.í o' tom i slov~a »im! Rang 

::t 3~) CZ, 1917 , 21, E i s II e r , žádá stejll5ich pudl1lín ek i pro § -1(iC) 

n. z. o., i pro § 37 .lTT nov. Tak~ K 1 cl II g , 16J. 
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U. bils zur H iohe des gelos,chten Pfandrechtes« - .iest r~mec, 
který kauční hYIP!O,tece se padalbá. 

§ 37 III. nav. má dva predpaadaldy: ľ. lTIlus,í tu býti vý:ma,z 
. práv·a zástavn~ho a 2 . IPOlznámlka v .pozemkavé k'l1li,ze, že zálP'ilS no
vého práva :zástaJv.níiho v jplOifa:d~ a do- da vÝ.še vyma.zainéhO' p'ráva 
záJs,tatv'níha lzu\stáva da tfí liet !pIO .patva;},ení poznám,ky vyhra·žell. 
Poznámika talto Imlu(s,í ·se Sltáti slQIU\ča:sne s. vý,mazem (§ 37 lIT. nalv . : 
»,zu.g1eich«) . 

Z povfa,hy veci plyne, že jen tehd:y muže s.i y.l,astn~k pi-j v)r

ma!zu starého. práva zá,st,a'vni'ha pali-ad pro nové právo zátstav:ní 
vyhraditi, má-ll; dilsp.OIsici výmaZ/ll. Vylioučeny j'sou tedy všechny 
t.y pH!pady~ ikde se práva záSita,vní, tlilkali, na uávrh vlastníka, 
nÝ.brž . z úr,eldnl mloó vyma!ž·e (§§ 49, 123 kno r., § 88 ex. 1-., § 39 
] n. nOlv.). Ovš,em ,muže pred tim, .než k úredn~m,u v)'mazu dOljde, 
tUlto. disiposi-ci ČIniti. Zus,tane platna, nep'rovede-li se výmc31z úr,ed
ní, v)'Il1J.že se; dajde-llii 'k il1le:m'U. Alte i t:am!, k,de má si,ce vlllasrt'l1~k 

dtislP'asici výtm'azem, alle nemá di'Slpolsi.ci ,pr'O< v:klad nového .práv,a 
zásta",nÍ'ho, nemuže s'e iparad starého. práva zásltav,ního vy,hf'a(diti. 
Je-li pfi hypatece dIe § 469a o. z. o. ,de'prurační pozná\mka, nelze 
jí ani pTG výhJradlLl die § 37 III. no\V. pouŽíti. 

Ta,ké nesItJačí vým.alz zaznamenaného. práv,a zástalvního. Zá
zna/m je vý!mÍnečný zápÍJs práva zástatVníha, ,zak,lá:dající již 'P.OIf1a.d 
prlO V1k,Iad . Patrebuje spifavení. Byla by tedy a1sp'Otl paltI-elbí, alby 
se záznam Sip r a)V:ill a paJk záStt:avní práVla s tríletau výhracliou !p0-

fald/U! vymazala. Potr,a,dí lnuže býti také vyhraženo, vymajže-li se 
právo zástavni, v jehož pora1ďí a da jeholž V)TŠe bylo dIe § 38 lIT. 
no.v. nové p'rávl~ zástavní v~lOlženo. Kdyby se to nemelo pripou
štelti, byl by Vllas'tnik v,elirce ahmez,en, muse s:na,d vy Čik áVíart:.i , až 
l'htlta je,dnla,ra1ční dIe § 38 III. no<v. u,pľyne. Vkla,d v poi'adlí d~e

§ 38 III. no,v. neukládá mu žádné jmé pavinnasti, než a:by staré 
záista:v:ní právO' vym:aJzai. N,eulčiní- li< tak, ne.splnÍ se výmifllka, pad 
kterOlu bi1ia nOlv'é záS/tavní .právo zaJpsáno, a vymaže :s:e Z úrední 
povinnQ1sÚ. Taitéž :m;usí platiiti, v)'lmaže-lli sÍ'ce vla:s,tník stéld"é zá
sťatvní .práva, alle s výlhra,dou paradí do tH let. Vým.inka ISte otvšem 
splní, vymaže-li ve :lhtlte je.dnoroiční :polzllámku vy-hra:ženého trÍ-

letého por.aJdí. , . 

T'aa<é poraJd práva z <tstalviníťho, které se vym·azává s výhrélldlo>lJ1 
§ 5 I ,kno r ., mu.že do tr~ let býti ,zaJClho:v,ál1. V;la's,tnik nebudle m oci 
však da té doby právo své vytkonat, ,didkavaid nebude sna'd zástav-

Sborník viM právnich a státnich. 1~ 
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ní práv;o v)'Iméllzáno. Jeť práve j'ešte Ipro tOltO právo nélldzásrta'vní 
hypoteka zachována. Vym'éllzávají-li se práv,a z áJs!tavní, kterýoh 
vydťalži1tel neprevzal na Sirážku z nejvyššího \padání, neLze PQlrélldí 
j~ch vybna,dJirti. V ýimaJzy tem'i IprováJdí se jen rozvrhQlv~ Utsnesení. 
Vydražitel nep\flOvádí jirch jako vlastník. 

S výhrélJdlou § 37 III. nov. Imuže býti vymazána i hypotetka 
s,~multánllí. POtZnwmka výhrady po'raldu búde se museti ;prové&tí 
ve všech vhjžkách, pooevaJd:ž v k,aždé má simulltánní právo zá
sta'v:nÍ svuj paraid zv.láštní. Ve vedl:ejšich vložikách budou pfi tom 
dve poznám'ky: pOIznárnIka ,výma!zu 'al .p:olznámka por,adu. PHpady, 
ktere tu naSitanolU, treba rešiti IsteJným zpusobem, jako zu!sta:lo-li 
po zánúku 1)ohledáv,ky s~mu1'tántl~ 1P1r:ávo zástav:rilí i nadá1.e ve ve·· 
fejných kni,hách vázno'Ulti. V.lla,stnlík vsech sim,ultánních objek:tu 
nebo ruzní jich vlastníci SlpoJe'č:ne ,mohou v pOll-ad'í a dOl výše vy
m,éllzaného právc3j .záSlťaivní\ho nové pr~vo zástalV"ní zapsabi. Izde 
tvoH rtl zní V11.astnici m'ezi sebou slPokčenstv'í. I tu ,moholu dlle 
§ 222 ex. f. mezi sebe (porad[ rOIZVif'hnorU1ti. :Mohlo by s,e vš,ak tak 
·Sltáti pOlUze 'u príležitoSlti ZápÍJSiU nOlVých sOllo11ypotek na jednOlt,l:i· 
vých ťabu:lárních 'dbjektech. N ení te,chnicky možno, aby se na ne 
samo vyhrazené pofadí takOivÝltTlltJd zlPl1sobem roz'vrhovaJlo. Ne-ní 
p,rorto žádná tahulární fOtrmlal. Pfi: zápi,slu sol'OhypO'teky O'bjeví sie 
!pak n,a. jednotlivých 'Oibljektech číse:1ne men/ší hy.po1teka. SolohypO'
telka; bude pa·k ulkéllzo1vati, že se v poradí sta.ré s.imuJtánní hypo
teky poraJd j'ej í zíSlkaJl. 

· Po:fad srtarého ;Siim:urtánníh'Ol práva, mď!že býtlÍ ta.ké vyhrialžen 
p.fi jeho vÝ,m'aizu čásltečném, p\fopUistí-l~, se jen jedna nebo jen ne
které vložky ze s,polečného záv.azku. Prakti.cký význa'm lto Qlvšern 
bude mÍti jen tehdy, pokuld dO' tfí1eté lhutybud'e moci pofaid c-e
lého s.imultánního práv,a preveden býti na nové simultármí právo 
zástavní nebo ro1z'V"rženl dolle pomeru § 222 ex. r. 

Pfi § 37 'III. nov. není potrebí ;podobné vylučovací doložky) 
jajkou zná § 469 ldi o. ~. 0'. Je-li j'eš;te zéljpsánO' \právo zásta'Vní, po
srté!jČí tu doložka: dl;e § 469a o. (z. o. Je-li již zapsán Jeho vým\Čliz 
s poznámkou v'ýhrady poradi, stači poznámku tuto vytriaa:ati. Také 
mu že ,se vlastník k tomu obligačne zlarváz'ati ~,anebo ' pHslíbiti, že 
vyhraženého poradí nepoužije. SIi,b tento neváže ovše'm jeho sin-
gulár~ího násItupce. _ . . 

Pochybnosti o poradu zbytkové hYPolteky a hypotte'ky, za/-
psané ve vy!hráženém poi'adí vyma1zanéh'o prá:v~' zásltavníhoi, mO-

hou 

des 



IO tOlto právo nél!dzáSlt;a'vní 
! práv,a z~s,tavní, kterýoh 
ššího \podání, neLze parélJdí 
e jen rDzvľhQlv~ UtsnesenÍ. 
k. 
>ýti vymazána i hyp'Oteka 

búde se museti provés.tí 
má simulltánnÍ :právo zá
h vložikách. budOIu ph tom 
)Iznámka pnradu: Prípady, 
zpusobem, jako zu!sta:lo-li 

) zástav:ní i nadá1.e ve ve-o 
rech simultánních objektu 
)u v ,poil-aďí a do výše vy
<o zásitasvní zapsati. I 'z,de 
~ čen.ství. I tu ,mlOholu dlle 
UJti. :Mohlo by s,e vš,élJk tak 
'1 solohypotek na jednotE
lieky možno, aby se na ne 
Isobem raz'vrho>va:lo. Není 
slu sol>ohypoteky objeví s,e 
nen/ší hy.poteka. SallQhypo·
dí st.aré s.imuJtánní hypa-

mďtže býtli ta,ké vyhrialžen 

I 
se jen jedna neba jen ne

'akhcký význa:m ta olvš'em 
lhutybud'e mod porad c,e-
na nové simultármí právo 

122 ex. r. 
dabné vylučovací doložky ) 
4.psáno p:rávo zástavní, po
!-li již zapsáll JehO' výmléliz 
lámku tuta vymalZati. Také 
ljVáz'q.ti ,anebo ' pfislíbiti, že 
ta neváže ovšem jeho sin-

hypa'teky a hy.pote'ky, za:
éh'o práva zásltavníhd, mO-

Vtvoj a prámí povaha vlastníkovy hYPQteky. 

hou vzjeí,ti i zlde . . Musí .se všiajk stejne rešiti. ClO platí IO, (porCl!dí 
zbytkavé :hypoteky, ,zustala-li PTávo zásta,vní z alPsáni()\, lP1aJtí 
i z,de, zapíše-li se nové zás.talvní práva\ v.pofadí Slta'rém:. 

O druhém pred\poJdadu § 37 III. nov., poznám,ce výhrady 
poifaJdí · vymazaného pTá va zás,.tia/vního, nemá záklOn podrobnýdi 
predpi-sll. Z obdoJby § S3 kn. r . llze rádarti., aby p'odpis vl astník uv , 
na žáJdos,ti za vJ lmadu poradí by.! legalli60ván.:133 ) Z pre,d!pis,u knih. 
rádu , 'llze také uSiUzorv'ati, že se ipolz:nám,kdf výhrady pairaäí !po 
mail'ném uplynutí lhuty tHleté 'z úfední ,ffiiaci vymaže.334

) Vloiží-li 
se v tríleté l1hltte zástavní právD nnvé, zUlsltává zapsána, plf'olkalzu
jk jeho ,ráJdný pOlI-ald. Byl-li vý,malz sťajfého práv/a zástavníhD jen 
zél\z.n:ajmenán, .t1Ie.lze poznámIku výhrady paradu POVo.liti. Z po'· 
yahy celéha instÍltutu ' je vidnn, že se žádá definiltivnÍ 'výmalZ, 
nikoli padmínečný, ja.kým by byl pauze jehO' záznam. Bylr-l.i pa
va~en pouze ,ZáZlllél(m' výma.zu, lze až pri jeho spravení žádJa# 
o !poznámku výhra/dy po[-adí. N aprati ,1;Olmlu vyhIOv í se ji,s,te tli-í,leté 
'dobe, cla které výhrada pafadí trvá, bude-li v této dobe nové 
právo zástav'l1.í a:spoi"! z,a:zna\m'enáno (§ 3'7 : Eintr:dg'ung ' eine's 
neuen Pfandrechtes). Panevadž pak ,lhuta ku spravení záz;naJmu 
mu'že bý.ti 'pf'ad~olUžena, zachOlvá se tnm poiI-ard st.arého \právlai zá
stavního i pres lhutu trUe\tolL. 

Subjektem práva práva dIe § 37 III. nov . je každý vlais,tník. 
K aždý nástup-ce v,e vl:astnictví 'muže užíti pora.dí vy,mazaného 
prá'Va zásťaJVníhO', k,teré dfÍvejší vlastník si byl vyhradi,1 a v po
zemkové knize poznamenal. Každý sjm.ultán·ní vlJ.stnLk v:S/ttl\Puje 
sám sebou v pOlm~r ,sitm/U],tánní. Je-li více spoluv'lalstníku, mohau 
p,ráv'O dle § 37 III. nov. vykon.ati společne . O výkalOlu ta ha práva 
p lClltí vše tn, ca rečeno bylo o> zápi su IP,räva dle § 469 0'. Z. Ol. Je 
nepo:stupitelné a nezabavitelné.335

) 

§ 37 III. nO!V. 'na T'ozdíl atd § 34 mluví, nikoli 'o verejné, in),br'ž 
o poze,mkové knize . Ale nelze míti jislie žádných pochybnolstí, že 
§ 37 III. nOlv. lze užíti i v .knize hOil'ní ái železni,ční. 

Právo dle § 37 III. nov. má ,dvají končící lhutu, jedoo' obec-

333) lZ l a n g, I61 , JB; 1917, I96, G m e y n e r, Da. Verfiig un gs r ech t 
des E igentiim ers tiber die Hypothek, und di e g rund hi.i che rlich c Durch
fii hrun g dess elben , Hen del, 41. 

il34) K l a ng, r62 Hen del, 41. 
331i) NZ , I9I9, 124, Dr. Egon Wei s s b e r ge r , R anganmerkung 

u. Ra n gvorb ehalt. 
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nou do tŤÍ l'et, a jednu zvláštní v tomto tľÍ\letÍ, do p )vCtlení dražth
NíilO HzenÍ. V'}.élIs;tník mllže ,právo S'vé vykJna,ti, jen a,ž do, té doh\". 
kdy na nelmlOlviliolstŕ ',zahájení dif/a,žebnÍ,ho rízení byl'o pozna:men;Íno, 
Ta\to odchyllka: od ,p'Oido\bné 'llhihy § 470 o. z . o . zbyla iprehltédnu_ 
tím zákonodárce z vJláJdní p're'd'llolh'Y.336) Nejaká disposi,ce ~la)stní.

kov,a po pozná'mce je pro c:lifla'žební r~z,ení, které je v behu, hez
úč.innou. Jinak ovš,em, k,dyby dlra,ž'eJbnÍ rÍz,ellÍ byli() z,rušeno. Zdfl 
se však, že § 37 III. nOlv. nevylučuje, alby se behem dif,ažeb:níhn 
r~z,ení zásta:1vní právo s výhr<rdiOlu po[-adí vyma'Za'lo. Nové práv(\ 
zá!S'tla,vní muže pak a/ž dia pi-íklepu být i zap.sáno . Odtud ,počín;{ 

pajk nová úprawa nabulárního stalv.u podle Sikutečných práv zás1ta'\'
ních. Výhra.da svedôi1:a by nyjn~ vydlraži'teJi a Iph nem !pojmo'vf 
o ní reči býti nem,uže. Piľi rOlZv,1"hu nejvyššího p'OIdání bude vždy 
hle.deti k rámci, kteTý .se zÍs,k,al drÍvejšÍnn právam zástavním rt 

k novému právu z3Jstavnhnu jeu potud, poku/cl. rámce toho n~

clolSáhá. 

POIdIe § 41 III. nGIv . m'tlž,e nové '!plrávo zástavní v,slto,ulpi,t i 

v m'Íslto dvou neb více sltalfých p,ráv zás,tJa:vnÍcb, v poradí hezpro
streldne za sebou jdloluckh. To p-i',e'Clipl()ik:ládá, že mezi zástavními 
plrávy není žádlniého rozdí,llu. }solu-]Ii ,zde ved'le so'Iohyp'Otteiky nlzn[l 
s,imlultánní práv'a ,zásrta;vní, nemu,že býti taiké nové zásta'Vní právo 
jednotné, nýbrž ,musÍ shoidne po1d'l.e starých .práv zá\stav:nnch b)·ti 
rOlz,ďelleno. 

I I. Z á lP i s n o v ~ h o lP ,r ·á vaz á s t a v n íh o v por 'dl fi í ' 
s tar é h o :p r á vaz á s t ,a v n í h o. Zápis tento predlpoildáciá 
zéljpsané již p'rávo zástavn!Í. Stta!ČÍ jakékoEv právo z ástav(1lí , i za 
poihledávku ;ne.p lattnou , na pf. ,záJpu}čku nev'a,]uo'vanou. Ulka1zujc 
na to již sám § 38 III. no;v ., ,ponôvaldlŽ mluví o poi-ac1í a výši na 
nemovi,tosti VáZl1\OIUcíbo , piľ'<Í1va: ,záslta:V'n,ího. Sto,jí tam >s,ice ďá~e. 

že v !poradlía dio vý,še tohoto lP'ľáva zästlaivnÍho !má se ZdrPS<l1ti lPifávo 
zásťawnÍ za novo,u po!hledá!vku, taJk'že 1:0 ,lo/gi,cky pi~edpokládá ,i iž 
t31ké pohte,dá'v,ku stalf'Olu. A!le :právo zás\t,a,vnÍ se vube'c jinaik ne
zajpilsuje než za nejajkoltl po!h:l'edáv!kiu, alť již je 1P11atná čili nu,c. Po
vaihou svou rovnají se ;y1,asrtníkrQIvy dislpiQlsi,ce dl:e § 37 či 38 lIT. 
nav. pO:známlce ipoli-aldu 'dl,e § 44 III . nov. Ph ní pak o pohledá\'ce. ' 
kte'rá má ,po~s,ta.ti (§ 44 III. nolV.: eine Schu,lcl«) ani ješ'ie v{,J)ec 

C;;',;) cz, 19 1 ; ,23, pozn. 63/1: Eisncr. Jillélk 1·1 (; ndel , 4 1, 

11 

cl 
11 

» 
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nie známo býti nemusí . PrávlO zá-stavní sta,ré i nové 'lTIOrrl0rU dlo
cela dobre bý.ti i hypoteky k1alU,ční. 

Pro 'S'taré (právo zásrt:avní, v jehož pol·adí nové se zapislUj e, 
stačí jen záznam . Záznam te.nlto !mlUlslí však býti di·íve llež dlo'jde 
]..:U jeho 'v)nmaIZu., slPIiaven . ].eť záznam jen zápis výmin~čn)' (§ 40 
kill. r. §§ I66 a 22g ex ,r.). Nové p\ráv'O zásltavní má získa.ti pOlr,adí 
de finiÚvl1í. Tafké nové právo zástalvní mllže býti jen .zalZname
lláno. (§ 38 III. nO'v.: »Eintr,agu.ng« a § 8 kno r.) Naproti tC1mL1 

výmaz starého .právta zástavnÍ!llo llTI'usí býti v ]O'žen . (§ 38 110tv. 

»únverleibt wirď.) 
Sta:ré z~S/tavní právo nes'mlÍ býtli vázáno detPura~1í 'poznám

kt)u dIe § 469a o. z . o. Vylo,u,čení :di1Siposilce vllastllíkovy s.talo by se 
tím il,l/tls,()['ním . Ti-ebas !Se § ,38 III . 11I0'V., pro, sta.ré právo zástalvní 
z,alt11ýšlí jen výmalz, je tIO p're-ce výma1z, ,krterý vylučuje distp'ols.ilci. 
hypoltekou. V § 38 III. no-~'. dtilS!poi11luje se však por,adem hY!Potelk:-
sta,ré na proíspech hypotelky norvé. ~ 

Nové právo zástavnlí ,zlclpiše se s tím ohm'ez;ením, že dOlsáhn e 
účinnoIslti právní, bude-Li CLO jedlndho raku IPO !pov-oleném zá,pisl1 
n0'vého právia zástaNil1iího' 'výmaz ,s,tarého práva zásltavního- v'IOlžen. 
Na s:plriení této lVým:inky je závilsHá p lélitll\OSlt nového práva zásltav
ního. Vý.minka tato se ne:pOlznatmená, nýbrž uvede ,pro.ste ph zá
pisu nového práva zá.!Sta1vní!ho. Zákon žádá ;pro ,S\pl11.ení výlm;inky, 
aby výmaz (byl vllolžen. To nevylUičuj,e však, aby v me'zidobí byí 
tento výma,z p.ouz,e z'a,znamenán a do ,roka po pov:oleném v:kladu 
nového práva zásltavního Sl!yra'ven. Za zázndll11 muže se treba 
z O)patrnosti žáldalti, je-li nebezipe,čí, že by staré zástavní právo 
su,perikondicem~ ,mohlo býti stíže'no. Vkla,d nového práva iZá!Sba,v
n~ho. v pOirladí staréhb nelVyliučUije dli"spo\sli-ci ,sltairým právem zá
sťdlvnÍlm dIe § 469 o. z. o. nebo taiké ce'ss1. N e,stojí také v celste 
exekučnímu lP'olsttihu. Zákon nesltanoiVil podlOhných účinku pro 
·zálpis nového. plráv~a zásltalv'nr.ho. cHe § 38 III. nO'v., jaké zná § 57 
kno r . pri poznámice !poradu'. Pra pra\ks.il by se :proto: odlpO'ručolv,a,IOl, 
aby se zápiJs práva nového prával zástaiVního Kombi,novlaal SI pO"
známkou pofadu pro. vym~a\z stlalrého .práva zás,ta,vního. Taiké 
nOJvé právo lZásta;V(1~ muže být i v mezidobí cessí neb exekucí na 
jiného prev,"edeno. I jim, alč to bude nepraktic.ké, muže se dIe § 469 
o. z. o. a § 37 III. nolV. dlislPolnlO<valti. Nesplní-li se v'ý,minka., ne
bude to m~ti' dvš,em žáidný,ch úč~nku a )po1dlle § 39 III. no.v. vyma.že 
se právo zásta[Vní se všeimi na ne se vZitahujídmi zá\pi.sy z úred~í 

- \~ ..... .:.-.......... .. 
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porvinnoslti. Vým!ink'al se s!plní, vláží-E se výlma,z s'tarého. ptráva 
zástavního do roka p.o p'Ovolleném zápi,slU no .. vého. T0tO slp1není 
vý1minky se současne s v'ýmazem poznamená.:>37) Lhi'l'ta jť:dno1ho 

raku po,čítá s,e Oide dne povolorvadlho usnesenÍ o- zápisu nového 
prá v azásota vn íh o'. 

' Zákon stanolví pro plattnost nového práv'a zástavního ješte 
dve další podltnínky. ZástlaJVní lPif"ávo sl\1rpenkondilkované musí bý.ti 
superkondicí zbaJVeno neba tyio ,se svolením úča,stníku n'clj no,vč 

právo prevedeny, a Sltaré zás,tatvní právo slimiU.ttánní musí bý'h ve 
všech 'vložkách vy,m,azáno. Ty to obe dve podm:nky jsou ú,pIlne 
zbytečné. Z p01vahy rveci plyne, že superkondikované 1>,rávo zá
stJavní 'muže býti vylt1tazáno, vyméllže-li se také superkoudlice. 
Vym1a,že-.Ji se právo zástavní s výhradou § SI ,kno r., nen:í 'Vyma
zánD. Prevede-li se v,šak slUp'e;l"lkondice se svolením úča:Stní:ku na 
jiné obJek,ty nebo snad na Inorvé právo zástavní,pak muže ' se 
staré právo zástaNní 'Vym'alz,aii. Stejne má se vec !pb výmlalZu 
silm1u1tánního práva zásitélJVního. SimuJtánní právo zásťa,vní je jed. 
n.atné. Polklud není y;e v'šec'h v:li()ižká,c'h vymalzáno, nelmuže se vý
minka § 38 III. no'v. spliniti. PO\n,evadž však § 40 III. llav. mJuví 
o »další výminc,e«, muže vzejílti pOCJhybnlOst, zda-li i poditnínky 
dle §' 40 III. nov. mUIsi 'pri novém Ip.ráv:u zálStavnÍm v plaltrnost 
býti U'veden,y a zda také ° ni,ch miusí býti v knihác'h vere'jných 
poznafIllenáno, že výminka se splnila. Jeť § 38 III. nov. v § 40 
III. nov. vÝ's]lO.vne citován. ,Márn:e za tOl, že pres to toho p'OtŤeb1 
nenÍ, poneva'd1ž obemia úče]u,m plne s,tačí výminka dlle § 38 
III. nov. 

ZJ'mínka o :vÝl!nalze s~miu[ltánnílho p'I'áva zás,télJVního mohla by 
naopak svým telkSltem véstJil ku dbrrnnence, že snad vlasrtn~k je 
qptrávnen, aby pooze na' jednoIm' ze s,itmultánne zavalZených 00-
jekttu nO'Vé práVio iZástlajVt1[ molMI zalPsartJL To by však p~lt1e 00-
porov'alld pOlž,ada,vJku § 38 III. 'nlOiV., že nolvé právo zásta;vní má 
býti v,l.oženo v po'radí a dio Výše záS!talV.ního práva st'él'rého. Tím 
zpusobem by si v.~aJSttnílk na úkor za:dnÍ'c'h veritelu vytvoŤi~ treba 
soIl\dhypo'teku, a! ti,tO zaldní veritelé ne~li b:y ani p,odobného ná
Ir-oku, jaký jim zachovárvá § 222' ex. r . .pi-i rOlZvrhu nejvyššílw 

~37) Poznámka tato provede se z úredrií povinnosti. Tak poučil se 
srozumením ministerstva spravedlnosti ze dne 17. III. 1917 Č. 91ľ4 
š6'rskohradecký vrchní zemský soud nižší soudy. 
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pooání' Zldj všechny nebo jen za nékte,ré ze simultánne zavazen) ch -
obJektU.. Treba by s i'mluttán ní veritelé 'byli o\P~ávneni, vykoná
vaJjíce SiVé práv:o, klterýkoh :ze spOll\uza,via1z'chých objektU. si vybra,ti , 
vlastník tak učiniti ne,mu1že. Vi'alstník mu že zapsati jen zástav-ní 
p,rá:vo, které ve vš,e'm ocilpovidá zástarvní\mu právu starému. Obojí 
zástavní !právo' musí Ise maJtemartkky i prostolfo've krýti. Zátsada, 
která pIla/tí Q. ,zásuavním p,fávu sÍlmulrt:ánnim pfi § 469 o. z. 0'. , 

p1art:í i zd~. Notvé p.r<LVO zástcw,ní na všecihny o,b)ekty mohli by 
z'<lIp'S,élJti !slOluhl~IS\ne jen všichni, vlastrií'Ci. I tu mohlo by se nové prá
vo zásta~vní dIe pomeru § 222 ex. f. jen na j.ednotllivý objekt .ob
rn,e,ziti-. UV'O\lnené ,podíly na druhých objelktech pripa1dly by k dis
pos~ci jejkh vlastnÍkU.. 

§ 38 III. iIlOV. m~:uví poulze o- právu zásta,vním novém i starém 
jaJko, cel!ku. JiiS/te lz,e ho u~íti i /pro z,á[>is. !práva nO'vého zá,staw'ního 
i jen z'a část poihledávky. O \póori1e hypoteky z.bytkové pŤedl hy" , 
poltekou noivOlU 1P'1\altí v'še to, oo rečeno bylo již pn , § 469 .o. z. 0" , 

Taktéž i vše, co wv'edeno by10 {} význ.amu § 41 III. nov. pro 
hYlPoteky sim~lrt:ánní. 

Subjekte1,l1 práva dlle § 38 III. norv. je ten k'terý vlas,tnik. Pre
jde-Li nemO!Vitost zaiÍ'm, než se vloží výmaz stélJ,fého práva zástaiv.n~~ 

ho, na nekaho jiného; mu že jej Ipravésti jen nový nástupce. To 
p.lyne již z povahy disposičního práv.a vilfél(stníkova. S 39 III. nov. tu 
pfÍjpO] uje, že je k tolmu oprávnen i veritel, pro nehož '.nové právo. 
zástavní byIo zél\psáno. To je anoimlalie, kte,rá d~sposičnílm'u právu 
v.l~,~tníkovu oldjporuje. Je to prežite:k doby, kdy podo'bný § sIloožil 
jen účeluJlTI< lkonvef!sním. Dnes j~s.t ,z,není jeho všeobecné. Slauží 
disposió vla,s\tl1,íkove. 

P,ráv'O cMle § 38 III. nOlV. nemá žáďné jiné lhu.ty konečné než 
Jedno>roEní lhutu po povoleném záp'Isu nO'Vého p.ráva zástavníhOl. 
Draiební rÍzenlÍ se práva toho. neldlotkne. V ýma.z starého práva 
záSlta'vního mu.,že býti proveden i po dražbe. Pfi prozaltímním 
zj~Mení stavIu zá,sad je pOlČítélJti vždy staré lP'rávo zástavní. PH 
rQ\zvif'hu nejvyššího [poldJání zachová se do jednoroční lhti'ty staré, 
i nové .právo .zá!stlajV'ní d~e § 220 ex. r. Rdzv,rh pro. ten ueb onen 
prípa-d muže 'se p.nwésti j iž napred. 

III. P.o ~ nám k a por a du. Výše již v § IO vylíčený vývoj 
zaved1 do .rak. zákonodálrství poznámku poradu, Po:vahon..t s,vou 
podobá se poznämka polfaJdu po.známce výhrady poradí starého. 
Obe zaahovávají patfa'd .pi'Íštím'U zástavnímu ;IArávu. Ale jinak 

....... \~"""": .. """,, ... 
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Ili'ší se od sebe po:dst/altne. Subjekte.m IPráv.a z pOizt1tám~ky výhrady 
starého poradí je ten který vla,stník. SubJekte,m práva z pozná)rn
ky po,radu je buď ten, J<do si pOIznámu<'ll vylmoihl, tedy vLastník 
nebo ' dľívejší v l a:s,tl1~k nebo i poz,d'ejší v.Iastník nebo II veritel, pif') 
nť!hož s·e V' poradí její.m právo zap~še, ,ma jí-li tyto osoby od pi'l

vodního v~a\stní,ka ve SVýdl rukOIu usnes'ení o pOlZn~m(Ce, ktleré se 
vydá v jediném vyho,toveni. Pri výhflajde stalfého \pora!dí se usne
sení s takolvýim:to výrzname'm nevys'kytuje . V ýhréllda :po radí trvá 
časove déle. Platí tri léta" .poz:ná'mka po'radu jenom rok P.ro zá 
pis,y ' plfáva zástavního prod10u,ži!la noveJ,a dHvejší lhutu 60denní 
na jeden rok. V)Tlhrad.a .poifa:dí má viš1alk ješte je,dno ôasové oihrrne
zemi Trvá Jen do zahá/jení d:t:él!žebního Hzení. Poznámka poialdu 
takto obmezena není. Teorie proto OdPOifli'Čuje, aby se vedIe 
poznámky výhra,dy pOlf;a,dlÍ součalsne lUžiíla i' poznámka poradu.33))) 

Právo vlastn~kovo z 1P0'znfumlky por,alClu, jako jiné jeho dis
pos,i,ční právo, nemu,že býtJi IPi-ec:lJmetem exe,kuce. JSOlU však ná
hIedy, které prup.oulštejí jeho z,aibavení dIe § 331 ex. i-. a zápis prá
va vei-itelov,a d;1e § 350 ex. r .339

) 

.p,rehl,édlnutím zákoinddárce z'by1 v § 53 odst. 2 predpIIs" klterý 
propouští pOIznámiku IPora,d(u tla-ké vefiJteli pro výmaz jeho zá-stav
n~ho ,práv:a. ZákanlOdlársltví, které z,a,v'edllJO v}.astní,kov II hypotelkn, 
neml.tže výmalz ver~telii, nýbiľž jen v~laJsltníku povo,liti. 

PIOrad múže se 'talké pl1"'O slimiulrtánní lPráv:o zásfaNní v ru,zných 
vlložtkách pOIznamenati. Dfívejší ,znení § 53 Jk,n. f. phopouštelo !pO
známku Ipof3Jdu jen pro IPHšt:í \zápuj-čku. Nynejší jeho telli:'st Ipro 

. j.éllkýkoli dIuh. ľ"Htže to býti plQoh:l'edávlka, která již vzešIla ne1ho 
která teprve p01zdéj,i ,polvstane. Muže to býti také hypoteka 
ka!uční. Pozná,mky PQiraldu :muže ;s. ú'slp'echem býti užito !pif i KUIP
ních dohí]1kách, k,teré db roka ,maJí být'l spIaceny. Nemilosí býti 
zásta,vn-ím práve1m zji-šťovány . StaIČÍ prol ne p'o'Zluámka poI1ald!U.340) 

Jak již výše bylo uveden Ol, pro Iv.Íice práv zástavních, která 
sukces:si,vne byl'a v pOlfaidí poznámky iZ1dlpsána, platí ipodfJe DOZ

hodnutí nejv. s(~u.du ze ,dne 25. srp-na 1880 Č. 9360 (GIU 8073) 
'poradí .podle § 29 kn . f.3~1) 

HRS) NZ, I919, I24, Wei s s ber ge L 

H39) Wei s she r g e r, 1. C. 123. 

340) L. c. '23. 

Ml ) Heinrich Bar t sch, Das osterr. · allg. Grundbuchsgesetz, 1[[ 
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Pfi pr,edchoz~m zji,štE:mí ~tavu závad jest (právo z po\známky 
p o-ra.du dIe § 166 ex. r. \p očítati , jatko by šlo o bezvý,minečnou 

p OlhIedáv ku. Pli'i rozvrhu nejvYlŠšíiho pO'dání nezbývá než , obdoba 
3. OIcLs!t. § 56 Ikn. io . Jen 1i1stJi ny s overenýonI clatem ,pred dit\dlžbo'u 
mdhlo by se užíh p,ro zápi,s práva zásta,vního po dražbe , JSlo.U 

v šak ná hle,dy , které ješťe po ,c!JraJžbe ,phpoušte ji z ~pis práva ·zá 
starvlllího v poradí p O,známky .::42) 

V. 

Vlastníkova hypoteka československá . 

§ I2. Zákonodámoé prípravy. 

N ov .ý Sltát čes'kos1ov e11lský zauja'l do 5V)TCh hranic i část I , 

které ,patfi'ly d:ríve k orune s,vatolŠ,tepánské. Je t ed y v hodnoi tidlké 
v bÝlvalém U hersklu siledo vati ,príp-fla,vy záko:nodrárné . První osno
va uherls/kého 'občamského zálkonníkaJ vyšla z prací ko m fse, kte:rou 
zríďMl o r. I 895 mill~SterStvo Slpra,vedlno/s,ti. Komisetato uk,ončiJ.a 
své prá,ce 1'. 1899. Na ttO byly jednotlivé dily o.SI100V y r. I 9 'OO ješ't e 
p'raz,koumány. 1

) Již na této OIS110 V-e byl znatel:ný' vli v práva pr,u.s
kého. Pri V'tastl1luko1ve hYIPtOltJece vl ožilo s,e teži,sko nd, zalphllc'eno1u 
pohledávkl1. V'la'smniJk nél(bý.va[ jí ceJSlsí 'Old IzalplaccnéllO záslta'Vflfí,ho 
ver·i,tele. Tak DO SltanOivil § 89I osno vy a 't~m, Ipriblížil ,se pruiSkém:u 
názoru, iPodle neholž bYllo m ožno na-býti i olsolbní p ohledávky. Vec 
nebyla vša:k dohre tPro1myšlena. B )"h) staJnO'vel101, že v lastník n einí 
povinen, aby ,ZaJp1'djCenOU p ohlledávlku vymazal. Neby lo však sta
n Olveno, že muže s;vé právo záJS.tatv'ní na n~ko(ho jiného prev,éSlti 
T a l\iko tehdy, ikdy,ž zálSltarvní veľite,l svo u hypotekárnÍ pohIedávlku 
na vlastníka pi-eve<d1., mobl jí tentoo na jiného i tehdy 'picv ésti , 
by/li-li dlu.žníkelm olsobním. V eri,te l vša,k k této côsls:i povine,l1' neby l, 

V Lastník ,mo:hl dá'le p!ľevéslii sVO<U hypo\tekární pohledávku, l1Ia.byl-ohi 
práva vlas'tnioekéJho, jako hy!p Oltekární vehtel.~) N epr-even l-li vla srt,-

Auf!.. 531 , GZ, 19JO~ 279, Dr. Georg Tr čl 111 m e r, Di e \\ ' trkLln ~' d er Ra ilg'
o rc1nun gsvormerkung. Viz vS;še poznámku 298. 

~ ~2) Not. Z eitschr., I C) TO . 344, T o u a i II 0 11, 
1) Ze itschrift hir ung ar. ä ffentlich e$ und Privatrecht. 1901 , 3 čl ná ,, !. 
2) § 891 : Hat auch de r E i gentli~ e r ein en lIypo thekargJäubi g n 

befr; pdigt. 50 i5t er zur n ewi rkung de r grundblicherlich en L äschung eln 
Hyp o th ek nicht verpf1icht ct , H at de r G ľäubige r di e hyp :)thekar isc hG 
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nÍik pohledávky éllŽ do dolby, kdy v cLražebním i-ízení smnoví se 
para.d pro uhra'žení, Jest hYP'ot eka vuči zadní-m hypoteČlním po
hl,edávkám hez účinku. rl ) 

Ponevadlž osnova. nejevÍ,la jednotného charaJkteru, byla po_ 
dtrOlbeJ~ pr·eprac'Ovfliní a z neho v yš.la r. J913 osnova nOlVá. f ) Ve 
vltastníkdve 'hypotece prirnikla 5{e tu k . ohčanslkém u zákonnku. ne
mie ckémlU , al. jeho predlPisu o' dllUlhu pOlzelmkovém a rentovém~ 

jak-Qiž i hypotece tdlS,tavnÍ neprevz.al.a. Osnova činí rozďíl mezi 
pLa(c~ním dl.užln~k\a a nedllužnlikaJ. P.lalťí-li v,JaMník, který dJužen 
naní, prejde p o h led á v k \ai na neho. lI

) PlélJtí-li dJužník , který 
však (1Iení vJastníkem, pre·chá,zí h y op ote k a jen potud n·al nebo~ 
PQikud od; vlt(tstníka. nebo je ho p rec1chudce má nárok na náhradu.S) 

Hypoteka prechéÍJzí s pOlhledävik OlU náhl'adlní. P ilatí-Ji v}.astník~ 

který je owbním ,dl'užníkem, muže hy pot e k u bez poihledávky 
vylrovnanému vefi,teJi n<lJ (le ja/kou jinou jebo pohle,dávku. pastdu
piti neho jí na nelkaho trert:í.ho prevésti. Neučiní-li toho, nehledí 
se .na hYIPOIteku v rÍ!zení dražebriÍIl11. 7

) 

Ostndv1<11 zust!a;l'a tu oos·ahO'Ve vezeti IVe v,J,astnílkove hYlPotece 

F o rderl1n g infolge der Befriedigung auf den Eigenti.imer i.ibertragen, so 
ka nn die s er di e :P;'orderung selbs t dann auf einen andern iib e rtr~gell. 

wenn el' zu g leich der personliche Schuldner war. Der Eigenturner kann 
eine hy poth ek arisehe Forderung aueh dann tibertragen, wenn er das 

Ei gentumsrecht al s Hypo th ekarg läubiger erworben hat. 
1) § 8<)2 : Hat der Eigentiim er die hypothekarisehe Forderung itl 

Gemä ssheit d es § 891 nicht i.ib ertragen, so ist im Fallc einer auf die be
la s t etc Sache gerichteten Zwangsvollstreekung bei Feststellung dtr 
Rang"o nlnung der Befriedig ung die zur Sieherung der ausbezlCl.,hltel1 For
derung gruilldbi.icherlich e ingetragene Hypothek gegenllber den in der 
l~angonlnung naehstehcnd en hypothekari schen Forderungen 11l1wirk-
sam . 

• ) C esetzenhvurf eine S' bi.irgerl. G esetzbuches hir Ungarl1 , Buda
pest. 1914, J a nás1. 

,, ) ~ 679 osn. T. odst. z § 1143 n. o . z. Tak i stará osnova v § 890· 
6) § 679 osnovy 2. odst. z § J 164 n. o. z. Tak i stará osnova 

v § 887. 
7) § 679 osn. 3. o d s t . : . Der E i gen t ii mer des Grundstuckeg, 

d er z l1 g le ieh perso nJich er Schulc1n~ r ist, kann, wen n erd en Hy p 0-

th e kargläl1biger befriedigt die Hypothek'if} Ansehung einu 
andcren Forderung, dem befriedigten Gläubige.r abtreten, oder sie einem 
Dritte~l _iib~rtragen . Macht er von dies'em Reehte keinen Gebrauche, so 
kommt die H ypothek bei .. eine!" Zwangsvollstreekung in das belastete 
Gn1l1d~tiick nicht in Betracht. 
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nemecké, ale v:z,aJlia .k ní fonnu z osnovy r,ak()Itl ské. l ' im povstaly 
.dt'Hežité odchylky od ,Qlsnw'y ralk0uské, jiJchž si, Slkladate~é uhersíké 
osnovy sna'd ani vecLOImi nebyli, ale k,teré osnovu uherslkou dd 
osnovy raJkouské ;podstatne lišL 

Podle nem'. občanského zákonníka ,nabývá po samém zákonu 
hYIPoteky každý ten vlalstníik, Z'dj jehož vlastnictví se hJlpoteka 
uV1C:dní. Podle osnovy uherské Imuže talktéž po;stoupiti hYlpoite!ku 
na j~nau pohledáV'ku Ivyrovnaného veri,tele nebo ji na tretího 
prevésti ten v 1 a stn í k, který lP o h ~I e d á v k u , Jsa osabnmn 
clJl,užnílkem, vy r o v n- al. Pod1e III. nOlVely ra.k. je vša'k \SlubjClk
tem p;ráva disposi,čního. !k a ž d Ý V1 J a s;t ník, nejen kdo po!hle
dávku vyrovnal, nýbrž i kalŽdý j.eho násltupce ve v lastni-ctví. P o
dle uhers1ké OIsnovy m,už,e náS/tupce 1V11IaJSltní:ka". který pohledávku 
vyrovnalI, IPrevésh hYp'OtClku jen tehdy, byIo-li mu tot'O právo dH
'vejším . vlas:tIl!íkem polstoulPeno. S nem. obč . záikoIlllíkem má 
osnov,a i to sp'OIečné, že se m'luví v § 679 odiSt. III. o rom, že 
vlaSItník »hYIPoteku« postnl\pUije. V n~m. 'Obč. zákonníku je ovšem 
tato hypotť1ka ji,ž d.l.uhem pOlzenill<:OIvýun. ,V uherské osnove nen í 
jasno, co se touto hYlPotekou lIuylslí. 

Ph .s,imu1tánní hYIPotece má veritel' sice s,vo bocl.li01U vOllbu, 
ale jinalk pri,spíVaJjí účastníci na ni d1e pomeru státní dane, kte~á 
na jejich poze,mky vypaldá, a nepo\dlléhají-li pozemky d~ll1i:, podle 
svéhodnoty. HY1poteční hríme, v ném. p,rekladu »Last der Hypo-

. thek« s,e tn mezi h)Tlpoteky rozvrhuje. Hyrportečrií bH:me se nemení, 
rozš'íH-li se hypoteka. VII,a;stní'ci miQholu hY1PotečnÍ bi-ime ; j.iným 
z.pusob-em rozdelIti. J en je-Ili to knihOlVne zapsáno, m:u\&í si to 
ostatní kni,hov.ní lúčastníci dáti líbi1tJi, je-li jim to k újme. 8

) 

8) § 663: 1m FaIle einer Gesamthypothek wird . die L a s t der 
H y pot h e k von den einzelnen Grundstiicken in Ansehung des Ver
hältnisses der grundbiicherlichen Interessenten zuein ander j den H ypo
thekargläubiger nicht mitinbegriffen im Verhälni sse d er den Grund
stiicken auferlegten direkten Staatssteuer, unterli egen sie a,ber einer sol
chen Staatssteuer nicht, im Verhälnisse ihres \ Vertes getragen. Ist die 
Gesamtheit der Hypothek dadurch entstanden, dass die schon bestehen
de Hypothek nachträglich auf ein andere's Grundstiick crstreckt wurde, 
so trägt die Last der Hypothek im Verhältnisse der friih ere'1 und der 
neueren grundbiicherlichen Interessenten zueinand~r :mschliesslich das 
friiher belastete Grundsti.ick. Die' Eigefltiimer konnen eine von den Vor
schriften 'des Absatzes I und 2 Q,bweichende V ereinbarung treffoo. Die 
abweichcnde Vereinbarung wirkt zum N achtcile der iihri gen grund-

- - .- ...... ' . 
'-, 
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_ Pomer Silll1ultánnídl hypotek ta,ké ,rozhoduje, jak nabývá 
v~\alS-tní:k hypo/teky pddtle § 679 OSnO(\TY, vyrovná-li se si\muHánní 
dolu-h. Vy-rovná-l.i d!luh vl'aJsltn~k, který osobne chlužen není, prejde 
na neho simultánní hY!poteka dIe POIm(er,U bypotek Také na 
o.sobního dll.užní:ka prej de, kte'rý riení vtastní,kem, ale jen do výše 
náJhr,ady, Iktelrá mu p!-íislruší pro1Ji lVualstníko.vi nebo. proti jeho 
pre.dchudci .. Vyrovnal-l.i ;pohledávku v,l.a,s-tníik, který je olsobním 
dlliužnÍlkem, muže nakLáda.ti 'hy\poitekortl na ~wém poze,mku d;le 
pomeru hypo-tek, na oSltaltních pOiZe,mlCÍich talké 'dile ro.zvrhl\l by:po
tek, poikud mu prot~ vll.:!jStníkum nebol jilch P17edchudcum pHsl'uší 
uMu'a'da (§ 680). Osnova nemá vš,alk iPreidipis.u, z.da. oistatní vl,alst
níci mají ale rozvifnu hypoteik na sivých pozemcích právo dis
posiční. 

J aik v predešlé ,kalPlito,le ,uvedeno, v bývalých zemich rakortlis
kých došla zálkonodáifl1á práce o vlals·tJn~kove hypotece III. no
VdOH k obč. zákonníku svého ukončení. V Čechách l1e~yla. ta'to 
novela vítát1d pHvetive. K 'dyž dne r. ,ledna J 91 7 melIa vejí,ti 
v platn 0lst, podial v pro:s,i,l1lci sv'alz čelských slPofiuelen SlPoiju 'S' jed
notou Z állo1žel1, hypoteční bankou ik'ráJovs,tvÍ českého, zemiskou, 
živnosltenskou a českolU p.rumyslofVou bankou pametní s/pi!S :ra
kOÚlskému Iluinilsterstvu Ipráv. Penežní ústavy s,j stežlQvaly, že 
predpisy novely z,asahují 1P:rÍ,},iš hhllbolce do dosavaduího právního 
staľ\Till a zavádéjí nOvolty, ,které hUldlou mí,L zf1!alčný vliv' na !po
mery velre'j ného obchodu a ltve'fnilctví,na pr. rozhodování vlast
ní,kovo o hypotece. Vyslovena tu o!b;wa o poraqí zbytkolvýcLl 
hYIPote'k a o výkladu slllQv ' »einem andenn gegeniiber«, vy'lučuje-li 
se úm,luvoru stran vlas't(}~kovo. p,rávo· dJiS\PQlsiční, a 'pak o ahsoUlUt
nÍ,m účinku poznám!k)' deplll,r'dlčního záva!zku.9

) 

Tabullární praks,e šla z.altÍm !SIVými cestami . .\lení se co diviti, 
že zlepšení hypotek musí uvítalti každý, kdo, zabývaje se p.o živ
nostenS'iku hypotekárním obchotdiem, ne,se r,isi,ko ztráty. V tért:l) 
veci jde však i o zá]e\m jiuý. Ode déÍlvna byly pred!pisy, aby. nOlUze 
dlužnúkova se silnýi1U verirt:e-lerrn nevykohsťov.a.la. V dobe nové 
má toto koi-listení jeT} jiné _ fCjrmy. VlaMní,kovahypoteka vyšla; 
z povahy práva zástavního, al,e talké z péče o d].užníka . K-db mel 

biichcrlichen .lnteresscntell (Ahsatz ' J) nur dan\1, wcnn dieselbe In das 
Grundbuch eingetragen ist. 

9) Spofitelní Ohzor, 1916, Č. 24. 
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jen s,ebe na .zreteli, ba.-ánli!ll .se tOlmu. Z techto snah vyvinu l se pro
s.ti-edek, který novému ústaiVu zataiI'élis·il cestu. 

Do,lO'žiky, kterÝJmIÍ ,se dis!pJOIsiilčn~ právOl v~cllstníkovo ,o hypo,
tece vylučov,a.lo, sta,ly Ise pra'Vidlelnou soručás,tidluhopi,si'I, AČikoli 

~čelu vec·i mus'ÍJLa ·stačilti doaolŽlk:a ďepurCIJční dIe § 469a 'O'. z. o. a 
TlI. norvela žádné j,iné do~ložky nezná, ·žádalo se nad to Ješte on. 
cia;už,n&ka, a:by' se v,zd.acr i práv dIe §§ 37 a 38 TlI. nov. Ani, Ikon
Y'erse, kterolU drívejší zákol1ldá'ľ,ství v zájmu d:lužn~kov!~ favo.ri
sovalFéll, nesmi se nyní proIVádeti. VedIe toho pí-jjímaly se dOl da,uho
pilSll také j.ešte dôlolzky o po~.adlí zbytkových hypo'tek § 469a 
o. z. G. zapO'vídal1 sice, aby se kdo, zi-ilz~,..1lie ipráviO zástavní, d·iISlpo
sičního práva ° nem vzdálVaJ,. DololŽky v d)lu,ho!pisech chtkly texto 
vzdání se t 'Í!m obmezolvati, že se !právol toto muže jen p'0itud. vy
kona ti, dá-III' se sou·časne zbytkové poihlť~dá·vce predinosť. V dJI,uho
p.ils,ech projevoV'al ldlužnírk ,také SYllj souhlas, aby v ' kvitaulcioh '.1 

postupní.ch llistech 'o ,díllčí.ch obnoslech bylIIO' stanoveno, že právo 
zástavní z,a IkvitovanQlu nebo lP'0slt'olUp-enou_ část má býti prell1ieseno 
jen tehdy, je-li zbytlkové pohl·edávce prednost pOISlkytnu1a.10

) 

Pouevadž dUčí sIPlátky , Ike ,kteTým byL dlužník pi-i umorite/Iných 
plO\hledávkáic'h !povinen, miolIľlia podle § 1422 a J 423 o. z. o. S 0'0-

I0) V dluhopisech české hyp oteční banky vyskytují se ()dsta\'C,~ : 

V. Zavazujeme se za sébe a !;vé právní lIástupce, že právem zást 1\' 

ním ohledne splacené části této zápujčky elisponovati budeme jen tim ZPll
' obem, že zjednáme a vyhradímc právo knihovni prednosti pro zb ~:· v ;t

vající část bankovní zápujčky a že jen s touto :v)lhradou eláme svolcní , 
aby .osoba trdí zaplati la část bankovní pohlcdavky. Svolujeme protI), 
aby do k<.ždé banko"nÍ kvítance nebo postupl1í listiny na dílčí obnu-;y 
bankovní zápujčky po}a.to bylo ustanovení, že právo zástavní za kvit.)
vanou neua postoupenou část srní preneseno b~rti jen tehdy, bude-li SO \! 

časne vložcr,o právo predllosti pro Zb)Tvající část bankovní zápujčky. 

](oi,ečne svolu jeme, aby knihovne byl poznamenán závazek v la.stníkuv, 
že jenom s v)Thradou knihovní prednosti pro zbývající část banko\llll 
Zápt"ljčky budeme disp omovati uvolneným prá'lel11 zast:wním za část han
ko",ní ZáPtljčky , jakož i elávati svolení k tomu, ahy část blankovní pol1l('
rlávky placena byla osobou tretÍ. 

Vl. Vzdáv·ajíce se práv vlastníka dIe §§ 33,37 a 38 llL dílčí l1oYC1 .v 
ku všeoh. obč. z. príslušejících, zavazujeme se po rOzumu druhé vety 
~ 4Ôc) a, obč. zák. hankovní zápujčky ' starší, zjištčné na t&to 1typotcce, 
jakož i ostatní pohledávky, zápujčce predcházejícJ. vymazati, a oSvolu
jeme, aby tento z::í.vazek, prevzatý oproti hypoteční bance království čes-
kého pri právech zástavních, zjištených v položkách ...... byl knihovne 
poznamenán. 

- ,~"~--- -
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r-oiZUlmeJ1llm j'elho i tretí Dsoba ,plabti, byly dD dl'l1hopisú vedTe zá
vaZiku o' prednOlsti dílčich hYIPO'tek pojímány i ,závazky o' 'P[-ed~ 

nost'L techtO' postoLtjpenÝlch d~lčÍlch obnosu. II ) Pi-i tOlm všem máUo 
se llIa to' MedeQo, zdk1l vše'chny tak'olVéto, závazky j.soú pl,atné a zd.a 
knihovní soudce rm,ltže pOlznwm\ky jejich .p·ovDJliti.Co p'lél!tnDI .byIo 
<fiávati do kvitalnd a pOI$\tu:pu doliOlŽiky o p'rednostech, m.e:l"a-li tutO' 
prednost skytno'U1ti tle\prve OtsOlba tretí, na kterou se '}>rávo pre
váďelo. Znení záJkona pfi:bližují sie de(pur-ačoí ddložky n&terých 
dJ1uhopisu a ráz obhg,~čních závalzku ImaJí povinnosti, ,které dl,už
ník o :predno~st~ch zbyťko,vých hYIPote'k na sebe bére. l21

) N ejsprá.v
nejší bez ,mllJ0lhých sr}ov jsou do l olžlky, aby se pfi pohledáv'ce pt-ed
chOtzí pozllla,menallo, že Is,e dá vymazatti, a dále, že se OIpatti prech
Oo.st zbytkové poJhI,ediáviky, Sríice že se stane splatnou bez vý
poved~.18) 

11) Viz poznámku IO), pak z dluh'opisu ' české' . spohtelny pol. 6. : 
Tretími osobami na míste dlužnika a " s dorozumením tohoto placené 
obnosy .postupují se platiteli jenom tehdy, dá-li tento zároveň s výhra
dou postupu své svolení, že zbSrv,adící pohledávka české spoi'-itelny S 2 

všemi príslušnými právy požívati má knihovního práva prednosti pred 
()bnosy, jež postoupeny býti majL Stejne také v dluhopíse.:h záložny 
~eských profesora, 

12) Z dluhopi su mestské spoI-itelny v Praze: Kdybychom práva 
vyhraženého nám v §§ 33, 37, 38 novely ze dne 19, bi-ezna 1916 Č . 69 r , z, 
pfi pohledávání, které pro mestskou spofiteinu pražskou na základe to
hoto dlužního listu se zjišťuje, použili, a buď právo z<ÍstavnÍ za čLt tu
hota zástavního dluhu p1-evedli na jinou hypoteku nebo dali vložiti nové 
právo zástavní ve výši a v poradí uplacené ~ástky tohot~ pohledáváni, 
zavazujeme se, že dáme součas.ne .vloziti pi'-cdnost zbytku tuhoto pohlc
<iávání mestské spofitelny pražské pi-ed prevedenou nebo novč vloženou 
splacenou částkotl tohoto pohledávání, K temto úcelul11 má mestská spo
Ťitelna pražská právo do každé dí1~í kvitance o tomto lJohledávání, jež 
nám nebo našim právním nástupcum vydá, vložiti výhradu, že plô,tnost 
kvitování vázána jest ria podmínku, že prípadný prevod pr;Ívô. zástav
ního ohledne kvitovOOé částky za pohledávku novou dIe §š 33, 37 a 38 
novely ze dne 19. brezna 1916 č. 69 r, z. maže se uskute~niti jen za sou
~asného vkladu' poznámky (!) prednosti zbytku p'ohledávání mestské 
spofitelny pražské pred tímto prevedeným právem zástavním. Zároveň 
svolujeme k tomu, aby pri té to hypotece byl podle § 34 HI. dílčí no
vely poznamenán závazek, že predchozí pohledávání ' . . .. v pol. . ".' 
dáme mazati, jakmile bude splaceno a že tedy nepoužijeme práva vy
hraženého v §§ 33. 37 a 38 novely. Podobne i v dluhopise spoi-itelny 
mesta Sobesl:avi. 

13) Z dltthopisu ústrední záložny českého hostinstva. 
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T,alkavéta ,dolo1žky a IpoznáJmky ~iľineSll\y i, ,mnahé požehnání 
našfm Ikn~hám IPQz'emkovým. Celé <listy lParpisovaly ,se de,pul1a1ooími 
poznámkaimi a hypoteJkách 'lPlredlchazích . P,alk s'e ta 'dlS!Poň zjedno
dušilo, že se poznamenával jenom depuraiční závaiek o pohiledáv
kách, zéllpsaný·ah v tech :k,terých pailalŽ1<ách. SOIudy se tClJké domní
-\·ají, ,má-li hYiPoteční banka ve svých c11uhapis.ech svol'ení k ne
jaké paznámce, že jí ta Ipoval,iti musí. I vyskytujíse pak palznáJm-

_ ky, že se dá bu~ouc'né prednOlslt IzbytkolVé pohle.dáv.ce hYlPote6n~ 

banky, ač .žádné naše zákony t'a}<'ov,é palznámky neznajL 
Po prev.ratu zu.staJla v jedno.tlivýd1 dHech česko's'l'ovenského 

státu v platnosti práva ,cLrívej5í. V býv.aJlých zômích rClJkouských 
by~o právo rakouské, na Skw:elllSlk1u a v PofdkarlPa'tské ,Rusi právo 
llIher.s;ké. Jednotný stát vyžádJa'l s,i tClJké lP,rávní jednaty. K príkazu 
mini!stra dra S a u k u ,p ,a byl proto vY1prdiCaván ,prekla'd rak. oh
čanského zákonníka, [>ri ne'mž se Ipľihlížela Ji,ž k ,zákanaldárství 
česikoslovenskému a ku zvláštnlim pomerum na SI'O'vcnsku. ELa
boirát odevzdán ik posudku .praf. dra K r č már e a S v o' b o,.cl y. 
Tito uz;nali, že sice není daba, aby ,se p'l1Oivedla úplná ,revise OIb
tanskéha zákonníka" ale že Iprekilad Vdlké nestačí. Práci meta by 
provés.ti odborná komise, sl'oženi ze zástupcu mlÍnilSiter:stva spra
veclJl,nos\ti, ,universitních .prafesoru a pr,aktiku. Na poré1lde dne 6. 
brezna 1920 za predlsednictví ,mil11istra eLra Ves e 1 é.h o byIa 
U:Sll'esena, aby se viz,al za záildadi dbč1d/llSlký zákonní.k z r. 181 t a 
na nem ip.rovedly ,se Ipauze nejnultnejší aipra'vy. V,e schuzi ,dne 16. 
brezna 1920 za predsednictví mini!snra dra 11 e i s s II e ,r a: byla 
rolzdelena práce mezi referenty. Prof. K r č már prevzal čáslt 

yšeobecn'ou a právo ohligační, tp,raf. K a f k a Iprávo rodlInné, praf. 
S v o bod '~ práVlo dedické .a já právo v-ecné. Pazdeji priby1 k re
ferentum ješte prOtf. Wei s s, ktery prevzal čáJst práva OIbHgač
ního. Pra prác.i zfízeno /pet s:ubk~mitétu.H) 

Na verejné vyzvání dašlo da s.ubkl(~miltétu více návrhu. Zmí
nÍttrľe se jen IO tech, Ikteré v subkomitétu o právu vecném dotýkají 
se naší otázky. Natár StaJn.islav H a v I í č 'c k navrhova·l, aby se 
zavedl dfívejší stav a:utomatického pdstUjp:u hypOltek. N emecký
mi zákony sem .zavlečený moeLuls L, II. a III. hypotek je velice 
nepratktický. Starý Zipllsab bylI je1dnlOd'Ulchý. Vži'I se. Byl oiblíben. 
Majitel následujících .hypoltek Ivedel, ze ii,marením ,vrvních dostane 

H) Data tato dekují p. mini s t. ko ncipi-s tovi Dru Srhovi. 

- ':t' ..... :.- - . 
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se do pi-edu. Dver byl otevren)T a bezlpeČJnrý . Dnes du III. hypo
teky majlttel zápujčku sotva dds,tal ll' e, což budte míti velkjr dosah 
pfi ohmýšlenýdl novos,ta,Vlbách. Člen -sub/kamitétu notár dr. Anto
nín :M a ,k r "Sr prOlhlásil ve sv-ém návrhu, že se pra zmenu § 33a,i 
45 III. nav. nemuže r'Oizelhráti. Neshle.dává její ,nutnosti. Je pOUze 
slaibým Ipro,s,tredke!m, ,ahy se :na 'krátkou dobu u.mele pradr)lQl\.lž i·\ 
dech pi-edl,tliž,eného v,l'as!tnika ne:mlO,V'jtos1:i. Ponev:a1dž by s'c však 
naši pre'styž,i, zad1dll0, kdybychOlm ads.tJrani) i, co 7-,avedeno je Ye 

vše'ch témer s námi sO!l.lsed'ídc'h s:tátech, UIPO/zQ'fniJ na 'nekteré ne
da'statky 6t. zálkonných predpis:iL Talk žádal, aby zbytkolvá hy

poteka mela' p'rednost .pi-ed nov/au pahle!Ctáv,kO'u a vice pOthledávek 
navých p'rednost pO/dIe I&vých záp.i/sll. § 37 IlI. ,novely hudi:ž šlknt
nut a místo neho pfiJd'e totoO znení: » V'l ,a~tní.k mtiže padl'e d ~ilSotiny, 

jež jest z'pt"lsobilá ku vId'a,eliu vÝlma'zu v-e-cného práva knnlhovne 
zapsaného, vym.oci slOhe knihavní ,pa/zná'm,ku zámiku tahOota prá 
va.« DI'e stáva,júcíha znení zákona dlužno ralzeznávati dv,e slkulpin~' 

v.I!aistnÍ!kll: ty, kdo ne'mwjí aihaivy, že vehtel se zapla'ceným ú
sta,vním právem nec<o podnikne, a dále ty, .iiž l11U neduverují. Pro 
první mahlo by zuslŤlati pri pHlež'lJtostné dhlspalslió dIe § 469 o. z. o. 
Pra:ti druhÝfm bylo by se zalbezpečiti navrženau ,P'oznámko,u , Proti 
ternto d11uhý!m verite,lurn je vlalSltníJ.::ovi ,zaldlOvá.n PflOostredek elle 

§ 37 lTI . nav. jenom n1al tfi léta. 
Člen s.u;bkannitét'll 'niOltái- dr. J aJrOISll'élIV Č II 1 í 'k žádal, aby s~ 

(fiisposiční ,právo vlast,ní\kavo vyloučil]ro pri ul11oi-i1teliných pnhle
dávtkác'h, ,ponevladž veľ.itell, který tPl1jčuje do poradí druhéhO' nebn 
da1lšího, predlpdkládá, ' že se umorr-olv,áním ij)ľect.nejší pah11edávky 
jehoO palradí zlepší. Je lto du}ežl,té pfi domech, které stári:m na cene 
znrácejí. Nyní 'každý v~riltel bez v)Tjimky v dJuhalPise vlastníkovu 
dislpasi'ci vy}učuje. T~m ,s<tá.vá se pi-ed!pis o vl:astní,kove hYIPQtece 
i'Husorním. 

Č,len 'subkomlltétu proJeslO1f dr. Egon VV e i s s podal k reforme 
občans.kého ,zákonn~ka dhšÍrné mema1randulm. Zástav:nÍ tP'rávo uh
ča,nslkéha zálkonika. nehadí se již na dil'eŠl1'1í pdmery. Chce slloužiti 

-spoltrebnímu úvéru, Ikterý adlp'o.vídJal dOIbe, kdy 0'bčans,k)T zál<rJll
ní!k ,pavstalI. Stav, kt,e,rý ,zIavedI tento zákonník, pOItrvaj až do n()
ve]" které ,k Inetmlu byly vy.dány . Jen neca ZIUenena bylo exekuč
ním' rádem . Velká kodJifikac,e nemec.ká a švý,carská musely c1ftti 
papud l kodHikaci rakalu.slké. NemJeaká pOSJkytla úveru mna/ho 
typll. Refo,rmace raJ<ouSlká jich nezaveclla. zrI Sitail'al pl-i Jedli'né fo.r-
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me, hypotece. Z'kušenoSlt na/U;čilla, že je to vždy veritel, který, s'ký 
taJe úver, stanoví i jeho podimín:ky. ByJ.o docela prípadno, že re
foiflma rakolUlská zusltaJla tu na ' če:sk6m deSikovbm právn. Práyo 
zástaJvní, nehledk ku hYIPotece Ik,él;U011ií, ImulsÍ se povždy pOiS'tllZ0-
vlajÚ jen p'ddlh~ Iknihovníh-o sta,vu. Treba by se však nové formy 
nezavedly, m'usí- ',se prece ,mJlsLiti . na nejaký samos.tatný ú tViaJ:" , 
který by je nahradil. Dve záikladní zása!dy Imely by pri tom ph
jíti v úViaihu: lus slU1C'cedelndi zacLnkh ve-htelu a osobní r,učení hy
potekáfe musí se vy]oluČIlti. V ze Situp zadriích veritelú je nesp.ra
vedlivý. Zadní IhY!Potekár s výhodným úročení1m dos,tane Sie auto
m'ajÚcky dio [)or,a,dí, v ndmž by byl své úročení nikdy nedostal. Za
platí-li se dfí'vejší hypotekár, iP'f'ejde hy;poteka jalko .právo na hod
notu' pozemlku do jmení ďl'U~níikóva\ a muže býti na j,eho }méno 
prepsána. Noveliu ovládají historické reimini.scence. P ,ojímá vlaiSt
n_íkovu ~hypotelku Jalko IPTov,isorní stav. Kdyby z,de nebylo ča:so

vého obme.z,ení, pfiŠIlo by se ku :systému pev.ných míst, Ikterý je 
s pov,ahou hYlPoteky j1alko, p,ráva na hodt.lIotu v plinté shode. N amítá 
se, že vlastníkov,a hYlPoteka' s'teŽU\je, aby se nem'ovlitosti ~d~uhu 
zbavily. Veriteli druhého ,po~adí nemá s'e jí zabrám,ti, aby se do 
prvního por.adií dostal. Ale má se státi Italk dohodou s vlastní\kem, 
niko'.Ji na jeho útraty. úver nepoti-e,buje, aby se mu pomáha,lo 
vyhHdko1u .na ,~ze:s.tu'P. Až n'a, ,nejaké príležitostné poklesy je ikapi.,. 
táiu do.st. Bude-li se IUlkl,ádaiti na II. hypote,ku, p'Olvznese se jej! 
rentabilita. Po}mov,e nestojí nic v oeste, aoby ,mel dlužn~k \pH d:t-a
žebním ľÍ1zení ze své bypotelky právo na :kvotu. Výtka, ž·e po
vstanou tím dô/stihy verite/h\ nemi n.a míst,e. Dnešní stav jen ZlpU
sobuje, že tUlto kvotu dos.tává hy;poltekární V,eT-Ite1. Dl'užník, vy
pláceje h y[pot ek u , umenšij~ své jiné }méní a odňal čá'st Jeho svým ' 
o'Sobním veritelum. Je sltúšno, ~by jim ipro exekuci zllstala jeho 
hypOltek.a. Po.nev'a,dž nY:l).,í Ikaždý veritel uJecLnává s d:lužmlíkel11,. 
že predcho'zkh hypotek pro s,elbe užíti ne:s.m:í, mela by se tomuto 
ujednání veškerá účinnost odejmouti. Sez ná-ll se z úmluvy, že 
má vlas'tníiko\vu hYIPoteku vylOiučilti, n:1usí se prohlá,sílti .za bez
l1činnou. ].í,naJk by bylo na pr. ph, spOiluvla'stnkích, pfi manželkh,. 
j iž dedi,elkou smJIOJUvu uzalviliají, a p'fi spo1lečnicích práva Q1bčal1J
·ského a olbc,hotdního. Reální ;kre·dít Slkýtá v,eritel jen vzhled~ar. 
k hodnoIte nemolV.itolsti. N ení pr,ot'0 slušno ,žádalti od c!J.užníka, aby
ručil je'šte osobne. Siltua!ci ,z'haršuje ješte InolVé znení § T408 o. 2_ O~ 

Verite] mi'1že l1ového vl\aJs/tní:ka j.wko oSOlbního dijužníka zalrn~t-

Sborník ved právni ch a státnich. 20: 

- \~ .'-:-'-"-"-' .... 
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TlJouti, a starý v lClJstník zustane v ručení osobním . Tím · stala by Se 

ovšem hypoteka dlulhem poz.emkovým, ~lre te:l1minoJ.ogle nennusih 
by s·e zrmeniti. P.rof.W e~sls lP.rot!o naV1rhu,je pno § 469 a toto znení: 
»Plráva d~slPlOsi,čního nelze se vzdáti. Zaváže-h se vlaS'ttl~k neko
m,u jinému ne,ž hYlPtOtekár:nimu veritelii, že ne.kterou hy.poteku 
v:Y1ma.že, nemuže hypotelkou naJdádati, )e-1li tOltO v,zdání ve v.erejné. 
kinize pfi hypotece poznamrenántO'.« Pro § 470 žádá zn·ení, talby 
v Idražebním ľízení byla v.1astn~krQrv,i kvota jehO' hypO'teky prÍrkázá
na a aby lhuta tH let v § '37 III. nov. byla škrtnuta. 

P'roti v:laJsltn~kave hypotece vyslO'vila se če.stká advokátní KO
kam'ora. PhSltoupila k náhledu :komitétu ardv'Okátní ,komolry do'lnto>
réltkOUSlké o osnove novely .k obč. záJkomnítku. Praktické po'ti·eby. 
aby se v.1astlliÍlkov~ hy;poteka zavedla, není. Pra'ktické pOlti-ebe vy
hOlv'í .predpis o poznámce zamýšl,eného zadlužení a zákon ze dtle 
22. únrorra 1907 č. 48 r. z. o. ko.nvers.i hJ'portekárních dluhLl. Dobro
zdání teihdejší uvádélo, že novou institlUcÍ nebude hyrpotekární 
úv,er uS'ua!dnen. KdO' buclJc~u 1P'0'SlkytJOvati úver do .druhé nebo je~te 
zaldnej.ší hyrpoteky, budou na V1l.éllstníku hYIPOiteky :žádati závlalzku, 
-aby predJchOrzí hyipOrtelky, ,až budolu zapriaceny, vylmazal, a cLají si 
tento z~vazek .lpo:znam.enati. Tím stane se vla:stnÍJkoval hypotek\3i 
bezvýzlllialmnou. Bude jen míh z,a následek, že do knihy verejné 
bude zéltpsáno mnoeství nových pOIznámeJk, již nyní cLosti četných, 
a kniha verejná ztrélttí na prehlednoS'ti. Jen vefite,lé nezlkušeJní a 
neopatrní nebudolu snad žádiati ta:kovéhO' .závazku, a vuči temto 
využítkují nesolidní majitelé hYlP'O'teky této nové iillistituce ·jen 
k tomu, aby exeku,ce na část jejich nemovitéhO" majeJtku byla 
zlm,arena anebo aSipoňstížena a oddálena. 

Nám'irtkám tbmto nelze se divirti. Vycházejí z kruhu, které 
povlždy rproti vJastníkolve hyjpotece s·e ohražovaly. Činily talk 
vNemeaku a také býrvalém Rako'l.1s'ku. J sou to kruhy, které vet
šin-ou zalstupují \p,ráve Ity rOsOtby, Jež melly .ze vzestupu hypotek 
nezélJsloužené zisky. Z techto k/ruhu hájil,a se teorrie tohoto V'ze
stupu . Právo veritelU, pi1"ávo silných, ktefí ,chtejí težiti z tísne 
cLl'užníkovy, ,akcentuje se v: techto proltihlas,ech. Na dlužníka se tu 
nemyslí. V/lastníkova hyporteka nalZnačuje již svým jménem, 
KtOlm,u Imá sloužiťi. Je tO' hyporteka', ktero'l.1 chce získalti úveru 
vlaiSltnik jaiko dlužník. Jeho ·hyporteka má jej zachraňovati, je-li 
v hospodáfsiké tísni. Za:dlrUžený v1asJtník nikdy již úveru nezíská, 
t reba by první hypolteku zaplatil, OlltQlu\pí-li jej o její zislk s,vým 
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vzestupem veritellé z hYIPlot'~k druhých a tretích. Zbude-li mu 
vlŠ!a.k uvolnená hYIPOJteka pro. jeho di'siPlols1ci, môže mu dáti základ 
k Jeho ho.spadárské obnotve. 

Zkuše:nastli českého deskovéhO' !práva a zkušenast,i se ZáSbdlV
n1m právem rakouslkým objasmdy s d!O'state'k paidsltatu .práva zá
stavní/ha, kter-é sp. do verejných kniih zap~suje. Treba by redaktari 
občanského. zákaln:I1Íka té to pad'sltaiie n~rQlz'Umeli, dnes ImiusÍ se j i,ž 
pľiznati . To byla jedna premis:a plrO' refoI'mu abčld~1Ského zákoln
níka. Druhá byla akceso'1"ita zástavního iP'ráva. >Silouží osobní pa
Jliedávlce. Tato ieho funk,ce mela býti inadál,e zélJchována. Ta 
byly smerni'~(., ktelľ~ mne vedly, když padával jse\m v subkomi
létu pra apravu (,h čal11ského právd návrh na zmenu vllaSltnÍJkavy 
hypoteky. Návrh m II j chce se pOiVaze zástav,ního práv,a pf.ibHžiti 
',' lce než to uči11llo ,zúkúno'dárství nemecké. Zákoil1'aldárs'tví t0t0, 

vycházeiíc:. z pruské ylastllíkavy hypoteky, pŤi:pialo- ji k p'Jhl,c
dávce. I vla,stník Ima clluh na slVém' palzemku. Dlub ten jest jého 
a.c1~IJVum. NemeCJké zfukanaldárství vytvolfilo skutečný reálný d:Iub. 
~Jaše práv ,> zástaviní chce ~laužiti porv-ždy jen úveru asoby. I ne
mecký dlub pozemkavý m,u slouží. Vždyť nikdo Soe neza.vaZUj(\ 
nejsa dlužen, neba se aJspaií. ,zavazuje za dluh dzÍ nebo., príŠtí . 
U ptOlzemkalvéha ,dluhu Je tento úkDI zaikryt. Naše záJkanadárs:tví . 
taho nepO'trebuje. Salhá ·a1tevrene ku zástavnimu právu, kdy je 
ho nutno pro asobní poblle,d'ávklu. 

Zástavní práv,o, treba by SlltQIu,žillo osobní poJbJedáV'ce, stá vá . 
se zápilsem do verejných knih reálním dlluhem. P.ovahu tu sle
známe sn'd/dno, uVeideme-Ji si ' na iPameť, z j.élJkého duvodu pl:atí 
nový vlas'tník zapsanau poihledávku, které nevzal na, sebe. Osob
ne není k vehte1.i v žádném lP'amerlu. Palhledávlku pla!tí Q)Oiuz'c 
prota, že je vlastnťk, Ikte'1"Ý je .po,vinetn k Iplnení, IPonevadž pahl,e
dávka na jeho. nemovitost: vázne jako reáll1í dluh. Když se tedy 
zástav'ní právo zapisuje, ne1Lze se nijak k~am:d:1Ji, že se pauze . ,alS! 
tallik pravádí, oo se de-je, úizuje-Ii se 01 nejakém dluhu dlužní lrst. 
VedIe osobní pahledávky zrizuje se zápiS'cm i zástavní p'1"áviQ! za 
palhledáv,ku reál,ní. Je-li 'V,lastník a ,dlužník jedna osaba, jsou obe 
pahle.dávky IskOlnslO/lidalvány v JedJnoltu. Ra'zejde-l.i se vla)stník 
s dn'Užníkem,ro/zejdbu se i polhledávlk:y. 

Zani.tkne-Ili nebo nevlznilkne-h' osobní lPahledávka, Slchází iprro 
reálIní pohledáv,ku její IP.rilrolZeJná f.un'kce, aby sla'Už,ila polhledávce 

20* 
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OlS/olbní. Poihledávlka reální vrací se k vll1aiStníkovi. Nezaniká :;anla 
sebou, ponevadJž triá zlje'valý tva.L Je lZapsána v kn ihá,ch veľejn)'ch 
a má tann jistý /po·rad. Pohledávka os-obní vtiskne svuj charakter 
pOlhledávce reálni, talk svou splaJtmost a. úroikovatelnOist. Cha.r,a:kt~r 

tento muže reál:ní pohl,edáv<ku dJoslti ohmezov'ati. ľ\.1t'1že zlPiboho
va)ti ohtíže, chce-li jí vl éLSItn ílk použiti dále pro jinoupohll'edáyk1.1. 
Kéllždému praktikov'lJ je známo, jaké nes.náze pusobí na pr. cesse 
nejaké poh1:e:d!áv,ky z ruky soukromé do ruky penežníoh ústan e

1. 

Pfi zápisu sOlulknomé .poIhledávky nemysrl.í se nikdy na vše,chm' 
ty ruzné ka:utely, kterých !pe~ežní ' ústavy vyžadují pro sebe, Il~ 
pr. eX!pans,i úrokovo'u ,podle penežniho trhu, úroky z iP'rodl1ení, ná
hr,adu výloh élJ iJ)od. I bylo tieba hypoteiku talk vYIPľ'a,v,i1ti, aby byla 
kdykoli zp{'lson)~I'()!u pro penežni trh, jla.kmile se od osobní pollle
dáv1<:y odpO'utá a ku v,las nn ik ovi zp,e,t v~átí. I navrhl js.em, ahy 
záSltavní práva., ve vefejných knihách zélJps,ané, vlztahova1lo s,e i na 
únoky, ú,rolky z úroku, útralty v:ka<adu, vý!povecLi, kvitance, j'alkož 
i !Útraty pr,ocesní a exekuční Ispojené s nim osobní poh'le,dávky. 
Na čas spojení s osobní IPohlledáv.kolU itu.olhl ovšem ~e11Jto normální 
ohs,ah ·hypoteky býti ,Qfbm,ezen.15

) Poidl,e olsobil.1í pob1edávky dávala 
by se také výpoveď, HdMa! s!platnos,t a. ur~oval.a ,Povinndslt náhrady 
útrat vk}!a,du, výpoNe-di a kvitance. 16

) Když se na tomto základe 
m.ela vla.stníkov:a hypotelka vybudo,,~ a.ti, bYILa smerodatn,a" tarto hle
dislka. Mello s,e 'zll!stati na domácím podklade. DOl beŽiného zástay
níno práva mélo se z'as·áhnOluti talk neznlaltdne, aby z neho vyšla 
v131S1tníkova hy,poteka jalko pľi!ro1z ·ený jeho útvar. Bylo treba se 
vyv,wrovati tkonstrukce 'p'rus.kého a nemeckéhol práva, podne n;chž 
nabývá hYiP,dteky tem v,la;stnLk, za nehož ise uv'olnila. lJvolnen~ hy
poteka melIa, býti za,cho.vána kte,rém,ukOili z te-ch po sobe náSilcd tt
jících vlastnÍJkú, který ,z n~'ch úveru bud'e !})otrebovati. Talkoyáto 
hypoteka neni.usí se, pre'Vádí-li se ne.movutost,.od k1.l'pní ceny od
polČítávati. Lpí na nem'ovj,tosti, je jejím pfÍislušenstvím: Ale pnsléz 

l::;) § 46l a návrhu: Právo zástavllí, ve \Trc:jn)'ch knih:lch a Z;'l~t;t\" 

ním rejstríku (~ -L52 3} zapsané, vztahuje se i 11 ;1 bežné úroky penč": níh n 
trhu , úroky z úrokú, útraty vkladu, výpovedi, kvitancc. jak,)ž i útraty. 
procesni a exekuční. Když se právo zástavní n ove zapisuje, 1l1l1ŽC ~e 

tento jeho obsah rozšífiti a pro dobu spojení s os()bní pohledáv'kou 
také obmeziti. Osobní pohledávka môže býti vázána na čas a výmit,ku. 
Odpadpe-li od zástavního práva, odpadnou od neho i tato obmezení . 

16) § 460 c návrhu. 
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bylu se vyvarrova,ti iknilhovme nemožného stavu, aby zá'stavní 
préÍ vo, kterým vlastnik má c1ispanova:tá, zusota;la vázn.outi i na
dá:J,e pf·O vyrovnaného veriteile. Rpúešení techto problému bylo 
dOIcela snatcfné. lástavnÍ ,právo, IdosaJvad ve vei-ejnýcb knihách 
z 3jplsané, zhavilo se vztahu k o:sobnÍ pohledávce; SvazelK s osobní 
p01hlectávkou naznačovalo jlméno vefitele, které se pri pOibltedáv,ce 
vyskytova·Jo. Vyma:zallO·-h se tulio j;méno, zbavila Ise hY!poteka 
tollOJto vztahu a Hm vymalz'Jll.a se také OIsol~ní pohleclávka. Zá(pis 
stane Soe tím be,zejmenný. S dohrÝim úmyslem bezejmenný, pone-
varl\ž svedčí :ka!žJdé'p1uv.I,ajs.tn~kovi, kt-e,rý n'el( listu B) je za:psán, talké 
spOll'llvla,stnikum, rozdrobí-'li se zatím vl·astnictvj. Bezejmené hy
poteky bude moci pro svu j úver -použíti ktedrlkoJi vlastník, j,aik
m~ l e úveru toho bude 'PattI-eboVlani. 

Kla:de-li sie ,du,raJz 111 . .11 zástavní právo, které se k osobní po
hI~dávC'e -pr~píná a old ní IziaJse oidpíná, je úlPlne Iholste]ll'o, z,dla 
tato po.hleďávka je ,platna či nťjpIatnal . Zá.stav:ní právo je zde v.ecí, 
která oSOlbní IPohledávce' 'SllOuŽí. Vec tatOi ne,p,resltává exisrtorvatL 
nemá-li exis,tence lPohrledá\vka, :kteroIU má poji,šťavati. Ta je práve 
po,dJstata V'lastníkovy hypateky, že je tOo hy;pote.lda, bez pohrliedá'V'ky 
a že Imttže býti 'V'lastn~kem určena pro jinau pohledávku. PatstuiP, 
který se deje, spO'jí-Ili se za,psané zástavní právO' s 'Chsabní !pahle
dávkou, jest týz, Idá-li se fysi,o'ká vec v zástavu ruční. Je-li pOlhle
dávka neplatná, nemá to žáJdJného vIivu lna . vec. Jen vl,astníkovi 
treba ji vlrátiti, a to se deje ta!ké pfi z.aps'čltném zástavní.m právu.'·7) 

Také simultánní hYlPoteka muže se takovým zpusobem uVlOl - ' 
niti. Nedoporučuje se však, aby.se Vlz,aly ° tom do zákona podro\b
nép,redpisy. Je l~pe, nechá-Ii se p.raksi a te'O-rii, aby tuto težkou 
otázku rešily . .finak snadno ~odlirtiJkuje se nesprávný princi(p. Ta
kovým je na pr. § 1173 n. z. o. Vy.rovná-li vl:éltstn~k zárstavního 
veritele, nabývá hypotelky p'0uze na svém pozemku. Na o.stat
ních pozemcich tato hypoteka zan,i:ká. Pomer mezi hy\pote1k;a:mi 

17) § -ló!) návrhtl: Vlastník mi'tže na základe vklacltl schopné li s tiny_ 
kt erá prokazuj e, že osoh ní pohleclávka zástla,vního vej-it~le zanikla anebo 
an i vi\l)cc l1 !"vznikla, právo zástavní vúbec anebo jen osobní pohled:lvku 
zástavníl}() vó-itele vymazati a zástavnÍ právo buď ihnecl nebo kclyko liv 
poz cl eJi na základe své yldaduschopné cllužnÍ listiny na pohledávku téhož 
neho jiného veritele p J"-evésti. Osobní pohledávka, n a kterc,u vlastník 
právn zást~vní takto prevede, nesmí jíti dálc, než jBk stanoví § 45'1 a. 
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se tím úplne pOIruší .. Místo simultánnílho práiva zástavmiho vytViQ~í 
se na jediném rpozeir11Jku sOilohypoJteka na škodu všech 'P'Oizdéjškh 
zástavních ve.fiJtelu. 18

) Ta!kovýlm neš'ťalstnýlm p-rincipem je také 
§ 663 n.ové osnotVy luhel1siké19

) o tam, že pfi s'imultánní hYlPotece 
nesou dfívejší pozemky z ás.ťa(V ní bHme, treba by s'e. hypoteka 
P9zdeji rozší.ľilaJ. Vždyť ,prece 1401z,šírením hypotek ,se bremeno na 
další objekty ph~'5une. N a.proti totniu treba stanoV'iti a:spoň ttalko~é 
zásady, které z áJk oo Ol dár s,tví , i, fPovaze ,sim'ultánního práva .záS'ta'v
ní:hb odpov~dJají. Pa1tií-li jed:n1olm'u vlastníkovi všechny stimU\lrtánne 
zavaz'ené objekty, muže diispondrvati hYIPoteikou simuiltánní sá:m, 
prevés!ti tedy si1multánní právo zásti,wní na jinou pohledávKu. 
Js-ou-l'i vl aJSitníci Tuzní, in1',už,e výmaz osobní p01hledávl}y d1oi~sta 

vykonati k3lždý z Initc:h. Vlastn~ci . tito tvoH o' sim,ultánním \právu 
zárstavní.m jednotu. TeoÓ/e chce joi ;posUJz'Ov,ati jak.o tspOlI,ečensrtví 

podle § 825 tQi. z. o. Pfi pi-evodiu \práva' zástavního na jinou po
h'ledávku 'nohlla by tedy dIe § 833 o. z. ' o. rOlzhOldov,a.ti vetšIina, 
kt,erá by se dJl1e účas,tnických ,podHu lP OiČítarti mela. Ponevlald~ž se 
jedná .a prev.od Jknihovní, lUemQihl tSe pro techni,c.ké .olbtíže tenro 
z,pusob dlOpoiručiti. I žádá sie sou:hlas vlalstníku všech. Každiý 
vlastník mllž'e v,šak žádati, alby se sim'uHánní lP'rávo zástavní po
dle daňovýoh hodnot na jednotltivé p'olzemky ro:zvlrhlo. PrO' zjôd
nOlduše:ní veci v~yhr,adil.o se to fízet!1í ne.spornému. 2Ú

) Práv'o ,simul
tánního vlaSltn~ka /lTIiUtsí se :vŠ'aik ohmeziti" pra,pustí-li veritel ne
který ze sim'u1tánne ,zav'a/Zený1ch pOlZ emlku , ponechávaje s'i ručení 
OIstatnich. Kdyby s-e tu vytvoi-ila nová saJmostatná v:};astníkova 
hYPOtteka., zvetši'110 by se obtížení , na úkor zadních veritelu . AJe 
ani podle pOlmerudaňovýoh hodnot ne'lze vyrtvoriti novou vl'aslt
ní:kovou hypoteku, Ip'O!kud zástavní ~právo ce1kove na os,tatních 

1R) Také 2. odst. § 1173 n. -O. z. o náhrade proti o,statnÍm simultán· 
ním ver itelum je nešťastná konstrukce. Toho dotčenCJ bylo již výše. 

19) Viz tekst § 663 v pozn. 7). 

~J) § 469 a návrhu : Hrávo dIe § 469 múže vykonati i v lastníjc po· 
zemkú :,:imultánne z,avazených. ]sou-li vlastníci nhní, I11ltŽ~ výmaz vy
rm'uané osobní p.ohledávky veritelovy vykonati každý' z nich, prevod 
zástavního pr~.va na pohledávku nekterého vehtele I1lLtže se státi j en 
za souhlaslt všech. Každý z vlastníku simultánne zaVaZell)Tcl1 pozemku 
múže však žádati, aby se podle daňov)T ch hodnot simulUinní právo zá
stavnÍ najejich pozemky jednotlive rozvrhlo. O t0rn rozhodne sO'.ldce 
v rízení nesporném. 
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pOIze,mcích ješte vá-zne. 2/1 ) Talké tu nesmi být: prípadn)T rOlzvrh 
mezi hylpotek:a,mi porušen. 22

) 

Právo v1alstníkovo ,má jednu končicí lhutu, pľiklep Zéllsna
vené nemolVitosti v ,exe.kUiční:m Hze.ní. Z d{lvadu, které byly uve
deny pfi kriltice III. novely, oldmítla se nejaká lhuta lP'liO rozde
lení výtež'ldl vnucel11lé správy. Ffevede-}ii toltJiž vla,stník své !právo 
na oekoho, ne:n'Í pfíč.i:ny, prolč by tatOi o,soba na výtež'ku vnucené 
správy podíl.u nebra!la. Vlastní-k sáim, nemJaje osobní .poh,ledávky 1 

nemá naň náJrolku žá,dnéJho.Z,3) 

Pfi nové úlP;rave musily se také rozfešiti pochybnosti o po
i-a,dí zbytkových hyJpotelk. Starší IprávOo m!á pi-ednost.Z,4) 
. Zipusobu, ja-k)Tm se úml.uva' s vla:sttníkem, že predchozl hylPo-

. tekou nebude diJslP'onov,alti, vy/kOlhsťovaila, musIVIlo se zákOlne.m č. e

liti. Byl naň obecný 'Sltesk jalk od úfladu, tak no-táfu i adNolkátu. 
Shora stala se o tOom poďrobná zlmlínka. I byloka:ždiOlu dťlpuračnÍ 

!poznám,ku odstr:aniti :al pOlne,c'hah to sJtranám mezi s,ebou, zda· ua 
která hypoteka se vymaž,e. PenežnÍ ús,tavy mají dOlsti pľ'Oistfedlku 

k tomu, aby dlužnílkla k ÍoQlmu IPf.imely. Jednim z n'ejúčinnejšíc~J 
je ' výpo/veď pohledávky. Bude-Li to vša,k ponelc,háno obligačnímu 
ujednání, bude i 'samým p'en.ežntm ús,ta,vulm tím umož,neno, a'by 
pro sebe výhod vla'stnÍlkovy hYIPOlteiky UiŽ,ill'y. Budou ,moiCi na žá
dost dllužníkovu depurační záva;z'ky zrušovat a na, uvolnené místo, 
salmy své ,k,alPitá'ly umísťovat1. Ve svém neprozíravém olcDporu 
proti vla'stnín<ove hYlp'o'tece docela lna to zapooffinely.2!í) 

21) § -1-69 b návrhu: Vzdá-Ii se veritel ručení na lH~ktcré111 zc simul
tánne z~lvaze'n}rch pozemkú, pOllccháv;lje si ručení ostiltnich. nelze. po
kud ručení to trvá, právo dIe § 469 la 469 a vykona ti. 

22) Hen del, 125. 
2i!) § -1-70 návrhu: Nepi-evcdc-li vlastník do pi'iklcpL1 zasta,vené ne

.1Tl 0 \"itosti právo zástavnÍ na nektcrého vei'-Úele, ncpočítá se s tímto prá
vem zástavním pri rozvrhu nejvyššího podání. 

24) § 470 čl návrhu: Právo ústavní, které dIe § '-i69 vlastník na ne
kterou pohledávku preve'de, má porad za právem zástavním za ne'zapla
cenou ješte pohledávku. Porad prevodu dalších fídí se dIe jejich zápisu. 

2fi) § 470 bodst. 2. návrhu: Zrizuje-li se zástavní právo, nemuú: 
~e vlnstník práva dIe § 469 vzdáti. Zaváže-li se nekterélllu zástavnímu 
veriteli, že v .príčine nekteré predchozí zástaiVY práva toho nevykoná, 
má to jen účinky mezi stranami a nemiiže to ve verejných knihách a zá
stavním rejstríku býti poznamenáno, ani v listiny, na základe nichž se 
nékterá práva do' verejných knih neb zástavního rejstfíku zapisují , býti 
pojato. 

- ~..::.-. ....... ..:-.--...- ... 
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Novela III. opomenula -pľizptlsobiti i pi-edpis)' exe,kulčníllíl 

rádu .nove za,vedenému institutu. I 'Ph, zrušení llebo zmene exe
kuce (§§ 41, 376 a 377 ex. r.) mtlže se zástavní prävo1 uvoUniti, 
I bylo navrženo, alby by,ly §§ o 'tolm pbmerene doplneni. NemQ
houť zu:stati ve .svém IpuvadJnÍlm znení, má-'li vlastn~k právo uvo·l
neným-zástav.ní,m právem di!SipOnovati. I zrušellí nebo zm1ena exe
kuce múže se tedy 'provésti jen výmatzem osobní pohlledávky vy
m~ha!jícího vebteI:e, n~k'01i vu,bec i záSitavního IPráva. 25

) 

Novela 111. nepovšimJJa si dále -práva úkOljného, kte,ré si,ce 
vymáhajícímu vehteli propouští, aby podle § 208 ex. r. v .poradí 
poznáJmky dtažebního rízení právo, záls.tavní ,zla: ,svo'u vylkonatel
nou ,pohl,edávku vI01žÍ'l. I cfliužniku musí b)Tti zachováno, uSlPoko 
jí-li veriteI.e, aby aspoň zástavní právol za reáll11Í pohledávlku v po
rad.í po,známky vlolžil a palk na ,poIhledávku nekterého ve.ritele 
preve.dI. 27

) 

Nová ,konstrukce práv,a v,lastnikova umožll.l:Íla i nový ZiPUSOlb 
exelkuce na právlO dil'e § 469 o. z. o. Lze je ,prevésti na pohledávku 
vymáhajícíh,? ver-,itele. O,i-šem tohko, jednou. Práv:e j'alko

' 
vJaistník 

ne,mtlže své právo ',prevésti [než jednou, nemu že se tak státi i ji
nalk, prevede-li se toto právlO v exekuci. Tim zamezí se soubeb 
vehtelii, který by ·tu byl, kdyby se nejaká jiná fOl1ma navrhla. 

2(,) Za § 41 ex. i". navrhl s e nový §: '> Provede .. 1i se exeku ce zápic,\'1ll 
pr :lV0, z;'tsta vníh o na nekteré nemovitosti, stane ~ e její zrušení n ebo (Ih
Dl czE'ní vý"m azem osobní pohledávky vymáh él jícího v~ritele nebo jcjí 
části . Vlastník mt1Že však ovei-enou žádostí navrhnotlti, aby zás tav", 
právo bylo zce1 a n ebo z éásti vymazáno. Pt"i Cástečllem obmezení mt, 
?~:; t a vní právo za pohledávktl vymáhlajíciho veritele pi'ednnst pt"cd z:'t
,;tavil1ím právem vlastníka nebo jeho nástup ce. Ku § 376 ex. r . navrhl 
."c no v)' ods tavec: ~ ~ enavrhne-li d1u žník ovei- enou iádostí zrtlšenÍ zj · 

z pamu prá\' ťl zás tavníh o vôbec, vykoná s e' zruš ení jeho 'v)"mazem osobn; 
p o hlcdávky vehtelovy. <!: Jé~ko 3. odst. § 377 ex. r. se navrhlo: Zrtlšení 
11 \.' h ohmezenÍ práva zástoavního provede se ell e poslcdního odstave _' 
fí 376.' Pi"j částccném obmezenÍ má zftst,\vní práv o za pohledávku vY~lá
~la.ikího vél-it ele prednost pred zástavním právem vlastníka ]1.ebo Jeho 
nástupce. 

27) Navrhlo se, aby se do prvního odstavce § 208 ex . r. jako druhá 
ve ta vsunulo: V téže 1hôtt: môže i" dlužník na základe vkladuschopné li" 
stiny, kterou se prokazuje, ze vymáhajícího veritele spokojil , navrhnouti, 
-a hy v POf'1odu této poznámky právo zástavní za vymáhanou pohledávku 
1)y10 vloženo a môže hned nebo kdykoli pozdeji právo toto dIe § <jó9 
~ ) . c. o . na pohl ~dávku nekterého veritele prevésti. 
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?\ ej,aké even tuelní z~bavování ne ní možné, ponevadž se exd;:uce 
y ede práve jen ,tLm ~pu's'Obem, že se ,právo vllastníkovo .na po.hle- . 
dá-v'ku vymáha,jídho ver-itele Iknilho Vll1e prevede. Nevyčerpá-li se 
r eální pohl,edáv.ka .pdhI,edáV1k,ou vy.máhaj~cího vefiteIe, muže zá
stavní právo la/ž dio svéh o vyčerlPání na vice pohledávd.;: b)Tti IPre
, 'edeno. Po rald mezi nimi již stanoví všeobecn)T pred.pis § ' 470 a, 
al e vytkl ·se Ip oznovu pIOdie Č als u, ,kdy žádost .dojdte ke knlhovnímu 
s o tl'du~ Techni,oky nebylo ,možno vY1hnouti se nesnadnému prípa
du , sltretne..J}Ii s'e pri exekuci více veritelil v stejném čase. Pov,stane 
tu me'z'!l nimi spo;}'ečenství dlt~ § 825 o. z. o . a násI:2ti ) N,astane tu 
po merné hražení j,ako v .konkursu . 

Sv:rchu bylo již rečeno, že 1P1'i zátpis'u skonsoEduj e se osobní 
pohlledávka IS pohledávlkou reální. Reální ji Sikorem abso rbuje. 
Osobní v ní mizí. Stáv á se ISipolu s ní vecí. Veci této ,muže i vlast
ník ll1iajbý ti, ani,ž by se tÍJm neao na její podstate zm'enilo. Jen to 
z p01vahy veci plyne, že vla1stní\k nemilže od s,ebe plnení žádati , 
se,be ž altOv ati a exe1kv,ovalti . J a,kmile ,a,le dá ,tuto vec zase ďMe, ' 

v:vkoná se 'zás'uavní právo p c-odIle svého olhsél(hu . Takový smysl ·mel 
§ 1446 o. z. o. lP red 1l10 VeJ.OU a talk,ov)T bude jeho. Slmy,sl podle ná
vrhu. 2il

) Ovšem vlastník mllže vždy, bu,de-li chtítl; \právo z ~kon

fuse pľ-ovésti a právo, zástavní 'nJa{ pohledávku ji.ného veritele pre
vésti nebo jen SY0!U osobní pohLedáv,ku vyma.zati. To je však jen 
pripa:d školský. Ve s.kutečnosti neučiní tak v1astnílk žádný. 

~oYela III. neda tk,la se také predpisu 'o amo,rt i.s o v,a.ný cl1 
knihov:níc'h pohl'edáV1kách. Dle § 121 kno r. po'Voluje so·ud, jaikmlle 
ediktálníÍhllta. ,proljde, na návrh ža'da'tele 'almof'tisaci vkla'du ,a zá
roveií tatké již jeho výma,z. l\1ilže-li vlaJstník právo zálstavl1í na 
neja!k O'u j:lt11 0U IPohleďávku prevésti , musí t'O jeho vuli býti pone
chán o, zda právo zástavní vymélJže. 30

) 

~ :-; ) Ku § 3 2 0 ex . i-o nav rhl se OC!::;t;I\'C C : 1\;1 z ~ts t ~. \ni p rá vn v la q , 
n iko vn ell e ~ 469 O. Z . 0 ., pi-j ll én'li oso bní poh l e el ~lvka y('í·it c: lova byla 
VY lll<lz án a, ve de se E'xekuce tím. zpúsob em, Ž~ se toto práv o lJ l'eveel e na 
p o hl (' c1 á \' ~( u vymáh ajícího vei-it ele. Nek oIib. veí-iteIútll Ize postupne 
povo liti tuto exekuci, pokud nomin eIní pohI edávka, pi-i zást avním právL1 
zapsaná, stači.Porad· mezi nim i rozho duj e č a s , kdy ž ádost k e knih c vní
m u sc,udu elojde. Dojde-li sou časne více žádos tí, Pl'evec1e s.c p rávo zá
st:W111 na všechny pohl edávky veritelu s p o Icčné . J ejich pr;Ívn í pomery 
ríclí ..;(' p ak dIe pravideI o sp oluvla stnictví . 

20) § 1446 návrhu: Práva a povinnosti, kt erá j sou v e v erl'jn5-·c h 
kn ihá ch zapsány, nezanika]í , s jeclnotí- li se v osout"· v Ias tntko ve. 

30) Navrhlrt se tato zm ena 2 . odst. ~ 1 2 1 kn o i- .: P ro jcl e li m arne 

- "":i" •.• :-~ . 
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Konstruk.cí vla,slt'11líkavy hYIPoteík y je na ,TiT'ma,zli {práva zá
stavního il1!teresov8n vJ1d!stník. J e te,dy treb a, aby se také jemu 
propu.s,tila po známIka po l-ladu pro jehO' zam&š,ltený vým,a,L... O tuto 
poznámkurozšíreny tedy predpilsy >o pora.du . Naproti tomu ode
pre lo se to' veriteli, ponevadž je tOo s institutem vlastníkOIvy hyp'/} . 
teky v ôQPorlu. J e:n nledop,a1tl-ením zálkonOldárce zus,talo to je'šte, 
jak již uvedeno, v § 53 ,kno r. 31

) 

Když s'e upravila vlastníkov a hypoteka. ~r1lkovýmto zlPuso
bem, není vice Ipotrebí, aby se je;šte p[-'i'jÍimaJI predpi,s o výlma!zu 
právIa zástavního s tfíletou výhrladou jehoi pOIradí ,p'ro pHští právo 
zásta>vní . .T aík uv,edeno, navrhla se taJto form,a" 'dlby vlastník vy
lóučil zása:h treJtích osob na>' zajplalcenou lPohledávku . Ale nyní 
bude tento ,zás,ah vylloučen vÝJlTIialzem o sobní lPohledávky veľitell,e 

a krome toho ješte IPi-ed jejím vyrovlliáním vtlastníkovou pozn~m
kou poradu pro zamýšlený V)Tmlaz. Poznámka ta,tG bude sllolužiti 
i vý,ma,z'll úplném,u, 1- ne úp Lném:u , výma>zll zá,stavníhO' práva vu
bec, i výmalzu osobní pohledávky veritdovy. 

NaJproti tomu ponechal se vkliad zástavního práva nového 
v pora'dí ,st,arého, vytrna,že-li se sta:rší právo do roka, ponev'dld!ž 
je .to po,trebí k ú,čelum konversním'. Výminka byl,a však zde p:ri
;pj,ata 1P0li'ze na stalré pofadí, ni~<oE na samý ,zápis Ipráva zásJta,v
níiho. StraJnám musí býti n'd: vuli p>onechánc., aby právo zástav
ní, nevymažle-li se do roka IPrávo ,starší, necha:ly v por,adí bež
ném. Vlastníkovi musí býti ta>ké zustaveno, aby i nového IPráva 
zástavního ku dis,poislK:i dUe § -469 O. z. o. použil. 

Ponevadž se deje zpravi,dlla zá'P'i,s nového práva zásta;vního 
v poli-adí práv'dl star,šího z,a ú č CI1lem\ konversonÍIIT1, propušten i v'ý
malz veritel!, pro ného'ž nové p'rávo. zás.tavnÍ byllO zalpsáno, aJč to 
úSltavu vlastní,kovi hy,poteky oidpolruje. účinky § S8 .kI.11. r . vlzta
ženy však také na stail"é právo ,zá,stavní, vymaže-li se totl) do 
rOlka . Zárove? s ním moihoiU býti vyma~éÍJna\ všechna právlah kte:rá 

IhM:: er1iktální. vy~ loví S(lud u ~n e~e níJ11. že s e hypotekÚl'n í pohl edávky 
a v šechny ma ne se vztahující zápisy amnrtisují a ie vymazány býti 
moh ou. V la s tník muže pak zápisy buď vub ec nebo jen pohledávky 
~ pdv)' n 0 nich zap Sml)Tmi vym aza ti a pr ;1 Ve11l z á stavním die § .+69 o. 
Z. O. nakiádati, 

Rl) T navr ž.:: n o; ::tby se v § 53 o d s t. 2 . kno j-. vypu s til a "Iova »nebo 
vÝ'111 aZ U « (od er der Loschung) a aby za,raden byl jako jeh o trp. t í cd
s t av ec: »S temito účinky muže také vlastník žádati za pOlznámku za
m~' š l eného v:,: mazu pohledávky nekterého veritele ,4: 
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po zájpisu nového !práva zástavního n.a staré !práva zásta:vnÍ byla 
zapsána. 

Pri částeči1:ém vÝiIuazu srta;rého práva zástavního navržena 
prôdnost zbytkové hypoteky pred Ihypotekou nOIV,OIU a 'prlOl lJlo'vé 
hYPOtteky dIe jejich zá!pisu. 

DlL DRUHY. 

Prá vní povaha vlastníkovy hypoteky. 

1. 

Rešení v živote a teorii. 

§ ] 3. Príbuzné zjevy. 

Vl a stn í,kov a hYlPoteka je dnes h16toric.kým a prítOimnym 
fakte:m . Vyro/stla aroslte. Lleclkolm,u zdá1a se zrlldou. ZuS\tdll mu 
Slkryt kvas. z nehož se zro1zovaIa. 

, . 
Právo Hms:ké dávalo tu rozJuštení težké . ľvfusel0 se ztl"t:lti 

\ e vývoji domácího práva, aby se vlastník-ove hYP'otece P()rJz
umelo .. Vytvorila se .sice v dobe novejší, alle by.1',a }e,n starou Ío,r
mou s olbslaJhem n01vým. Fo'I1m,a její je stredoveké právo vlast
nioké, které sv uj pri1léhalvý výraz na.Je'zllo v stredo:véké držbe 
(g,ewere). Vlšechna vecná práv~aJ byl:a nám v ní palTIna. Ohs:ahem 
s:výttn dáv,ala jim vetší nebo men\Š!í sílu a tim jej.ich in'd1ividu:ali,tu. 
S ohsahem š,iršÍim vyjaldro)VélJl'a vla:stnictví, s obsalhem užším práyo \ 
lenní, seJ.slké, zástavní nebo jliné právo, uŽÍva!CÍ. Tí-mto obsalhe'm, 
šir.šÍtm neho 'Užš~m, vyrovnáv:aJa práva vecná jedno d;uhým. Ci
nill,a z nich zje-vy soura'dné, 'soudružné. 1

) Tento právni názoiJ:" mohl 
beze všech právních nálslillnoisti pľipusiti:ti souč'dlsné zhromadení 
techto ruznýd1 práv v rukou vl,aJstniktOvých. Právu viastnÍlckému 
s tOihsaheiill užší,m nedostallo se tím 'Otb:sa!hu širšího. Ku právu 
v'llastnilckéiillu \prl~a!dilo se jen právo jiné. 

J) Dr. Andreas ŕj e u s 1 ti r, Institutiúnen _des dcuts..:l; /;n Privat
rechts, II, Leipzig, 1886, IS, Alex. Fr a n ken, Lehrbuch des deutschen 
Priv1atrechts, - Leipzig, 1894, ]68, Gi e rk e, Deutsches Pri\'éltrecht, Tr, 
331. 



316 Dr. M. Stieber: 

- Prípady podobné vyslkYltují se zej,ména \ r · právu }e:nmm. 
Pri pe1rsoll1.ální unii manství s Ikrálovjstvím byl' král v jedné osobe 
lenním ,pánem, i manem. Luce,rrljbuI1kQvé a Habsburkové by ll 
ji,mi svými domácimi lény. Ob}evOIva1llO se ~to i pri jiný'ch léne,ch, 
cÍlfkevních i svetských. Ač tu dOICihá'zdo ku konsolid,aci v ru/kOLt 
krále, osoby duchovní neh knížecí, oldp:orovélJLa JÍ teorie, hájíc 
názor, že léna trvají »penes un:v,elrlS~tatem, ecdesiam, ,princÍjpa
tum. 2

) Tam, kd~ lél1JO jalko .Ulvolnené jen na čas ,spadlo na :pána, 
m,f'uvilla; pak taode o konsO'lida,ci časoivé (,oonsollidatilo temipor:a1riÍa) 
jako protiv.e konsolida,ce 'trvalé ('colDsoltidlaltio Iperlpetua), Ikde sva
zelk lenní za.niJka~ nadDbro. 3

) Pruslký Landrecht projevil to v zá
konném' :predpisu.4

) 

Právo vecné se svý;m užším obsahem, jso'uc s v.la'st11lIctvím 
sDuradno, dává nám naučení ješte jliné. Skytá nám .poučku, že 
z Vllastniotví lze čwsfi Iprávla vylOIučih a jako sa'mlo/statné 1PT.ávCJ 
vytvoi-iti. 'ľakovou lPoviahu má právo lenní, selské, zástavní a 
horní. Je to jen proljev tého\ž p'!fil1.1/cipu, vytvor-iI-li v.la,stník na 
svém poze1!liku ve vlasltníkove hypotece predmet z;puslObiJ,ý pro 
zastavení. 

]ešte další ,pr~buznos,t jeví se v rentách. l prameny s,amy, 
ne snad jen teorie klaJdou je lna roverl jiným predmetum Ipráv
ního obchodu. Zi-ízení re,mt ja'ko prev10id nemolvitolstí ,dá'lo S~ 

. vzdán~m (AuHa lsslmg)5) a také jej:i,ch další prevody. ") I k,dyž 

:!) Georgii L udov ici Bo ehm e r i Princip'ia juri ::, lcudalis . l1' ran
cofurti et Lip s iae, 17900, 267. T)'ž cituje tamže Clemens V a i II a II t 
Op uscul e, quc: p ar ľE lcv ation du Vassa l cl la dignit e l(oya le les Fiefs. 
qu'il avoit auparavant, n e s,ont unis <.tu D omaine public. 

il) B o e 11 m e r , L e., Dr. Andreas Christian J oha nn es S c 11 m l cl, 
Handbueh des gegenwärtig geltenden gemeinen d eutsc h en búrgerliehen 
Reehts, II, 261 il násl. Dr. Georg Bes ele r, System de s gC lll ci nen. deut
sc hen Privatr ec hts, ll, Berlin, 1885, 778. 

4) P.LK I, § 677: Dadurch das die Reehte d es J ,ehn s lterr'l und 
Vasallen, allf einige Zeit, in der Person eines R epräsentatcn de s Lehns
h errn oder d es Beli ehtncn, vereinigt werdel1, v,-ird di e Lchensei.,;en
sehtaft der Saclle nicht geändert. 

ú) Dr. Ludwig D u ne ker, Die Lehre von d en 1\ ca lla stcn, Mar
burg, 1837, 70, G ä sc h en, Die Goslarischen Statuten , Derlin, 1840, 2~. 

ZD H-. 19 (1859). O . :-; t () II h e, Zur Ges,.:hichtc u . Th(:()rie de s R ente1t
kaufes~ 186, Dr. \Vilhlem Theodor Kr a u t , Grund r iss z u VerlesLlnge l 

tiber da s Deutsche Privatreeht. Bea rb. v. F. Frensc!nrll, n crlin Ll . Lei p-
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se Ipalk :poz·d.eli IpOUižíVl2JO výralzu »kO'upe a pr-odej renty«,7) i tato 
slova ukazQ>vaila jen na sam.os'taJtný predmet, kt eli' se kupuje 
a p,rodává aJtÍebo také zase zpet ktllP,uje.8) Je to z·rejmOl taJké na 
»gewere«, ktená s·e na rente naJbývá. 9

) Renta je zpusobiJ.ý pred
met pro vlastmctví,JO) ,léno.,H) zástlaiVu12) a odkazY) Pro právní 
nedo.statek dává se !pfi rente správaY) O její samostl1tnO'sti 
svedčí také její trvalostY) Príznačný bývá také její název 

zig, 1886, 267, Pau l Re II m e, Das Llibeckel: Obcľstadthuc11 , H annov .: r , 
1895 . 44, 82. 

ll) Stobbe , l. c. J\)8. 

,) Stobbe, l. c., 19·5, Kraut 269, Re11l11e b3. \ . Lub.ekll "c 
za rentu nemovitosti vzdávaly. Kdo chtel ze svého pozemku mÍti rentu .. 
vzdal jej nekoiJTIu a pi"ija~ jej zase od neho zpet, zavazuje se mu platiti 
rentu . Viz Dr. Carl '\iVilhelm P a u l i, Die s. g. \i\iieboldsrcntcl1 oder die 
Rentenkäufe des Li,ibisehen Reehts, Llibeek, 1865, 6. 7, IS 16. 

8) Dr. \iVilhelm Eduard Al b r e e h t, Die Gcwere, Konigsberg, 
J828 157, Meklemburgisches Urkundenbueh (UH) .:2231 ,.1293) : quos .'.~ 

mareas . .. (reemere poterit., 2515 (1298) 2533 (1299) . 
9) Res ele r, System des. gem. deutschen Privatrechts, I, 11erlin, 

1885, 3J8. 
10) A 1 br e e h t, 158, Dun eke r, 96 a nás!., S t o tJ b e. 189, a nás!. 

1\1 i t t e rm a ie r, Grunclsätze des gemeinen deutschen Privahecl1t" . l J. 
Regensburg, 1847, 35. 

11) M ek1. UB, 920 (1261), Dun eke r, 67. 
12) Bremi'sehes UB V, 367 (1428): hebben gesattet und e vorpend et 

den ergenanten borgemesteren rade unde der stacl Bremen jadike rente 
unde tinse aehtenlieh Bremer mark, de de veer dorpe in deme lande 
to Vy, alse \~TO'l~torpe, Sehipdorpe, Bramele unde Ghastendorfe jarlike s 
up winachten uns unde unsem st~ehe pl 'eghen to gheven.de. 

. J3) Meklemburg. Urkundenbueh, IV, 2438 (14i2 1297 \;Vismar) D 0-
mina Engelburgis uxor quondam Johannis Persie concordauit talit ~ r 
.cum privig.na eiu s, moniali de Rune, quod ipsa dabit diete moniali 
singulis annis 'un am maream denarior'um de magna domo... Que si 
mori tur, tune dieta domus hereditabit diete moniali; et tunc ipsa mo
nalis er.ogabit, cuicumque clieta domina ,é\Jssignauerit, singulis a~ni ~ in 
purifieacione beate Marie unam maream denariorum, quosque omn e. 
redditus, quos ante morem dicte domine sustulit. fiant tota.1iter pl'1'SO

lute . Ambabus vero mortuis debent dieti redditus distribui :;ex ecelc~iis 
in '\iVismatia. 

14) Dun eke r, 67. 
J5) Mekl. UB. 852 (1260): Dominus Symerus in morte constitutus 

assignavit. S . Mariae duarum marearum redditus ad vinum ct lumen 
singulis annis . Ille due inaree dabuntur de area ilIa, que apud scolas 
iacet. Quicurique il1am aream possidet, dabit ilIas perpetuo 1567 (I~8T): 
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»Ewi.gge~.d« (census perpe1tuulS:) .16) PrávOI/i') i teorie18
) považují 

rentu za vec nemolvÍtou a tOthko slPlaltnoiu rentu za vec lill'ovirtou. 1
") 

Renty nabyly ješte vetší 'Slalffilostatnolsti, když se ja:klsli v listy 
vtel:ily, ktelré IPfínos'c,e ,k rente opriaIV11.o,valy.20) Listy mely nekdy 

. kClfllIstitutivní po;vahu; zn-ejke na ded~'ce, nás'tulPce a prínos,ce.:ll ) 

l Slalmy renty pOIdie hls:tu zvaly se H.and&eslte,22) Briefe,z3) Ewi.g
geldbriefe. Z4

) Takto osamostatneny l1emu-s.ely renty pOilníjeti, 
kdy.ž zpet na prlOdéllVaJče spa'daJly.25) '1 jsou dosved,čeny Ipfíklady, 
že nekdo má rentu »in 'Siua IprlOpria dqmu« nebo že ji jaJko v.l1aist
ník :p.o Ipríbuzných dedí. 26 ) Tq,ké monogra.f~stolvi reálních bremen 
F r i edi i e b o v i tanolU' na 'mysli p.ľípad'y, kde konfus'e zánik 
reální bremena nezpi1s.oibí. Mi1žeť . zde býti zil1dividualisovaný 
účel reálníha bremene, na pr. ve !prospech ji1ného pOIzemku, kiterý 

redditus duarum marcarum perpetuo in hered itatem 2323 (1295) G'er
hardus ľvIonachus emit XVIII. tremoodia redituum singulis annis de 
i <odenbeke et suis liberis. Hoc cessit iure hereditario super liberos 
ipsius Gerhardi , videlicet Johannem et Ermegadim filiam eius et tu
torem eius Has sonem de Crukov iuvenem, in villa, que . dicitur Sover
dorp. Modo vendiclit suam porcionem ipse Johannes filius Gerharcli 
d omine Benedicto ,de Roden (dem) beke iuniori. 

lG) S to b b e, 184. 
li) Dun ck e r, 64, A u er, Das Stadtrecht von - Múnchen, Mi.in 

chen, 1840, CXXX. 
]8) C;onsiliorum Gasparis K l o c k i, Tomus II . :1.' orinlberg,ae, 1783, 

cons. '40, 340/47. 
]9) L. c. III, cons. 104, 70/61. 
20) Brem. UB. II 255 (I325). Dlužníci vyznávají, že prodali \\101-

terovi, vikári sv. Miku'láše v Brémách za I2 m. str. duchod jedné 
marky ve svem dOlme a pozemku. Platiti se má \Volterovi »vel qui.::um
que presentem literam habuerit«.· Nesplní-li se v čas, extunc idem 
\Volterus vel 'qui presentem literam habuerit prefatas domum et aream, 
cuicumque volucrint, locandi habebunt ple11iam et liberam potestatem . 
-t67 · (I340) dílCllO'd určité osoby nebo držitele listu. 

21) Dr. Paul Re h m e, Zur Geschichte des mi.inchener Liegen
se haftsrechtes, Berlin I900 (Festgabe ftir Heinrich Dernburg), 25. Vlast
ník slibuje, že bude ) Ewiggeldc platiti kupci, »seinen erben und nach .. 
kommen oder wer den prieť mit seinen guten willen innhat«. 

22) B r II c k, 29 a násl. 
23) S to b b e, 187. 
24) Re h m e, 1. c. 25. 

2ó) .Mekl. U B. 2330 (1295). Qui omn.es annuales redditus eo mortuo 
liberi nobis erunt. 

26) B r tt c k, 1. c 19, 2I. 

v 
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v majetkové Slubjektivilte totho Ikterého v.1.astníka nezaniiká.27 ) 

Renta nekde prechází v {uučnoJu zá(puj.čku. Do vu le veritde ,se 
klaJde, Zlda rentu nebo kapitM s,e za.držeLou rentou, vlastne nyní 
úrokern, chce ·míti IZélp'llacen. 28

) Nelze tu V1šaik Imíti za tOl, že by 
rozšÍrenÍJm p1atební p-O'vinnoSJti i n a kapitál samosltatná 'po'vaha 
ľ,enty vzatIa Zl~ :své. T.alk tOlIllU bYl10 zejména ve Švýcarech, kde 
y jediné skU;p ll11(~ ,kldlnttOnu, jaJk j·i,ž by.l!o uvedeno, statky renta,mi se 
z,astavovaly, a kde tatlO fOlrm,a zastaveni ješte dnes je :platná. Týž 
oha-raJkter jaJko renta má i vedie ní se vy!skytující dluž.ní liisIt 
(Schuldbrie:f) . Vedie duchOIdu »Giilt«, které jSQiU »l.iegende Ze
del«, byly ~zde Ipohledávtky , splatné IPO Ilhu,tách »Terminze-del ,( 
nebo v určité jedné lhute »Handwechs.elz,edell«, ,né k.de »Zahl'ungs
bri,efe ( pro dluhy kU(pn~ a dé dic!ké. 29 ) 

J akási vlastllitkoi\l1dl hy:po,teka objevuje se již i v zemg,kém 
prá V'U českém. Je to v.šak 'hYiP'O'teka iP'0u,ze na olko, v,skutku je to 
dedický 'ZéÍlpis sta·tiku p:ľíbUiznÝ1m. P.o-eLle českého zemskéhOl práva 

.nededili po zusta:vllteJli dedi'co'Vé, ;kteľí od neho statke'lTI byli od
deleni a, nej,sOluce nedíLné, i ženy již vybyté. Statek spadal tu 
jako odúmlrť .na krále.30) Jeden z prostI-edku, kterýJmi se tomu 
čeoJilo, byl nápadný z á JP i .s s 'm í ste m . Kdo tak učiniti chteI , 
zapisovaJ ,slvuj statek nekte:ré o sobe v zemské deSlky dluhem, pri
pojuje ku jrménu této osoby p-rázdJné mís.tlO.3J. ) T oto prázdné ,mís{,J 

2T) E rn s t J'- ri e dI i e b, V ie H.ec hts th eori e d cr R c:a ll as ten, J ena, 
1860, 349. 

28) ]VJ ax ~ e u m a n ( ;esc hi c hte des \Vuch er s in D eut sc hl and, l-L ll e 
1865, 274 a n ás l. 

2!J) l~ ugen 1:-1 ub e r , Sys tem und Geschlchtc de~ schweizeri scJl cll 
P rivatrechts l II, _ 438 a násl. 

~ O) JUDr. Jla rom.ír Č e l a k 'o v s k Ý', .P r avo odúmrtné k :::: t a tkÚ1l1 
ZpUpll}fm v Čechách. V Praze. 1882, S, R .t.A. III , l , J o sef K a lo II s e k, 
O st aročeském právu dédickém a král o vském práve O'dúmrtném na sht
cích svobodn}' ch v Čechách i v l\·l o rave. V P r aze, 1894, 26. K a p r ; t ,; . 

lZ dejinám č es kého práva zás tav n ího. V Praze, I~o3, 75 . Dr. R u c1u lt 
R a u s ch e r, O zvo leni: p os lo'upn os ti ~r česk ém prav u zemsk ém . V P r: l
ze, 1921, Is ·a nás!. 

al) V še h r d, O právích zeme české knihy devat ery, 'n, 38. Zp ó
s ob zápisu s miest em a 8 uvázáním : » Brenek z H. on šperka p1-iznJa l se 
pred úredníky, že jes t dluž en ti s íc ko p českých A ls ovi z Ko necc hlumi c 
že diel' mrtvého na Jiného má pi"'I P;i d ll ou t i: pakli by o ua llJllÍ" c l <t , pr vé 
nie, kdyby bez nich být i nechtel i. IlakliiJ y ne zaplatil, t chcly oni s amý m 

. komorník em nebo bez ko m o rníka m nc i w ú s . po m oc í kte rýžko li lid i 
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mohl v\laSitník, k,dy,koli se mu zlíbiltO, vyplniti jménem osob" 
své dllvery, o níž byl j-ist, že ,mu statek prqp-ustí. Prqpuštení jerí 
platilo paJk i pro zápis prvmí. Statek stal Sie volný. Prázdné míist~) 
tedy bylo vy:hra:zeno diispo,si.ci v lastníko-ve clluhem, v ú;čincích 

sVýich decl~d{Ýlm zápis'em. 32
) N elffiOlhlť žádný nájpadný zápis Ye 

de,sky jin'ajk býti zall)jsán nelž ,dlulhem~, Dlulh tento v.šak nIkdo cUu
žen neby'l:, talkže nemohl ani ni!kdy býti zalplarCen.33) Právnická 
forma zápisu s míste!m je s ilmUlllOvla/11)T (Huh, éliby na zákla'de neUw 
,pak v ceste -exekUice z~pi,sník v nemovitosti mohl se uvázati. 
V lastnictví lPi-ilP-adne . mu ze simul1ovaného dluhu. 34

) U rni'e-ll 
v.}aJstn~k, deti maje, mohou ješte ty-to IPrázdné místo vyplniti 
osobou, klterá by jí'm zá'pis IPrQPustila. 35

) DilSiposice vllaS'tníkm'a 

oudú se m oc i uv~zati v ded ic tvi e j eho ,, ' Kamenici - (atd.) --\ to l)tul" 
lTlOci drže ti, prod ~lt i , zéLs taviti, -z;a,p sa ti, čl učiniti 7.. tohu, ct)' Sf.: jm zc!;tti 
bude jako z svého v las tního de dickéh o_ LTmi-el-i by pak kt e r~- z n ich, 
že di e l' mrtvéh o na jinéh o má pi-ipacln o uti: pakli by ob a 11~ni- l' 1 0, ]Jr\'0 
n ež svrchup san)- Bi-enek, t e hcty t)·ž BI-enek zápi~u t o h u bud e pľá~dťll :1 

svobo d e ll _ A ~dyby jeden z nich j emu Bi-eúkovl záp i;-; tento p r o pllsril. 

zase má m ocno bS·ti j ak o by o bá propustila . . Zapsánu t o léf;l božiclw 
Lt9Ó v úter:)- p o Sv_ IG-í ž i. Viz Če lé~k ovsk~- . 1. c. 9/ [9 latinsk é znení 11('-

. dobného zápi su . 
~2) Všehrd, VT , 36: Jménem »mi es ta v zápisÍC'h jiného se nic Ill:

miení . n ež moc p ozós t avená k zm e není t o ho Z~tpi S ll. kteri-z ~ 111i c~ t~:~1 
j es t , když se zapisl1jíciemu zdá. N eb k 0 111UŽ se z apisuje , t\~c h sc _;ll1l' l1 ;( 

ve d s ky hn ed píš í; n ež jménu t o ~ o, ktož by t en . zápj s 111'21 llľojlL1st i ti. 

mi es t o se pozóstavuje. 
'1:\) Všehrd, VI, 39/ -+ : Žádn~- zápi s nápadní jinak y e (1s ky za psáu 

b~·t i n emôž n ež dluh em , ponevad ž jsú tak ustanovili ktož j s ú dsky naj
prv é nal ez li a vyrnyslili. A j es t t o takov}- elluh, že jeho žádný zaplatiti 
n em óž. a z té príčiny se t ak za.pi s uj e a h y za p lace n hS-ti n enl o h\. .-\ 1'(1-

nevad ž zaplacen býti nemóž ·od toh o. ktoi je j za pi s uj e, nad, t o o d žárl
n é ho (č. e hož se mnozÍ tomu n edo statečne ľozu1l1 ejíc e' obávají) zp lac C' ll 
b~r ti n e1l1óže. N~h p o cl z p Ó s o b e 111 toll o cllu h II n e :-;um11l;) pC'nežit1 
k zčlpJacení, než cl e cl i c t~ čl g runtové k d e cli č n é nll1 ch-žení ~C i:a

pi sují . 
34) ZZ z 1". 1530, 151: Kdo chce de dictví své za p sa ti po smrti .;,-/:. 

~ s mí s t em « v:)'š ' n ež nad s t o k o p g rošu ov česk:)' ch. j es tli žc by :nnrl'1 

b ez dedicuov; tehdy ten, k om už se zapíše . s tojí-Ii s komorníkem llvázání . 
. má se k d e dictví uvázati s komornÍkem v ty uedi ny . A když se U"áŽl' 

taJ< s komorníkem, tehdy ' jemu v té s~lmme dedicky zllstati rná. Víz též 

Z Z z r. 1549 H. 23. 
115) ZZ z 1". 1549, H. 7: Item, kdož by koli udelaI zápis »5 místem r

a tím zápisem dedictvÍ své že by nekomu zapsal a v tom že by 11111I-el 
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natd z~piJse,m s ImÍstem má tedy dvojí obsah. V lralstník muže jedrJak 
v prázdné misto zajpsati osobu ;nlavlQiu, takže ,paJk .vedle starého 
zápisn~ka i jí aedllotví pfi,padne. Jednak má od té oSDby právo 
žádati, aby mu ,zápils uvalnila. Pok/ud se tak nestane, .nelze na 
celé ,cLedictví učiniti záJpi!s navý.36) 

V českém právu ·m.estSlkém tvorily Il e z a p l a cen é p- e-· 
II í z e z a lP r o'da n 'ý gru n t ZJpusobilý predmet p ,ro jalkýlkolli 
právní 'Obchod. MohJlla si je ,koll1pitt o SiO\b'al tŤetí, a.le také sám 
vlJ<l)s.tn~k pozemku, Ikterý je dluhoval. Jemu m'u/sily se talké nabid .. 
nou ti, 'chtel,h je vebtel nekOlmU proldati. Prodal-li je v.eritel , 
neučiniv této nabí,d(ky, .mdhJ rdllužník v tento pradej v Sltou\pilti a 
peníze 'Od ;kUJpce pr,evés.ti na sebe.37

) 

Zjevy príbuzné vla:stn~kiO\ve hYlp.otece . vyskytují se také ve 
SlezS/ku. Zde byJ.o j .~ž v 16. s'tol. zvy,kem, že .knížecí kancelár 
v'ydával:a o právni,o'h jed'nánkh strwn pergamenové hsty se svou 
pečetLB8) Znely Itaké n'él! zápisy statku a zvaly se podle svého per
gatmenu kožený 'mi listy(lederne Brie,fe). Vydáv,aIy SIe pou
ze nej výše do poli01viny hodnoty stwtku, a zem,s!ký nebo zeiIlle ~ 

palliSiký úiíad je stvrzlorval. PožÍ:valy proto ob'zvlláštnÍ víry a ji 
stoty. P.fi IkQuipi IStélltku 1P1'alti1\O Sie jimi mí.s.to penez a prodejem 
snadno zjednala se za ne bežná m,ince.39

) Na. tyto kožené listy 

a deti i·ádne že by po sobe nechal: tehdy deti nebo jedno z nich, pí-i
jdouce k letom spravedlivým, muože na prázdné místo doložiti j koh ui 

. :'le jemu zdáti bude, aby jemu nebo jim ten zápis propustil. ZZ z r. 

1564 E 3S. -
31l) ZZ Z L 1549 H J2 ' 1564 E. ---16. Viz též Koldí n . (;L 
:1 7) K old í n, H XXII. 
1I S) \Al e ing art e 11, f.'<lsciculi di'versorum jurium. ~ úrnberg, r ó~}(). 

ll, 317, Rechte und Lands-Ordnung des Fiústenthu11b Tťs~hen z. 30/7 
l590. Cantzeley: Articu1us II: Allerley Pergamene Briefe zu den V cr
kauffen, erbliche Gi.iter und CQntnacten, Heyratsguts-Bekräfftigungen. 
U cbergahen, Abtrcttuugcn, Anspriiche und alle andere Bekräfitigungcll. 
~ ollen aus der Fi.irstlichen Cantzelcy unter dem Fiirstlichen Insi egeI 
und dessen Hand-Unterschrift ausgefertigt werden. und 5 011 in der Cant
zeIey hiervon nich st mehrers genommen werden, alle von ein hund ert 
Goldgulden einen Goldguden, und von ein hundert Gulden-Miintz, (' in 
C;ulden-Miintz, Heyrats-giit1. Verschreibungen aber, von eín hund crt 
C;·oldgulden, nm ein Gulden-M untz . 

39) Gruchot Beiträge. 2'8 (1884). Dr. \ V ilhelm v. Br ti nn cc k. B ei
träge zur Geschichte und Dogmatik ·der Pfandbriefsystemc nach l)ľ~il~

si sehen R echt, 69 a nás1. (S u are z) , G edanken eines P atrioten iib er-

~bornik 'ved právních a st!ttnich . 21 
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zejména v knížectvÍ iSvídni.ckém ia javor,Slkém ukaJZuje ,prU's,k}T 
F~iedTllch Il., zavádéje v SlezsIku kabinetním rozkaze-m ze due 
29. sr,pl1a I769 pro panující tam nedostatek pene,z, zvláštní ú/stav, 
kterÝ1m již i braniboTští stavotvé svému úv,eru .lPomohli.4.0) Sť<1r

vové jedno.tli:vých knížectví · slezSlkých mají t~o[-iti zemský sbo.r, 
který mÍsto dHvejšího úredního stv:r'zování ,ko,žených listu má 
prevzíti ručení ,za .zásltaNní l~sty, které kdorkoli na své statky mu že 
hráti do po.loiVke jej ich hodnoty. Ze zástavnÍch hstu mél dlužník 
zvláštní zemSiké kOlmilsi pJatiti Sroní úroky. Komise téllto ·mela je 
pak odvádéti ,ď:ržitelum zástavních listu, ,když jí je v pulletnkh 
term.inech predkládali. Čekalo, že se tím nedolstatku iPenez od
pomuž.e, ježto pfi znatných kapitálových splátkách k'alždý slpí~e 
zúročIltelné kOlŽené ~ásltavní listy než peníze bude bráti.41

) Tím 
ziPusobem bylo každému wmožoeno, aby jako ph pozdejším dluhu 
p:ozemkovém na svuj statek do zásoby kožené zástav-ní lis.ty pri
jímal 'al" jrmi teprve IPfi príležitosti disponoval. V to)mto mezidobí 
nebyl by o.všem musil zemské k01m'i,si úroky platiti.'l~) Skutečné 

den Entwurf zur. \Viederherstellung des alJgemeinen Credit::; des schlc
sischen Adels, Breslau, .'1770, 18, D~. Arthur N u s sb a u .1'11 .. Lehrbuch 
des deutschen Hypothekenwesens,' Tiibingen 1921, 220 a násl. 

40) V Prusku p.ciidal r. 1767 berlínský kupec Bijring Friedrichovi 
ll. návrh nla úízení šlechtických úverní ch spolku. Viz J j irtlľs Annalen 
des Deutschen Reiehs, 1898, 546, Ed. 'vV eg c n e r, Die Landsch;:dtl:lI. 
\ 7. literature se uvádí, že návrh Biiringuv byl pro Prusko .odmítnut, il 

teprve pro "Slezsko proveden. Nato pak zaveden r. 1777 i v M1arkách. 
(Vi z V/egener, 549), N ež Friedrich ll. v kabinetním rozkaze ze dne 
29/8 1769 výslovne praví, : ».,. so habe Ich ... mich rcsolvie~t, Meine 
ge-treue SchJesische Stände in eben die vortheilhafte Verfassung :1-11 

setzen, in welcher Meine Churmärkische Landschaft iJnen Credit und 
gemeinschaftliches Wohl bisher unterhalten unel befordert bat. I zdá 
s e, že v 1:1 a,rk~tch té doby tento system již byl zaveden. 

4.1) (Suarez), 1. c. 1. a i1ásl., 79 a násl. Víz též tamže I 13 ~l nás!. 
otísk kabinetního rozkazu ze dne 29/8 1769. 

4.2) L. C. I I I: Es . ist wahrscheinlich, dass eliejenigen, welehe ihren . 
\ ro rtheil einsehen, einen' Theil ihr.er Giiter, ohnerachtet sie keine Sch~ll
den darauf haben, in Pfandbrieie ;verschreiben zu lassen, und solchc 
in ihren Kasten zu ' legen LU,st bekommen mĎchten. Der Nutzen, den sie 
davon ziehen wiirden, kan .sich auf vieleley .Art (ussern. Sie sind dadurch 
gegen alle unvermuthete Zufälle gedeckt, ' )..l11d konnendurch keinen 
dersejben aus Mange! an baarem Celde in Ver1egenheit gesetzt werden. 
Sie konnen bey ,manche1f Gelegenheiten sich grosse Vortheile dam.it 
verschaffen, profítable Käuffe thun und andre Gescháiite vornehmen, 

al 

In 
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zavedení zemských zástavnkh listu ,staJIl o se pak reglementem ze , 
dne IS. červ,ence 1770.43) 

V ýv,oj stredovekého hstoiV'nictví nesl IS s.ebou, že se l:istu 
a 'pečeti obzv,láš'TIní význam dá val, téllk ,že ,se' list doc ella I za ve
rejniQu li'stinu pOrV!ažo\V!a1.44) Pohkdávka tou merou zhušťovala s,e 
v tyto llilslty, že .byl-li list za nep,latný prothlášcn, byla tím v-po
hlledávk,a zahrnuta. Byl-li list na siQude provolán, a nikdól se 
nehláS!il, .prohlalšov1J\1 Ise Zéll m.~tvý a neplatný.45) V Bremách vy
dával jej vlas'bniík docela na oSiQhu fingovanou, u'schovával doma 
a vydáva:l tep:rvé slkutečnému vef.ite.li, až penez potreboval. J ešte 
v 19. stol. by10 zrde zvyke.m, že, ,soudní prokurator v techtO' hstech 
jalkonastrčená osoba fungova1.46) 

Také ve FraJll.cii za.mýšlelo ,se zákonem hyport:ečníni ze dne 
9. messirdora III (27./16. 1795) z,avésti ~nstitut hy.p ote k y »s U r' 
s o i - m e ,m e«,47) ,ale záklOn z Ir. brumairu VII to odstraniP8) 

die sie jetzt bloss nur desswillen unterlassen mU'ssen, weil sie das er
forderliche baare Geld Iiicht gleich zur Stelle haben konnen. Es ist keiu 
Zweifel, dass dieses nicht ~ngehe, und e~ versteht si ch von sdbst, dass 
v.on diesen Grundbriefen, so lange sie bey dem Eigenthú111er des G utl~ ~ 

im Kasten liegen oder der Landschafts ,-Casse nicht praesentiei-t w erdcTl, 
auch keine Zinsen gezahlt werden dúrfc-n. \tV eil abe~ die Landschaft 
ihre Register, nach we1chen kilnftig die Interessen eingezogen und b",· 
rechnet werden sollen, nach den ausgefertigten Pfandbriefen cinrichten 
muss, so ' werden diese, nur blos auf den N othfall ausgefertigte Bride 
in denen gewóhnlichen Terminen entweder pmesentirt, oder in dcr 
Landschafts-Casse gegen ' eine Bescheinigung so lange deponirt werden 
mus sen, bis der Eigenthumer einen ihrer fernern Bestimmung gemässen 
Gebrauch davon zu mach en gesonnen ist. 

43) W eg e n e r, 1. C., 547 a nás!. 
4-4) \i\Tilhelm E w a Id, Siegelkunde, Munchen u. Berlin. 1914, 44 , 
45) Dr. Ferdinand B is cho f f, .Steiermärkisches Landrecht Mittel-

alters. Graz, 1875, 184. 
46) Dr. Heinrich von P o sch ing e r, Beitrag zur Geschichte d er 

J nhaberpapiere in Deut~; chlaIld, Erlangen, ~875, 4. 
47) Art. 36: ... accorde cl Tout propriétaire de bien:, et droits Stl

sceptible d' hypotheque, la faculté prendre hyp,otheque StU lui-nieml:', 
pour un temps déterminé, qui ne peut excéder dix années, par la voixe , 
de cédules hypothécaires, jusqu'cl concurrence néanmoins ' des trois 
quarts de la valeur capitale ou prix véna l de sesbiens 'présens rlésignés 
dans la cédule ... Le conservateur des hypotheq'ues· .. '. ,est garant 'Oé: la 
valeur capitale annoncéepar la , cédule . '. eette cédule hypothecaire est 
transmissible, non point au porteur innomé, mais par la vaie de l'endos
sem-ent a ordre... Il n'y a aucun recours de garanťie d'un endosseur 

., 2i* 

-
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Již pfi zavádéní pruslké v'Lasrtnikovy hypoteky byIo tPo.uka
wv-áno na obdobu ·moderních ~enný,ch papÍnl. N auka o Ikonfusj 
Imusila se pri nich úplne pushti.. Stall"ší sy.stemy sme II e Č n é
hop ,r á v a ,mluví ješte o ikonfuSti neho kOlHsolidaci.49

) OcLpovídalú 
to tehdejšímu smeneč.nému zálkonodár.-Srt:.ví, které se ješte n:Jj 

OIbecné pfe:djp~sy občanskéllo práva o konfulsi a konsollidaci od
volávalo.50

) ..l'\',le již osnova stn.enečného i-á du pro Prusy, kterol1 
Vízal'abipská rkonfetence zazákl:ad pro obecný smeneČllÝ ~rád ne
mecký, pi1ipouštela v § I I inclJols aJC 1/ na trasáta a akceptantla).51) 
M,otivy uvažovaly násl,ed1ky kolnlÍ.u.se pro takovéto indolSamenty, 
aleznaki z krUlhu ob.chodtních vyslovovali se pro úp'lnoru plat
nost takdv·ých :LndJos.a.mentu. Odp()lvidáť to, jak výsl:ov'ne U'vádely, 
povcljZe i iPotrebe S!tlleneČl1ého :ohchodiu. Smenečné zvláštnosti ne
lleoopO:Utštejí konfuse, i kdyby vube·c byla m'ožna.52

) Z iP<)rad kO~ 
milse vyše] ,dnešní čl. IO smenečného rádu. 

a ľautre, exeepté seulemen.t en cas de faux. Cit. dIe F' ran ke 11 ;i, T .ehr
buch des deutschen Privatrechtes, Leipzig, 1894. 240. 

-18) Bru c k, 68. 
49) Dr. Georg Carl Tre i t sch k e, Alphabctischc- Encyklopal:dic 

der VJechselrechte u. \,Vechselgesetze,. Leipzig, 1831, II, 7;;8, Dr. Franz 
EdUiélJrd K a l e s s a, Handbuch ' des ostelTeichischen \\.T ťchselreehts, \\Tien, 
1844, 106. Týž, Handbuch des osterreichischcll lind gcsammten dl'l1t

sc11en "Vechselrechts, \tVien, 1859, 13e. 
[jO) Tre i t sch k e, 1. c., 758 hannoversk), sm r. § 4 r. výmal".';k~· 

§ 184, brémský z 1'. [712 § 30, frankfurtsk)i § 44. 
ul) ProtokolIe der zur Berathung einer allgclllcincn deutschen 

\Vechsel-Ordnung. Lcipzig, 1848, VII . . 
52) L. e. XLII: Die Einlosung unter Giro al~ Z,1hlung aufzl1ia~scn. 

dazu hart man kein Recht, eben weil sich der Acceptant nieht quittiren. 
sond ern giriren lásst, aueh vor ' Verfall iiberhaupt nicht zahlen 5011; 

úberdies setzt ,das Giro nicht nothwendig eine Einläslll1g voraus-; eS 

kann aueh ein Act der Freigebigkeit sein. Die C'o.llft1sion aber, diese 
civilbrechtliche Aufhebungsart, klann man vor Verfall selbst dann, \V('I111 

sie hier nach Strenge des Civilrechts behauptet werden kónnte,. nach der 
Eigenthiimlichkeit des ' \\Techsels nicht zulassen. Der Wechsel soli bis 
zur Verfallzeit umlaufen; der Austel1er . und alle Indosanten haben sich 
jedem .kiinftigen Inhaber verpftichtet; das Recht des Inhabers gegen di( 
Garanten ist ei.n unmittelbares, von dem besonderen Verhältnisse eincs 
Vorbesitzers unabhángiges; es muss deshalb ganz gleichgiiltig .,ein, 
durch wessen Hände inmitteIst der Wechsel gegangen ist. Bei einem. 
in BIanco girirten Wechsel, welcher ohne neues Giro an den Acceptan
ten gelangt, kanq. m~i.n die Confusion ohne hin nicht anerkcnne.n: der 
Acceptant ka nn ihn ohne Bedenken weiter geben, und was sonach hier 
rechtlich m6g1ich i~t. kat111 man auch bei einer ncgehung (lurch Tudos-

Ak 



Práyní povaha T1astnikov:r hypoteky. 

Y zhlediem (ku · tem to novým ipred'lJisi1.m odjpaJC1ají lovšem v. 00-

vých ISySlte·mech zmínky c kOllfusiÚ3
) aue!ho se tvrdi, že účinky 

její nevzmknou. (4
) Indosuje··li se s.m.eTIka na akceiptJanta, prílIV! se 

zde, dává s.e inidosélimientem na jevo, že strauy si neprejí, why za
nikla.~(j) Je-li .jeMe nek'de zmÍJDJka o óvilnqprávní konfusi, jeví 
.se tn jen jako re.mliniis,eence z pŤÍTučelk !predchO'zích.(6) 

I vak c i i, Ikterá byJ,a dJI-íve j'oo potvrzením o zaplillceném 
vkla.de, zhustila se práva .aJk,cionárova.57

) Akcie sta'la ·se jich 
no·sitelem.58

) Pricházejíc dio drž,by lPoduiku, nemohla zpusotbiti 
SiVO U nepla'tnost Zarkazuje-li nOlve<jší, zákonoc1árství, aby podnik 
n'éljbýval svých v,JJaistních ilIkcií,59) talto zápoveď u:ka1zuje sama, že 
pojmlQ.ve ,he jich nabÝv1a1ti. ZápOlveď nezpusobuje nť1pla.tnolstti na
bytí, má jen tresty poď-ádkové v z<Íjpetí. 60

) Zálpovedi tytol nevy
chá:zejí z pHčin IPrávní.oh, nýbrž spíše z hospQldáI-s,k~.:h. Nabývá
ním vlastních akdí zImenIŠuje se záklaidní kapItál, který \podUe sta
Il.OV, j zákon.a má se veriteluIm, z,acho:vat:i jalko jistota.61 ) 

Když prakse do obehu p aj r IC i eln í d l u ž n í ú 'p i,g, y zá
váJdlel'a,zač31la te:Qlrie o nich hájiti, že na majitele lze je i v po-

:, amcllt gelteo Zl! iassen keioen Anstaod nehmelľ. Die Sicherheit dc:, 
\Y C'chselvcrkehrs wiirde auch zu sehr leideo, weoo jeder Erwerber sich 
cr:'t ,die U eberzeugl1'og verschafffeo mi,lsste, dass uoter den lndossante!1 
nic-ht der Acceptaot vorkomme. 

:;S) C. S. Gr li n hut, \Vechselrecht, l, Leipzig, 1897, 350. 

;>4) Dr. Johannes Emil K u o t ze, Deutsches vVechselrecht, Leip-
2 1).;, 1862, 84. 

~(i) Dr. Heinrich Th ä l, Das Haridelsrecht,. 11, Leipzig, 1878, 779. 
780. 

<i6) 1'1'1. v. S t u ben r a uch, Die neue Wechselordnuog, Wien, 
1850, 48. 

,,7) Dr. Karl L ·e hm ann, Die geschichtliche Entwicklung des 
Aktienrechtes bis zum Code· de Commerte, Berio, 1895, íí. 

5 8 ) Le hm a o o, 8L 
ij1)) Čl. 215 d, 226 noz., § 32 akc. regulation z 20. IV. 1899 Č. 175 r. 'l.. 

Gil) Dr, Carl. Gia rei s - Otto F II C h she r g e r, Dasatlgemeine 
deutsche Handelsgesetzhuch, Berlin, J891, Soo. Dr. Ludwig Vve y 1, Hand· 
buch des Deutschen Actieogesellschaftsrechts, II, Freiburg i. B . Il. 

Leipzig, 1896, 78. 

tn)G are i s - Fu c h s,b erg e r, 500, Konrad C ci s 'a ck, Lehrhuch 
des Haodelsrechts, Stuttgart, 1898, 634. Dr. Walther L a o da u Oe r, Da,:, 
osterreichische Acttenrecht, Wieo, 1900, 69. 
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zemkalvÝtCh Iknihách zél!PliISlalValti. Palkud nebyly vyclány, byl jí:rn 
i .isáJm vilalSltník tl2

) _ 

TytJo všechny zjevy U1kaJzují, že práve ve svém V.)TVOjl smel-uje 
k tomu, že pripautává .pahlledávky na jiS'tJou fa'rlmu a tvoH si t~m 
pro právlJí obchod abjekty. V čes.kém Iprávu by ly ji;m~ dacela 
i z á iP i s y ,n a s t a tky, počítané mezi nemavitosti.63 ) V rak. 
obč. zákonníku jsou pohledávky, ve verejných knihách zlajpsané, 
yecmi nlov~týlmi (§ 299). Novejší právo zove Els,ty, v nichž s'e 
polhJl~dávky ztelesni1y~ cennýnú palpírya rozšíf.ilo j~mi právo 
o nový druh vecí.64

). V~dí-li se v ríalkovýchto péllpírech vec, lJejmuže 
vec tato !pJ()Iz,býti ,své podstaty, ,dostane-li se odO' rukau toho, od 
nehož ,pochází. Cenný Ipapír v rukou dlužníka nelztratí nilc na s,vé 
ex~stenci.65) 

§ 14. LiteTá:rní projevy. 

laJko v právu Ť-Ílm·ském byly IPreJ~pisy a vlastníkove hYlPotece 
težk)Tm Plrablemem teOrl1ie, jSlau j~mi i, v právu moderním. PTávo 
jí vytvorila, a teor,ile až Ido dnes pokauší se -o její ja.SlnlOu fannu
laó. K'aidý náhled odpa!zlOr'OY1al nejalký ryls její povahy. Nekrt:eré 
z nich byty i vod~ťkem zákanodár,c:. Byla o' nich již dHve učinena 
zrnínka. Zde buďtež ješte vedle sebe srovnány a nekteré bli1že 
vytčeny. 

Nektefí z tea·ret~ku zusta'ti státi Itll a rom a IJ i s t i c k é m 

fl~) Blätter ftir :Rechtsanwendung, 1848, 321 a nisl., Dr. L o t z, 
Ueber H ypothekbestel1ung in Schuldbriefen, we1che auf jeden Inhaber 
lauten. 

63) OZZČ, O 28, Declaratorien u. Novellen Kk. z8, Reskript 
ze 17. III. 1688 (Weingarten, Codex Fef1dinandeo··Leopoldinus, Č. ,3Gf.) 

64) Gi e r k e, Deutsches Privatrecht II, 105, Dr. Richard K och, 
Geld und Werthpapiere (Beiträge zur Erläuterung u. 13eurtheilung de" 
Entw~rfes eines Burgerl. Gesetzbuches fur .das Deutsche Reich, 4). 
l a násl., Dr. Ernst Jac o b i, Die Werthpapiere im Bilrger1ichen Recht 
des Deutschen Reiches (Abhandl. zum Privatrecht u. Civilprozess des' 
Deutschen Reiches, VIII/I), 102 a násI., · Dr. Karl Le h fi] ann, Lellr
buch des Handelsrechts, Leipzig, 1908, 523 a násl., C o s a c k, Lehrbuch 
des Hiľndelsrechts, 151, K o h le r, Encyclopädie der Kechtswissen
schaft, I, 1904, 480, Gi e r k e, Grundziige des deutschen Privatrechts. 

65) Jac o b i; 235, Gi e r k. e, 120, I her ing, Passiv'e Wirkungen 
der Rechte (Ih], IO, 447, 454, 455), vysvetluje to svou teorií o pasivní vá
zanosti pro budoucÍ účel. 



Právni povaha vlastníkovy hopoteky. 327 

z á k l a cl e. ] s.ru proto jejími protivníJky .ilnebo jel1 s výhradou 
já phpouštejí. T ,ak Vlldí v ní B a roG) výhradu ,otevrenéha mffita 
(Offenhaltung eine,r Stel1e). Obecne se uznává, že he zHditi 
práv'O zálstavní za IPôhledivk,u budoud. Vznikne-li pohledáVka, 
má její právo zástavIní pohlId hned ode svého úízenÍ. Pfipou
Ští··li se však kreditní hypoteka s vel'itelem jednim, nelze na
hI-édno'uti, Ipr-OČ by to nebylo mO'žl1o s více verite1i nebo vubec 
s Ikaždy:m možnýrrn vlehte1-em. ZHd.í-I,: se zást:alvla pro budäud po
hledávku, není to nilc jinéh'O než , výhraJda její,ho zástavního práva. 
V ýhrada tato :J1Jepredpokládá smllOU'ViU sveritelem budbud \po
hleďáv,ky, nýbrž jen Slmlouvu s vehteli nove l1a.stUlpujícími, kte · 
rolU se s'vé lp'riO!rlity v Jisté ,výŠli v1zldáv'aJjL Ani ,podl,e nejpHsnejší 
teorJe fím~kého práva netda-! by se nalézti žádný dllvod, Ilyr:olč by , 
se ' nemelo ulznati, že pafaidu s v,ecnÝ'mi ÚČ:lI1tky '}!ze se vzďáti. N'e
bylio>-li to v Hmlském p:rávu výsllovne U'znáno, · lze to vy SfV,etliti 
tím, že nebylo pozemkOlVých knih ,a tuc1íž s,talbillity dnešnkh z;ar 

psaných hypotek. Dov,oluj.e-li se vlastníkov1, aby n:a mísIte za
placené nebo jinak, na lpr. konfUlsí z,anikLé pohl~dJávky novolu hypo
te,ku zfí,dil, zrÍJzluje já jen na ,míste Sitaré. I cesse zé\iP},acené nébo 
jinaik zanlklé pohle-dávky je pouze zľízení nové hypoteky n~ 

staré1m mísrte. Zcizuje-li v.1la:stník ' 1P00zeme!k, 'jde jeho práva na 
vlastníka novéhOI. Z ville kU(plce .mu,že VŠalk na starém mÍts,te po
skytnuta být:i hYIPoteka prodavači. 

Z ro.m1aniistickéihO' stanow1ska' je proti vJl.atstníkove hypottece 
S t a u b.6T

) Je to právni1dké nOl1jS:ťins. Je adporem sama sOIbe jalko. 
jus in re aJliena, ,které vázne na vlasItmí veci. 68

) 

Ne.kteH splÍ'sovatelié se vilbe·c do. kons.trulkce vlastníkovy hy
yoteky ani l1epouš'telli. T.ak Kre ch k6nstatuje 'P.Quze, že se v,žila, 

'~ že· prakse ví, ja/k má s ní naildádati. Její predpoklatd, i účinek 
je p,redlpisem určen Ipre~lITIJe a jalsne.69 ) End e ro all n ve dfívej-

(jtl) Archiv hlr civil. Pratris (ACP), 53 (1870») 362 a násl., Dr. v. 
Bar, Ueber den s. g. , selbständigen Charakter der Hypothek (Real
a.bligation) im neueren Hypothekenrechte mit besonderer Berllcksicb
tigung des neuen preussischen Entwurfes. 

6i) Archív fur burger1. Recht (ABR), S, 46 (1891) a nás}., Dr. Her
mann S t a u b, Die juristísche Konstruktion der dinglichen Rechte 
nach geltendem Rccht und dem Entwurf eines b~irger1. Gesetzbuchs. 

68) Jeho votum prGti osnove nemeckého obč.anského zákonníka 
vyznívá pro systém volných míst. Vi'z tamže 47. 

69) Beitr. zur Erläut. u. Beurt. des ' Entw. des B. C , (BEBG), q. 
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šÍch "ydáních obmezuje se IpoUize nar e lP rod II k c i z á k ona. 
I pr-aví, že vlasltník zákonem (Kraft Gesetzesvo'fschrift) uznává 
se jako zá'stavní verite l na v11a:stní veci. Jeho hypoteka, dotkne-li 
se konfuse lP·ahledáv!ky, stává se ab s tnaktn im' obtízením (ab
strakte Belastung) p'a.zemku, mieníc se vdJluh .p;o,zemkový.70) 

Jmí spisovatelé zastávají náhled, že ,predpi,sy o v,lastníkove 
hypotece jsou pre dpi syp r á v a for m á.I n íh o, pO!str<Ílda
jící v'ý!plne práva maJterieln~ho. Zákol!1i pr~p,ustil, jalk pro m.ekLem
·burské právo h nl1dí M eib o 'mI, lajby se hYlPoteka m'Olh!ta: zap:;ati 
Í pro vlastn~ka. Ak/t, kterým se zástaiVIní právlO zakládá, pro-vádí 
se tu jen čéÍlstečne, pokud totižs:polupusobí knÍ\hovní úrald. Zá
stavní právo z této pHčilny tedy ješte nevznikne. . Pľtsobnost 

zápi\su je tu ooJsunU'ta a·ž ·do té doby, kdy tu bude veritele. Bude 
to buď vlastnílk .sám, p~OIdiá-l~ Itl.e mo v i,tos t, aneb jillá osoba, k1teré 
JPohledávku IPO:stOUjpí.71 ) ·Pro ,p:rávo saSiké učí G r ii t z ·m án n,72) 
že podle § 444 oibč. zák. saJs.73

) nemttže vlastník hypoteku, která 
na jeho jmérto je zéllPsána, Iproh zá:sJta'V1ním ver~telum nikd:y [)I10-

vádeti. " Tt<1lto pre:ps:aná hY!Poteka nepovažuje se tedy za žádné 
právo v k~idu. p ,repsál11.í na zástavníhd dlu.žnÍika a postuiP IS jeho 
strany jsou jen formy, které pfizpusobily se zHzení hypoteční 

knihy, 'aby v nich vIliastník tJlplrázdnený:m 1P'O'radovýlm mÍstem 111.OIhl 
llakláJcLa1i. Celá nau.ka není te,dj IS{)Iukf1dmolPrávnÍ, nýbrž s:padá do 
i"ízenÍ 'o f0rme; jakou s'e vyhla,šují nové hypoteky. Gen g 1 era) 
ll1á za to, že vlastnÍlkó\<-a je pOUize predbe·ž:rlé xaknihování (V (.]"- . 
läufige Vef\buchung) pOlhled!ávky, která pHšte snad vznikne. 

Pro vlastnikovu hypoteku Ihájiia SIe dál'e nau.ka o li prá z d
nell Ý c It mís te c h. Pro dHV'ejší pruské právo učil Hi 11 !' c h i-

Dr. J o hannes K .r ech, Die Rechte an Grundstticken nach dem Et1t
wurfe ~ines hiirger!. Gesetzbuches fiir das Deutsche Reich, 137. 

iO) End e ro ann, Lehrbuch des biirger1ichen Rechts, ll/I, 7. Auf1.. 
Berlin. 1900, 37, 456. . 

f 7l) Deutsches Hypothekenrecht (DH, ll) , DL V. v. [Vf eib om, 
Das ~Ir ecklenburgische Hypothekenrecht, Leipzig, 1871, 150-154. Viz 
k tomu DR, IX, P. von K li h 'l e wei n, Ergänzungsban.d: Das 1\lek
klenb\lrgische Hypothekenrecht seit dem J ahre 1871, Leipzig, 18R9, ' 31. 

í:l } Dr. Paul Gr ii t z man n, Lehrbuch des koniglich sächsischel1 
Privatrechts, I, Leipzig, 1887. 320. 

7!1 ) Víz díl l, § 3 pozn. 18). 
74) Dr. Heinrich Gottfried Gen g 1 ~ r, Das deutsche Privatrecht, 

Erl\ZI,ngen und Leipzig, 1892, 260. 



Prbni ponha vlastníkov, hypoteky. 

tI s, ';:; ) ze hYJloteka vlastníkem za.pl,acená pomí~í. Zustávú však 

jeji skofápka, z~pi's, který muže 'Z1a,se nové jádro zíslkab, Ú'ídí-l,j 
se nová hypoteka ve forme hypoteky. staré. Zákon olpravňuje 

\~Jastn~ka, aby Ip&ald s.ta'I"é pdhledáV1ky pr,ed pohledávk<llmi ' zad:
nimi poskytl za - techže Pddmínek Ipolhledávce nové. PrO' novejší 
prltsk~ právo zastá:vá IOCUlS!OVOU teorii ta.ké Ach i 11 e S.76) Zá
písem po~emkového d~uhtt na své jn~éno Illezaloží vlastn'í~ žád
ného právniho pdmieru, dá Imu . jen (ffio/žnost, aby v,z,nikl. Z;a,baví 
jako pfi obstáVlCe rpro poz·e.mlkový dIuh jen míiSlto. Právní !pomer 
vwiikne, až Ipo.zemkiOvý dluh lP,rev,ede na jino'li oWibu. Až ,diO- to
~oťo ·o.ka,mžiku brá;ní vefite1Um pazdeji zajpsaný.m, aby na!5't()l~pih 

1'1a okupované /mÍsto. Tak l S }I e gm ann o v i rpro právO' saské17
) 

za:dává v.1astnúk jen uVI()lllnené zástavnÍ mÍ'sto (oHen gewordel1e 
Pfandstdle) . 

S práZ1dnÝIInti mÍ,s,ty sou vilSí i naukiaj o v )r h 1-. a cl é por ,a -cl tt 

nebo pre cl n o s 1: i. Drží se jí B ä h 'r .78
) P.o.yCllze zásta:vnílho zá

pisu je jmbnlO veritele ne1co rdati:vne úplne lhostejného. I ú/pln e 
bezejménná Ihypote:ka, ;plľ.i níž bys·e jméno vefitele teprve lPoz;ďe,ji 

:z a\psa:l1o, byl a by ,mysJ~teIna, . Osnova IPruského knihovního zá
Kona, kterou ·klr:itúsluj:e, zavedI:a jen její SoUlrogát, zápis hYIPoreky 
na vJastnÍlka. N/a.lézá-'Ili se hypoteČllí hst zatím v jeho ruce, nemá 
tlo význiajIlrU pražádné.ho. T'~rve alž jej c1ále dá, úídí hycpote'ku. 
ByJa-E hYPdt!eka na jeho jlméno zapsána, zatla~ujíc další :hylPo
teky nebo jiná vecná práva, pak znaJlTIiepá jeho nypoteka v)r
hr.adu por,ädí (v,orlbehaJltener V;or/zug) na výtbžiku po'ze,mku vuči 
osobám p-Oizdbjli .zaps,aným. Pred'nOlst Ituto .muže i nal jiné O'sIQ1by 
prevésti. Týž význam má i vlalstník'ova hY!Poteka ~ prevede-li 
vl'astník právo pre,ckhoúho zástavniho vefitele na sebe. 

Príčina vlaJstniklQíVy hYipote'ky videla se také v tom, že vec 
Jej a k s i lP ,a s i v II e z a v á z á ITh a. N ej,dHve to projevil D e l~ 

"') Preuss. Anwaltszeitung, 1866, 693 a násJ. dIe zprávy Scl1oll
l1layera (Hypothek des Eigenthilmers, 21). 

íl;) -\lexandcr l\ c 11 i J Jes. Die preuss. Gesetze í-"ber GrundcigcJl 
thUl1l und HypothekenrecJit, Ber1in , 1872, 45. Viz též :>tr. 87, kde praví. 
že vlastníkova hypoteka formálne je hypotekou, matcrielr'le dluhem 
pozemkovým. 

iT) DH, IV, Dr. G. S i eg m čl n n, Das sächsischeH ypothekell
redlt, Leipzig, 1875, ' 121. 

(8) lherings Jahrbii.cher (Ih]), l I (1871), 95, Otto II ä h r, Die 
preuss. Gesetzentwiirfe ilber die Rechte an Grundvermogen. 
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.. ; 

br ii c k.'9) Trcba čim'ti rozdíl mezI oh'ligaiCÍ a dluhem. Obliga<:e~ 
polkud Je pOlnH~jrem mezi osobami, konfusí zaniká. Dluh však 

l 

pokud jest vecÍ, ·muže potrvati. Vul'e veriteLova neb clI1užní,kova 
muže zachovati pOlhl1e dláV1ku , trelba hy ab1igace Izani!kla. VeHtteli 
nebo d1.užník<olVi je zUlstélJveno, wby poihledáv1ka jako čásrt jmení 
ajktivního, dl'uh jlcuko část }mienÍ pasivrúho v ,platno's:ti zU:staJly. 
Než vu,l'e ·tato musí v dkajmžiku Ikonfuse býh tak vyslovena, aby 
j'llhÝlm byla znate1na. P,rojev vule s Itakový,m účinkem musí se 
ďÍti pro.SltI-edk y, r~du hypotečního. VJasltník proje.vuje jimi ve
rejne, ,že jest jeho ú!mysh~m, a!by :pOthledáVlka jeklO predmet práv
ního obchodu nélJdále potrvalIa, zustávajk 'Hcvy.m;q..zánal. Zevne 
jaksi .podobne, al:e 's jiným óduvodnenim reší vec I her i n geo) 
ve své nauce o paJsi'vníe'h účindch p'ľáv. Vec jest k ji:stému ÚČťjlu 
pro budoud Iprávo pasivne zavázána. Je zde již záliodek j.eho, 
pélisivlnÍ stránJka. S lhering,em ,s.oohl,asÍ i L ehm a n 11 v novém 
vydání ' Stolbbova díĽal. Zápi,sejm v};astnÍJkOi\':y 'hypOlteky nepo
v;stává žádná obliigatce. Jeho hypolteka neiznaimená, že jest sv:Ým 
vlastním vehtelem, nýbrž že chce bý,ti dlužníkem za tu kterou 
sUlm'U, prejdc-li hYJPote:ka na oSlobu j,itnou, resp. že chce býti ve
fitelem, prevede-li sie vlastnktví n~ nekoho jiného. Jeho závazek 
je tedy výmínečný. Z p,I1al~tílckých duvoldu -,se pr'ipouští, aby 
obsah ,o'hHgaJoe, která sna'd IpľÍšte Vizniikne, jíž pred iiímto v,zniikem 
do pozemlkových klnlih s.e zaps'čljl, ajby se tedy pasivní stránka jlŽ 

s tÍJmto účínkem f,íxov all\a. N,a;jďe-li se pro její , obsah v:ervtel, 
vzn~ká obEgélJce jpoužíV<l\jk knihovních focem, .ce:ssí na ako, vskut
ku však zájpi.sem c·essionár,e jalko prvniho vefiteJe. Tak Jako se 
obecne uznává; že pro- nejistou j'cšte pOlhledávku mužehypoteka 
býti zHzena (kauční hypote:ka) , tak je to 'tad<é ,možno i plľi této 
nejl.stote, kdy se jeŠ'te žádný ur-čitý ' sUlbjekt p'ro aktivní stránku 
obliga-ce nena'le:zk 81

) Dlu.žníik, který si hypotetku dáv á Po,stou\piti 
a nevymaže jí, dá'Vá tím na jevo vuli, že chc,e ztts,fati dlužní-kem 
dále, práve tak jalko kd'ylž vydatel li,stu >na. Imajitele palPír zpet 

7(1) Berthnld Del br i.i c k, Die Uebernahme fremder Schuldell nCJ:l:l 
gCl11eincn und prcussischen R ech te, Berlin, 1853, 65. 

80) Jh], IO (186g)) 452, 492, Ih e ri ng, . P.assive Wirkungen d~! 
Hu~hte. 

S1) S to bb e-L ehm ann, Héindbuch des deutschen Privatrechts, 
11 :1:;>. ncrlín J897. 199. ' 
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koupí dl nezničí. Pohledávka ,muže se ovš'cm prorti dlu-žníkovi 
teprve tehdy prov'ádeti, kďyž na: novJ ho veritele ,prejde. S2

) 

Byly také náhledy" že vlasltnÍlkovla hypoteika je s k u teč n á 
h y p oo t e k a, ovšem samosrtatná, pohaedávky zbavená. § 52 do
d.atku k ipruskému LRtu, lP:raví B o. r n ern a i11 nl>3) , uiZna11 právo. 
zástavní jalko ,salm/os:tatné Iprávo reál ní (s.eltbsrtändiges Re:alllrecht). 
Vzniká záplJsem, zaniká výmazem. AčkDli je pDuze právem akc'c,s
sorickým, ne,p{)!míjí zánikem pohledávky, již po)išťuje, ale trvá 
až do ,svého v,ý,lnazu y ,knize pozemkové dále. Je to nutný ná
sledeh hypotečniho úízení, a zákonodá;nlOu komisí bylo to. u6-
neno ptávem. Co .v ikniihách .trvá, není hlavní pohleclávka., ježto 
konfusí nebo jiným' vyriOvoánim zanikla, je to spiše akcessoric:ké 
právo s vlastností ipojištené pohledáv'ky (ldc1lS durch die Beschaf
fenheit der versicherten Hauptverbindlichkellt näher bestimmte 
acces.s.or,i,sche Recht), tudíž konkretní hypoteka, která je dd svého 
»priocipale« odlOlučena. Skutečnou hypoteku vidí v by\potece 
vlastníkove pi-oO . saské a mekle,mbur,slké právo talké B uch k a:. 84

) 

Stéllnoví-li se zákonern, že vliastník pro sebe a na své jméno muže 
zápisy pravádeti a uznává-.Ji se Ipb tom ješte jako sa.m;O'zrejmé, 
že téllkové zápisy maJjí svou plnou pusdbnost te.prve od tdho OIka
n:t,žĽku, . a,ž pozemek na nového vlastníka ;prejde r3l1ebo éllŽ ta,ková 
položka na ,nekoho 'jiného !s'e prevede, j-e t~m rečeno, že hypotekár
ní právo l tehdy má 1P00vstati, zapíše-Ji vléllsJtník hypoteku na ,své 
jméno, a že ' spojení vlastnosti vmite1ské a dlužnické v jedné 
osobe není pusobnosti Ipráva zástavního k újme. Stejlne ,i ~plne 
pusobivé práv:o \paralysolVáno býv á s'toranou, Ikterá mu stojí .v ce
ste. Jalk'mile IS/pojení prestane, oení zde víc'c ni'čeho proti plné plt
sobiv1Qsti tohoto práva, lai není vice potfebí, aby se ony skultečnoslti 
op.akovaly, kterými se rprávohypotekární ·zakládá. Plnou hy;po
tekOIu 'je vlastníkOtva hypoteka R o rt: h o V j.8~) Je VŠélik v. klitdu, 
pOlkud ,naJézá s,e v rukou vla,stníka, ·a teprve tím okamžikelm účin-

82) L. c. 237. 
83) Dr. '11/. Bor nem ann, Systematische Darstellung des preuss. 

Civilrechts, IV, Berlin, 1836, 394 a násl. 
8-1) Dr. Gerhard B uch k a, Die Hypothek des .Eig-cnthiimers, 

vV ismar, Postock u. Lurdwigslust, 1875, 100. 

f: u) Aep, 62 (1879), 1'43, Dr. Paul v. R o t h, Die hypothekúiscbe 
Succession und die Eigenthilmer- Hypothek. V pozdejším svém spis e 
jSystem des deutschen Pfandrechtes c" nr, Tilhingen, 1&%, 691, stojí 
Roth na teorii re~lní obligace. 
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tla , jakmIIle se právo vl.astnÍlka 'al hypoteikúrníhO' veritele rozdl{>olí. 
Ve voltu k osnove ()I občanské-m zálkomníku nem. vyslovuje se pm 
hYIP01teku také \lv end ,t. 86

) Motivy O!~novy d~lají si ti~žkosti 

s akces·sorní povahOl~t hypoteky a miní, že zápis na jméno vlaslt
níkov'o nelze povoľiti, poneva:dž pa.k pOlža!davek zástavního dluhú 
niťllProsto ochá'zí. Z 'toho Jze virdHi, kam dogma! iQ samostatnosti 
hypoteky v.ede! Zd'á se, že j,méno pusobí tu 'kouzelno,u mací. Co 
jako hypotelkcl\ je nťjp-firozeno, jaJko dluh po\zemlkový je úplne ne 
záva,dné. Kdo všalk p·ro zápis 'hy\p0'teky IPrukalz o obligaci úplnč 
škrtne a hypoteku tí'm zptlsobem sam/OIsitatnO'u ~lčiní, muže i vlast
níkovu hypoteku beze všech výčitek 'sv~domí Ipr1ipustIti. Jeť již 
salmá sebou o to postCllréÍmo, 'že tatoI za.otím ku žádnému 3lktivnímu 
qprávnení nev·ede a jen :právo v klidu v sobe zalhrnuje. T Der n· 

b u r g o v i87
) je vlastníkov'a hypoteka skutečným p-rávem zá

sta,vní'm. Konfuse tu nenaJstává. HYiP'OIteka 'a dluh :pozemkorvý 
ll1e.zani.kají ve vlastnictví, paneva'dlŽ sikytají práva, jež ve vlast
nidjví /nejsou OIbisa!žena. Úči.nky zástavníhio p'ráva jsou vš,ak, po
kud nalézá se v rukou vllfa'Sltníka, 'část('čne suslpendovány. Pojmem 
subjektivního Ipr,áva ,chce ' vy.sfve,tJii1ti ·právo záJsJtavní na. v~'a)Stní 

veci G r II n cl man ,11.88) Každé sUlbjektivní .práv:o je moc clhtená 
(WilLenS/macht), ,tedy vlzrt:a'h osoby ' k o.sobe. Oblig:llčnÍ právo sme
ruje pl10ti určIlté osobe. Vecné právol pro.ti ka,žd.éanu. P()Ijem treba 
hráti negai1:ivne. J.sou to 'vy,],učovad iP'ráva vtlči oiSobám ttfetím. 
By/Id-li vylucoivací právo vl~stníkOlvo- jinými vecnými p.rávy ob
mleizeno, není to ni.c nepril1olzeného, di()jpustilQl-li se vlastníkovi, aby 
nalbyl ku ,svému ,tak,to pOlzmen.eném'u právu vlastni'cké'mu samo
statné 'právo, které jeho vy!-učorvací IPrávéll vtl'Č~ osobám tretím 
rozšti-uje . Moc vlastnílkóva, dols:a'VaJdl mocí zásta'Vnkh ver'iteHl 
neobmezeriá, muže jí v budouonasti býti obmezena. Profylalkticky 
m{'ľže !prota jemu ' pro ten pHlPad ji.ž napred ku jeho chtené moci 
vlastnÍ!ko<ve i jill1á chtená mOle v právu zásrt:avním na v~asrt:ní veci 
býti polskytnuta. 

86) Jh.l. 29 (1800), T05, Dr. Otto V-l end t, Rechtssatz tmd l)ogma. 
Glossen zum Entwurf' des bi.lrgerl. Gestzbuches. 

87) DH, VIII. Der nb u r g , Das preussische H ypothekenrecht, 
TI , Leipzig, 1891. 295. 

88) Otto Gr un ďma nn, Das Pfandrecht an der eigenen Sache 
nach gem einem und ' bi.irger1ichem Recht . Tnaug ... Diss . Bor n a-L e i p
z i g, 1904, 8T. 
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Skutečným záJStavním .právem je vlastuÍ,kova hypoteka 
'H i r sch feI d o V ,i.89

) Aby mohl vlastnik v dražeblllm fÍJzerlÍ 
požadova,ti úcr-dté části v~težku od nekterého zástavního vei-itele~ 
potrebuj.e ,k tomu ,sám práva z á srtaJV'ního. Vla'stnictv'í nemôže mu 
toto Iprávo poskytnrouti .. Paneva!d'ž dluh pozemkový, kdyby byl 
1 samojed~nou pozemko,vOlu závadou, pojmovč má porad prede 
všemi poz1dkjšími závaJdami, nemôže se nijak jalka >.>,zástavne 
zbarvená sféra vl'aJstnikQ'VlélJ« pOljÍ'1n1atti, nýbrž jatko skutečný dluh 
pozemkový. Zástav,nÍ !právo, IPOtkud trvá :spojení s vlasmicltvim )o 
nalézá se orvšem v částečném k Ndiu. 

Podle Sch re II era90
) Je hypoteka úlomek vlas,tuúctví . 

Mitže jimítj také vlastník. Exekuci proti oobe ovšem vésti ne
muže.Vlastník jí zamezuje vzestulP pOlzdejškh hypotek, které 
s vet.ším risikem za vyšších úroku .povstally. Mimo to muže jl 
z~iziti, pOUižívaje ji ku nové IPOIhledáv1ce ze zápltjčky. 

Pŕi vla.stníkOiVe hypotece scházÍ tretí joalko veritel, praví. 
H ach e n bu r g.V!) Je hypotekou. Vlastnílk nemuž'e ji však vy-
konávatÍ. Béi-e se na ni O1hled, 'když sItanovÍ se nejnižŠl .podánL 
VJhody, které má z ní v,las1:ník, dojde-li ke dražbe, nejslOujejím 
,{iý,konem. Schází osoba, v jejíž plros.pech s~ zavazen.Í provádí . 
Ten, k jehož tíži se to deje, jest vI.astník Je zdtepráv,ní objek,t~ 

ale scháií právní subjekt. 'Vla:5'tnílkOlva hypoteka není tedy zVilá'št
ní ,modifika.ce hypoteiky, nýbrž jest částí hypote.ky, jest h y p o~ 

te'k o une ú pln o u, (unvoUkommeil1te), hYlPort:ekou, která čeká 
na své doplnení, (prIISltoulPí-li a'kti.v,ní stránka práva. Značí, že 
nadešel 'již zá"azek} ale 11e,uadeš,lo ješte právo. 

Ne ú 1P.l n o 'u ih y p o t ,e k o -u (unvallkO!IIli111ene ' HYPOIthek) 
aneb'J neúčinný plne dlllUlh 1P0'z'cmkový (nicht vollwirksame Grulllid 
schuld) vidí také Hor ( 92

) ve vllaSltník(ýy'e hypotece nebo ve 
v!a,Sltnikovč dluhu pozemlkO'vém. Skytá vlastníkovi proti IPOlZdej
ším právum zástaJvnÍ!m jen negatívní dhr:apt~, nikoli !posÍ,tivní r 

CllktlV'oí právo lepšího lPf,edcbazího !práva zásta:vního. AktÍvní prá
Vf) záJeželo by v t.om, aby se mahlo ze zástavy ž'a'lovati 'a dlra',žehnÍ 

, ~!)) Otto H i r s c It feI d, Beiträge ' zum Pfalldrecht al\! eigenett 
Grundstli ck. Inaug.-Diss . 19I4, 39 a nás!. 

90) Dr. Hans Sch re u e r, Deutsches Privatrecht, Stuttgart, 192 1.2.:.j. 

91) Dr. Hermann H ach e n b u r g, Das burgerJiche GesC'tzblH.::l 
fur das Deutsch e Reich, Mannheim, 1900, 523, 524. 

!.l2) Studien zur ErEiuterung des burgeri. l<echts. 19. Dr. Richard: 
Hor n, Die Eigentumerhypothek, Breslau, 1906, 49 a nás!. 
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Ť"Ízení Iprovésti . Obrana právd, pak jen v tom spoóvá, že v lasrrní,k 
muže hy.potel<ou nebo dluhem pozemkorvým nakládalti 'a s;vÝ'm 
právem zástavním, i jeho p[-ev{)dem nástup zadních ,hy\potek, 
jako'ž i nároOk jich na výltežkOtv.olu kvoItu ,s,vého práva zástavního 
vyll učovati. Vlastníikofva hypoteka je skutečnou hYIPotekou <'. 

vlas'tníktlV .d;Jmih pOlze,m:kový je skut~čnýlm dluhem po,zettn:kovým , 
Jejich /prvé účil!1ky jsou v'šak sU:Slpendovány, pokud trvá s!pojení 
v lastnictvi 6 právem zá/stavi1Tím.' Právo tot,o ve forme zástavy 
náJ!eží ku jmení vla!stník()lVu, tvorí část jeho konkursní podstaty. 
VllastnÍ'k mtlže je zas,tarvovati . 'dl jeho vehtelé mohou je zabaviQ
va/ti 1111že se j~ko rá.dná hypoteka l11ebo ja'ko plne účinný d,huh 
pOizemkový ,DIa tretí osoby IPf'evádeti. V dr,ažebním rLzení, k,teré 
nékldo jil~Ý z~hajuje, pojLmá se do. nej'llli.žšího podání a v roz.vrho'Vý 
počert draž'ebního výtež,ku. Jeho pOIrad mu.že zalc1Jní hypotece nebo 
zadnímu dluhu iPo.zemkovému býti pOistoupen. Právo s temito 
účinky n~mtlže býti pokládáno. za nejakou tabulární fOl1mu anebo 
pouhý práv:ní zárodek. 'N elze prlOto Hei, že se vlastni,,::'tví jils,té 
oprávnení pro.pujčuje, které mlU jiriak néptísluší, Itlýbrž že 
právo zástavIní se svým oeg.ativn~m opráv:nením tr,vá. 

Ne.ktefí baJda:telé ,skonstrulOvali pro vlastn~koiVu hypate/ku 
právo nové, ,ruzne je dalzývajíee. Pojem takto ' skonstr,uovaJný 
k,ryl se paJk i ,s no/v-ým úSltavem, který záJkol1todárství 'prU's:ké za
vedlo, s dluhem .pOlzem'kovým. K o c'h dovlOzuje pro starší prulské 
právo, že zá:s,tavil1.Í dluh je ,puv.odne dluhem 'korreálním. Podle 
JPiávního názoru, na nem,ž je 'zaJložen prus,ký' LR, považuje za
stavený pOlzelmek dako pfi reálních bremenec~ za subjekt dluhu, 
který se v 'této vlastnosti d!olčasným držitelem pouze representuje . 
Prevede-li držitel, jsa osobnÍlm dlužnikem iPohledávku nal sebe, 
m'usí oisobní závazek konfusí z am:kltliOuti. Subjektivne veaná 
obIigace (subjeetivdingliche Obligation), dl uh poz em,k u , zustává 
stejne tak nedotčen jélfko závazek nejákého jiného korreálníh(:) 
sl:ib,ee. Tak jako ten z vke ,koneá1.níeh dlužníku, jenž se stane 
dedieem veritele, ,muže lProti druhým ISpoludlužn,íkum pOlhle
dávku provádeti a tedy také postupovati, stej ne talk muže zá
SJtav,ní dlužník pohledáv:ku, která Dea neho prešla, dále pOlstoupih, 
aakoH jeho osolba ~{onfusí z obligačního svazku .na dobro a ne'
odvola,teJl1'e v)Tšla. 93

) Tento 'dl'wh pozemku .označuje I{oeh taJ<é 

93) Dr. C. F. K och, Recht der Forderungen nach gemeinem und 
preussischenľ Rechte, II, Berlin, 1859, 795 'a násl. 



)Im spočívá, že vla'Sltní,k 
ým naklád-a'ti 'a, Slvýll11 
stU? zadních hy\pote\k, 
,vého práva zástavního 
utečnou hYIPotekou < .... 

dluhem po.zemko,vým. 
!'ly, pokud trvá s!pojení 
.oú) ve forme zástav." 
ho konkursní podstaty. 
telé mohou je zabavo
ja,ko .phle účinný dlluh 
r.ažebním rÍ,zení, k,teré 

!.o podání a v roz.vrho'Vý 
že zalc1Jní hypotece' nebo 
upen. PrávO' s temito 
tahulární fOflmu anebo 
že se vIG~stni,\:tví jilsté 
'n~pfísluší, CJýbrž že 

nením tr,vá. 

vlastn~klQivu hypo\teJku 
takto ' skonstr.uovClJuý 

kOloodárství 'prU's:ké za
lOzuje pro starší prulské 
ern korreálním. Podle 
.s.ký; LR, považuje za
nec~ za s·ubje,kt dluhu, 
lem pouze re:presentuje. 
n lPohledávku nal sebe, 
i. Subjektivne vecná 

luh pozemiku, zustává 
éhO' jiného korreálníhG 
dlužníku, j enž se stane 
pO'ludlužn~kum pOlhle-

i, stej ne talk mu že zá
prešla, .dále po,stou:pih, 

sva.zku .na dobro a ne'
u .označuje IZoch t*é 

ngen nach gemeinem und 
násl. 

Právní povaha v1astníkovy bypoteky. 

jél!ko r e á 1 n í s p O l u ,d Juh (ReClJl,m,itschuld) 94) anebo 'také v e c
n oo u lP IQ b 1 e d á v k u, (ding.licbes -FórderungStrecht) .!Já) Co vlléllst
nÍik nabývá nebo zfizuje, není tedy žádné mÍsto nebo locus, po
nevadž 'poIjem te/uto ' ne:značí ni,c !piľávnického, nýbrž jen cas pro
Morového v pazemkové knize. Je to 'pOihl,edávka s pfislušnou Ik ní 
hypotekO'u.96

) Twké A c h li. l l es" ClJČ, falk výše uvedeno, pr;o v.1ast
'nÍikovou ,hypoteku Locusovou teorii hájí, vyjClJdruje se Ipro novejší 
p,ruské právo podO/bne. Dle prus\kého záJko:na z r. 187~ zé\lniká 
lPóvždy osobní nárdk, uspO'kojí-li se hYiPO'tekární vehtel anebo 
Sipojí-!li se Iprávo veritele ,a povinnost osobního dlužní.ka v jedné 
osO'be. Je/ll! právo reální trvá dále. VlastníkoIVa hypo'teka · podrž.uj~ 

tedy jen formálne vlla,stnost ,hypoteky, ,m~ter.ielne je totolžll1a 
s dluhe'm poze,mtkavÝ1m.97

) Pfi kOl11strukci vlas,tnÍ!kovy hy:poteky 
rqzhoduje se pro dluh pozemkový E cc i u s'. Vlastní.k-ova hy'p'o~ 
tetka odpovídá jeho pova.ze, zustane-,Li pH ní pres záni.k o:solbníbo 
záva.z.ku s a ,m .o s t a t II é ob ,t í žen í :p o zem k u s penežní 
povinností platební.98

) Ber n h ä f 1: označuje již vlastní.kovoO'u 
hYlPoteku j a,kO' k n 1 ho v n í lP .o h 1 e d á v k u vlastníkovu. V ýra;~ 
»yl:astníkova 'hy/poteló\« neodpolvídá sy,s,temu nemeckého ob-č. 

zákonníka. Vlas,tníkova hypote:ka ani v,lastníkovi náležeti ne
muže, ponevadž s,e v jehol rukou mení v dIluh pozemkový. Vla:s1:cJík 
má vetší zájem na 'dluhu s pOlzemkem než na hypoItece. Pozem
kový dluh dáv á ,mu /práva, aby s,i u.rčitO'u sUJmu z dražebního vý
težku pred, zadnírni veľite1i vybra~. Hypot·ek'a, .má však slouž.iti ku 
jisnote ;pohledávky, a pO'11evadž vef.itd nemuže mÍti pohledávku 
proti sobe sam:ému:, mttže ,míti hYiPoteka pro rú~ho jen IPotud V}' 

ZJn'a!lTI, pokud mu skytá j'iSltOltu Ip.ro' pohledávku, ,k,terou má prorti 
nekom:u.!i9) Pra po!hl,edávku (lia ~polZemk'U jako dluh pozemlkový 
váznoucí mela teone ,také název »r e á 1 n í o b l i g a c ·e. lOO) Pô-

n-J.) Dr. C. Í'.K och, Lehrbuch des preuss : gemeinen Privatrccht ~ , 
, 1. Berlin, 11357, 621 

9ň) Dr. C. F. K och, Allgemeines Landrecht Fir di e preussi 3ch en 
Staaten, 1/2, Derlin, 1862, 518/2. 

~li) Dr. C. F. K och, Lehrbuch, 621. 
97) Ach i II es, 1. C . , 87. 
9S) F ä r ste r-E c c i u s, Preussisches Privatrecht, IH, Berlin, 

1892, 607· 
99) B i rk me y e r, Encyc1opädie ' der H.echtwissenschaft , · I904, 

Ber n h ä f l, Das biirger1. Recht, 535, 
100) Otto S to b be, Handbuch des deutschen Privatrechts , II , Ber

lin, I883 336. 



nr. M. Stieber: 

,rodce .osnovy pruského zákona z r. 1872 For ste rl;)]) neme.l 
toto po,jmenování za Sjp'fávné. Vec má pri ne·m prejLmati -rOjI,i O!S i J~ 

by. TtO neJlze . si VŠélik jilnak mysl:iiti než Otbr:l!zne neho v pOidoben
ství, ježto vec nemu/že býti os-OIbou a ježta osobní záv31zek vždy 
nejakolu vu li predjpak1ádá,. V takoiVých jpojffiOlvýdl videch ZJtežuj~ 
se ·po;si,tivní právo firk'cemi, které jsau vždy jen symptOlmem toho, 
že IPro praktickou Ip-Ootreíbu správná teoretická fOTmula:ce se ješte
nenalezla, a jsou.ce nepra'v'dlivy, vedou jen ku nejasl1é ~redstave. 
For,ster naVlr'hl proto výréllZ ' »v ec 11 é ob t í žen Í« (dl.ngliche. 
Belastung) , j.ehoiž nži!ll()J meklemlbur.siké právo. Vzniká a trvá na 
roz/díl od cä-ívejší hYlPort:eky, na pohledávce závislé, saimosťc1ltl1l< 
bez pO'hIedáv,ky. I možno j.e 'ja'ko pi-íbuzný ú.stav PO sltavit i veelJe 
reálních bremen a vyhy-nulých ji,ž kOU(pí rentových. 

Ponevadž bežný !pojem hypoteJky predjpokiádá její odvislost 
úde dJ)'Uhu, vyrpouští se toto jm·6nlO. G erb e 1'102 mluví a čÍs'tč 

v~cném práve na vlastní veci. Oprávnení, které .zástavní právd 
vlalstníkO'vi skytá, není obsa-ženo v jeho právu vlastnickém. Stejn)' 
pomer je pri právu ;horním. VJ.als1Jník nemá :ze svého v'lastni,otvi 
právo tla holt'y. M'iíže si všaJk jeŠote ku svému právu vl\als.tni·ckému 
právo horní, tedy PTávo na. v.1a.S'tnÍlm .pozem.ku dáti ul{}el:itl'. Stejnť 
jalkiO zástavní 'právo nejakého veI-itele dlí i horní ;právo k tomu, 
aby se z pozemku nejaký :kapitál dosáhI. V,lastník nemu,že sice 
d'ta'ŽJbu navrhoivati., ale učiní-li tak jiný vefi.tel, má jeho prá\'0 
zástalvn~ totéž pósfaJVení jatko každé juné právo z-ástavni. 

Talké K o h 1 e r o v i je -dJI:uh poze-mkový a v\lastllíkiiv dluh 
p.Otzemkový č ,i ste v e ,c n é prá v ()I 11 ,a hod n o tu (blanke$. 
cHngliches \iVertrocht)1°S) Právo .11la hodnotu postihuje vec, aby 

z- ní jistou hOdJl1iClItU získalo. Jeho pr,avzor je právo zástavní. Od 
neho treba lišiti právo na podstatu (Substanzrecht), které po
stihuje v.ec v její v.šeabecuOisti nebo její nekonečnosti, pakud 
môže pa.nství je'dlnotliv'ce býti podrobena. Jeho pralvzor je vlast
ni1ctvÍ.;Of) :K!dl() je oprávll1len k podsItate, mllže nab)rti práva na 

101) Franz r; O r ste r, Preussisches Grunubuchr,echt, Berlin, 187~. 

129. -
1!l1) G erb e r, System des deutschen ľrivatrechts, lIt"ubearlleitet 

,"on Konrad ·C ·o s a c k, Jena, 1895, 274 a nás!. 
103) K oh 1 e r, Encyc10pädie der Rechtswissenschaft, Leipzig-Ber

lin, 1903, 616, J. K oh 1 e r, Biirgerhches Recht. 
104.) ACP, 91 (1901) , ISS a násl., J. K oh 1 e r , Substanzrecht unc1 

\ \' ertrecht. 
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hodnotu, a obojí p,rávo jde 'palk v.edIe sebe, kažďé svou vla~tli.í 
Ce/stou. Tato právní dvojakO/st má s,vé dôsledky. Vlalstnik jako 
ch-iitel poze'm,kovéhIo dluhu vstupuje v Ikonkurenci s držiteJ.i astat
nkh J)(yzelmkovýdl dLuhu. Je ji.mi jalko vl,a'Sltník pi'-etežován .~ pre
máhán. Muže ,mHl provo prvlllÍ d1uih po'Zemk)vý a jim jmé pozem
kové dil:uhy sráže/ti. M~že ,míti dJIUlh pozemkov'ý- v stejném 1Po'sta
vení s druhým:i a tytro obmez'0v.ati, NH'lže svým dlu,hem pazem
kovým dIe prav~del dluhu pozemkových nak'ládati.10:i) Stejne 
muže býti dlužní.k z papku na maji1ele jeho vla'stníkem a tudíž 
s~m Sdbe vei'itelem. Je-li dlUih pozemkový na nekteré veci, ne
záleží na tom, v koho vlalstnict'Ví se n~llézá, l muže býtú dluh 
pozemkový na vec II, k,terá n~kam.u nť1Pati-í, jéllko na veci, která 
patrí V'lastn~kov·1.106) 

N ejvetšiho l1ozišÍ-rení .získaly ,Sl teorie, které vidí záklaid vJast
níkovy hypateky ve via,stnÍlctví. 

První z 'jejich zas·ťaocu je H age n. 107) Predmetem hy/po
teky není pOlzemek, nýhrž takový díl ' jeho hodnoty, který vehttel ' 
ku svému 'uSlPdkojení po,trebuje. Jeln tento dUec hodnoty dá se 
s pdhledávkou meriti. HOidndta tvoH pTávnický predmet zásťa,v
ního !práva, Zasalhuje-E ·s'e na vec jinak, deje se ·to jen ,pa-oto, a,by 
se hodnota její pro IPOljišrt:ení udržela. Prednejší zástaviou je část 
hodnoty odňata. ZaJdním,lt veruteE zasta;vem je ze z.bytku hodnort:y 
další díl, tedy zcela jiný než prv:nímu. Odp'a,dne-li první v'eI'itcl~ 
nepusobí tIO v /právu zadní'ho vehtele žádné zImeny. Právo na 
eventudní poz.ďejší rozšírení ,se mu neposkytlo. Když by1:o jeho 
právoO zHzeno, byl Jeho pre,dmet určen. Te.nlto predmet se ne
zvetšil, odp a1d 10-1 i to, oo jej ome'Zova!lo. Díl ceny, který SIe ddjpad
nuHm vehtele uvoIní, pr~padá ku disposi,ci vlastníkove. Fikcí 
záokona staio SIe uvolnené právo vlastn~kovo IPrávem hYlPotconím . 
Akt, kterým se nOlVá hypoteka vytvoru1e, je cesse sta,rého hypo
tečního práva, které se ai do vým'alzu zachavává. Podle teoifie 
pruského Ptľáva je hYPlQítek,a akces'Sorické právo. Pruské zákOlny 
nevytvo.ril,y žádného siku1ečného zás,tavního práva vlastníkova. 
Chtejí chránlirti jen !právo vlastni:korvÚl, které nese jméno .hypotek~r . 

JIM) A ep, 91, 167. 

lOf!) K o h I e r, Eneyclopädie, 616, 

107) A lbert Friedrich VO~1 der H age 11, Die llypúthek des Eigen
tlimers, Arnsberg, r836, 28, 3r, 35, 42, 283, :284. 

~borník vM právnI ch II stiltníeh. 
2·2 



Or. M. Stiebel": 

Jen toto nové samoiStatné právo vytvohl!Y. A právo toto nemá 
ješte s,amos,tatného jména. Ale najde si ho . Kdyby s,e melial kUáslti 
otáz,ka, k jaké forme zástavní !právo s,peje, byl by tOl papír na 
m,ajite1e. Hagenuv náhled p'rvja!. G ä'P per t. 1(8

) Zava,zení po
zemku hy,potekél/lTli jeví se jako suk,cessivlnÍ 'p'dlrcelace pOJzemkové 
hodhoty" Každý z hY'Pot.ekáHl miiže ,díl hodnoty dIe jehO' rádo
vého postupu jako. p'redmet s,vé11JO práva považoiV'ati. Práve na 
tento dílec bére se zlPravi,dla zrete1, když kapttál se ukládá. VSltu
puje-li na uvolnenou pO'!'Olžku zadní verite.!, naloude mÍs'to dílce 
který mu byl dosavad podroben, jiný s vetší jistotou, na, nejž pfi 
vkládáJní kapitálu vubec :ne1myslil a oo l1iemŽ vubec ani žádné 
smlouvy neučinil. DOISltane s,e mu tedy nepredvídaného z1'sku, 
k nemuž jej právní jednání o jeho právu zástavním vubec ne
op,ravňuje. Neleží v tom tedy žádné .poruš·ení práva, nepo.slkytne-li 
mu zákon této výhoIdy jen tak zhoila, nýbrž učiní-li to závislým 
na vuli vlastníka, Z did! mu toto ,!ucrultTI nechá ane1;o díl hodnoty, 
o nejž jde" jinak zcizí, lna Im~.s,t'O staré polož,ky novou položku bud 
i,hned nebo pozdeji umístí. Vyhra,žená disposice nad míS/tem mú 
touž P?vahtt jako právOl v 1 él!stnik'al za uvollne'né již, pol\ožky zapi
sov,ah nové. 

B lf eme r ,odvozuje [)o'vahu v1.astlnLkovy hYPQlteky ze 6vé 
vla,stni'cké teorie. Vec je podrobena vl.astníkovi buď svým u,žit
kern. nebo SVOiU hodnotou.109

) Právo, vlastníkovo na, 'užití veci 
nebo na její z:penežení je neohme,zené. Milže tnU však býti ob
mez~!nlo: Právo na užití sllužebností, ,právo na zpenežení právem 
zástalvním. . TatO' práva mohou právu vlastníkovu ip/redcházeti 
neho míti poFa;d až teprve za ním. Právo vlastnikovo, které se 
jako jeho bypO'teka o'značuje, není tedy nejaký,m ,právem formál
nÍJm. Má-li však m'aterielní OhSéXh, není žácLným právem samo' 
sta'tným, nýbrž jen právem, které plyne ze samébo práva vlast
nického. Tak zvaná hypote;ka vlasrt:ní1<o'Va je tpiOuze lp'rávOl ylélJst· 
nické, které je právem zást'aiVním ,olbmezeno'. Význam pomeru 
toho 'Pak jest, že prá.vo vlastnické smeruje nikoli na !první! nýbrž 
teprve na pozdejší kvotu hodnoty. Je účeltlOl, aby právo vJaptní
kovo ' na dU hodnoty m,elOl s,vé zvláš,tní pO!jm,enování. Bremrovi 

108) Preuss. Anwaltszeitung, 1'864, 279 (CitOV;1ll.0 podle S('hotJ 
meyera, 31. Viz pozn. III), 

109) Dr. F. P. Br eme r , Hypothek unci Grunclschulcl, Gottingea, 
1869, 23 a nás!. 

de r 



V. A právo toto ne;n~ 
. Kdyby se mellai Uas1tl 
e byl by tOl papír na 
e'r t. IOS ) Zava,zení po-
t,í ,pcllrcelace pOlze;m

v
l:O'vé 
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zdá se nejsprá'Vnejší výra,z »\p r á v 'O' nap red n o s t v l a stn í
k o v u« (Vorrecht des Eigentiimers)YO) 

Sch o r l m ·e y e rlll) s,tolj í na 'teori.i odelitelnos ti hodnoty. 
T~aždémt1 veriteli je za,yazena ve'c hodnotou, která odpovídá mílstu 
v ra/de a zaps'alném'u obnolsu 'pohled:ávky. Zadní vér-itel nemá žád .. 
ného práva na ,pOSiIUIP. Díl, 'který ,mu pre.dchází, se uvo'lňuje a 
,,'Jas,tnÍ:k ffillže buď no'vo'u hYpioteku na nem zHd,iti anebo pri draž
be pro sebe odpOlČísti. V každém jiném s:me~u zustává vlastni'.:tví 
svohodno. Vta'stník má hodno.t,u u:Žti,tkovou. :Múže vec ZCllz·ova'ti. 
Jem hodnota veci je zástavnÍJm veritelum zav,azena,. - HYlPoteka 
vlastníkov.a jeví s,e tedy býti v Ý hrad o' u s v o' bO' dy v 1 a s t-
11 i ct v í v u č i z á IS t a v ním v.e ·f ite l II m. Touto kOlnlstrukcí 
Jze se vyhnout,i protismyslným vetám, že pohledáv.ka zaIP1a'coo,íIlll 
nezanilká, že vlastnÍJk má ješte neja:ké zv;láštní vecné právol ,na 
s.vé vlastní veci. 

Pro právo havlors:ké dIe § 84 hylP. rádu ze dne I. červndj 

r822112) hájí Reg e l s ber g e r1l3) v'las:tnickou teorii. Právo 
vlastníko\vo plyne z jeho práva vlastnického a prechází ph z,cizo
vání na riového na.byva'tele. Práv:o toto má povahu f o 1." om; á l n í
h <o lP r á vad i s lP o s.i č n í h o. Op,rávnen,í na hodnotu veci ne
skytá. P,rávo toto nespo.čí.vá na žá,dné hyportece vlastníkove na 
jeho vla:stní veci. Bavorské právo. nedává vlastníkovi žá~ného 
oprávnení, které by v zásťa/Vním právu leželo. N~ní to cesse sta
rého práva zástavního. PlOl~ledávka nOivého vebtele j\! základelm 
obnoveného práva zástavního. tlolspodáfsiký účel obnovy zástav
niho práva mtlže ovšem i cessí bý,ti dlO'saželI1. 

Ve vlastníkove hYlPotece, jak ji ťor,muluje Richard G 'o ,l d
s' chm i d t, vylučuje v,las.tník ve forme hypo:tek pridelený ' díl ze 
zavazení. Díl tento ne.podléhá vý,minečnému zcizení, za jaké pO'
v,az.uje GQlds.chmidt zHzení práva zásta.vního. l14

) K ii h ,n 'dj st 

110) L. C. 5 I a násl. 
llI) Friedrich Sch 011 m eye r, Die Hypothek des Eigenthtimers 

nach dem Gesetz úber der Eigenthumserwerb u.nd die dingliche Be
la,stung von Grundshicken u. S. w. vom 5. Mai r872, Inaug.-Di ss.-H:l lJ e 
a . S .. ' I~74, 39 ;J. násJ. 

112) Viz díj L, § 3, pozn. 1<)). 

11~) DH, III, Dr. Ferdinand Reg e l s ber g c r. Das bayerische 
H ypothekenrecht. Leipzig, 1874, 283 a násl. 

114) Richard G o l d sch m i d t, Systematik des !Jfandrechts und 
der, H ypothek des Eigenthúmers, Berlin, 1877, 28 a nás!. 
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operuje s náracLohoS(poidá,rSlk0ni pojmy. Y ychází z dtkhodu po
zemkového v!la'stníka, ·který m,u skýtá pozemkovou rentu (Gr.und
rente). Reální brem~na a hJlP?teky i:i vážou. Zapíše-li s.i v la.s1ník 
pro sebe dluh pO\z.em1kový, odnÍlmá úI10kem jeho hodnoty část po
zemkové renty. V každém dluJbu po!zemkavém manifestuje vl.ast
nik pouze své právo v'lastni-C:ké, vytvOlruj.e pro své práv-o ilia po
zemkovou rentu zvláštní speciJficky právnické zaľízení (AplP:l
rat). N etvo~í tedy žádného práva na vlélIstní veci, které by l,ežeb 
mimo jeho vlalStni,cké právo, ný(br.ž vyjadruje jen právtni'cky S<a

.mdsťatný hQiS\PddáJrSlký obslaJh v.l,astnictví uz.av,reno'tl jeho součástí. 
TÍ!mto se-strojením (Venkehrsm<l!s'ohineri,e) vzniká i pOIzemko\-ý
dluh v:laSluníka teprve jeho ,za(psáním.115

) 

V dO,brOlzdání ku 20. nemeckému p'rávnickému sjezdu ozna
čuje L evy vlastníkovtt hYipoteku jako d i lee ob 'c h o cl 11 í 
h o ,cl not y (Ver.kehrswert) pO'ZClm!ku, který z neho byl vyllOu'čen 

a který Imá vUa,stník ve své dr'žbe a ,ku své dis!posici. Ve vlastní
kove hypotece :mdbiLisuje zákon čás,tečne pozemkové vl,astnictvÍ

J 

pokud toto se pov1éllžuje jako IPredm.et obchodu ,a j'alko taíkdvé jemu 
slouŽí. Poze·mek, který dio ú'hrnné výše .své hodnoty j.e IOlbtížen 
vla'srtníkovymi :hypotekami (pozemkovýmii dluhy), je tedy jaksI, 
PQkud 'má oibchodu s:!ou,žiti, v mobilní hodnotové dílce roz
de}'~,116) 

Ste 1I ,i 11 g zakláJdá svou teOlTii na Iprus'ké kflllhovní ,položce. 
.VZ!niká záJp~sem a zjednává vl.a,stníkovi v I a stn i ct v í k ll> 1-' 0-

1'0 že e. 117
) P.o~O!žka zahrinuje v sabe ,práv,o vec z,ciziti.118

) VIMt.
ník Olddeluje právo toto 'Od S'vélro vlastni'otvl. Povstává dvoji 
právo, z .nÍchž kruždé má za OIbsa/h n'alkládati . vhlstnictvím a jiné 
z .p.ráva toho vylo\ubti. PolOlžkolVé JP,rávo pla,tí pro ' prípad, který 
obsalh položky ur'čuje, vI.astni-ctví pro pHpa'd, kte-rý zbývá po po
ldžce,119) V,IaIS.tnictví k po]:ožce (Po.steigentum) dá se sroV'néllti 
s Viťa:stni.ctvím klU slmence.1Z

(» V;Ua\Stni1ctvl ku po,l'ožce ,má širší 00-

115) L K II hnil ~ t. U ntersuchung des Gnmdsc huldb egriHs . Berlin. 

r878, 55 ,a nás!. 
lIiS) Verh. ·d . 20, ] uristentages, Berlin. 18S9, III, 272, Gutarhtcll 

Lcyy. 
ll.) Amtsgcrichtsrath Ste 11 i 11 g, Ľeber die preussische Post :hr

pothekarische Pc·st. Grundschuldpost), Leipzig, r893, 17. 
118) L. c., 18. 
119) Lc., 34 .1 n{t ::: 1. 

. J 20) L. c., 30. 
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>rvé zi-ízellO' po-r ~ťdí . . Poli-aicL, 
v knibách pozemkOV)TCh 

lisponuje. 

]!o práva, které SE: mezití1l1.1 
'\ku r,élJkouským zákiQl110ldáľ~ 

". 1869 v panské snemovne 
u, byla v jejím § 16 z·a pry.. 
.na pOlznám.ka výhrlaJdy iplO
Ir Rangor,dnUing) vyma'za-

no:vIQtl..l. Hypo'tekáľní dl.u.ž
{maz práva zástdlvnílho byl 
záSltéUvnÍ v tPoradí vyhra;že-' 
111Iemovny ;pO;známku ' tuto 

a lodpoľo valia p l a tn é s au-
~o:b . pán S y IU iQ n ·0 wie z 
a hájil je ph debate. 1'Ií~ 

:Cl! a mjni,stľ . spľa:ved!íDiostl 

l,í :po'vaze práva zástdlvního 
telu, že pohledávlkal, která 
t. SymlO<l1owicz s'pa,trolvaJ 
~-i staľé mí,sto, ahy hIO .pro 
lci a kride ušel. Herh-slt ci
o v,laM,nÍko,ve hypoltece lai 
ak dal,e1ko. Chce poulze to 
ž d['užnÍIk: cessionáre najde. 
~ká,rní veritel Sy~U ptOlhle~ 

XV, LtI, R~gierungs-Vor1azp. 

flir eine FOI(derun f; auf ein er 
aftende Piandr'echť t,e loscht, 
er vo;' der Einverleibung der 
~ des Vorbehaltes der P. ang
=n, Diese Al1ll1erkung ist nur 
ihľer '\iVirksamkeit von Amts
leten Frist kann vom Hypo
esselben die Eintragung des 
oschten Pftandrechtes fúr die 
se an Capital und N ebenver
, welche das geloschte Pfand-

/ 

vývoj a právní povaha vlastníkovy hypotek,Y' Ul 

davku. JSO'll VŠé1Jk ver/iltelé hypote,kární, kterí ze z louny slhn os tY, 
vévole aneb ,z té pľíč'iny, aby d'ržite,!e hylpolteky Ul iČ'I1li , k tdmu 

nepri.volí. C~ltejí exekvovati, Pr:oiČ ,by nemélo to, co vši,chni klQtnají 
,a 'co vl,astne jen v j-iné forme se ďeje, nymí také v legální f'orrn.e 
'Se cÚti? Os'n01va nel11í v odpoIru s ľ-íJzením hYlPotekárním . Fi-IÍ du
vere v knihy pOlzemtko/Vé llIabývá se pohledávika i z,anilklá, proč by 
to ne'me,lo p'Ilarbiti i prO! .dlužnítk'<l~ na kterého p're.ce v první r·ade 
treba hIedeti! N~kdlo se 'tlm ne[poškodí, naolpak mnoho výho'd se 
úSlká. Zadní Iv,bh,telé nť<mohoiu z ab rá:niti , aby pohle.dávka nebyla 
po:stoulPema, ,s,tejne nic se na ní Inelzmení. zLlstane-J.i v tl'l.lkou dlluž
nťka. Hyp.oteka se tím ntW0horší. N abu-de-li sie hypOIteka, v nadeji. 
že stoulpne v hiQId[)jolte, ježto konem (pojede dn'á,hdl nebo na hlízku 
bude sualVeti se ,továr.na, nedává skllamaná na,d.eje žádného .ná
rIQiku na náhr,ad\u.. T ,a.k i vyhIídka , že predcho.zí pohl'cd.ávka bude 
lJ,s:po'kojena a zanikne, nemLlže býti rC'ľhodno u. Vel'ite'l nemá 
žá'dného práva na pos,tup, Toto právo i dhužník mLl.Že zmaŤi.ti, ž~ 

l,eho pOlhledávku 'zlalplaH. Vehtell zardní nemá práv.a na polstllJp, ma 
j en p~ávo ,nástupu na mÍJsto vskutku uvoll1.1.ené. N ení VŠa1k (pre
kážky, aby záJkon tento ná:Sltup od~dá'li1. Osnov,a oimezuje to' na 
{so dní, a tim !paJdá všeehno ne'Qezpe'čí zneuži>tí. I chnes se to· jliž 
vš.ude deje. Zhotov'ují 'se IIÍistiny, kt.eré pra,vémIU s,ta'Vu VeCI, ne
'odIPOlvíodají, a p-ralkt.ická potreba nutne k tomu vedie. Up-ra'ví-li se 
však to zákonem, prijtde vec do knih, jak se jeví ve sku.tečno!sti, 
:ai v tomto jest podSltatný p 'olkrok V záve.rku upozorňuje HCtrbsrt, 
že sOI~mov'na 'lJrij,a;1a :pOlznámrr<:u poradu a že v 'pO'dstate po,ználm-ka 
ta-ťo ;ľlO'vmá se pOlzlnláJm,ee, která Imá býti .usnesena. Jest to sltejné, 
za.c.hová-Ili sie po,ratdrr .pohlledávce pred pdhIedáv,kam,i, do)savaide 
ne,zaplsanými, 'all1eib užije-li :se k tOlmu po'hledávka, bUldoucne za
psaná, o.statnÍJm budoucne z,aiPs,all1ý,ml predcházejíd. 1f.ino.riltní 
návrh Sy'l11IolnlOwiczuv by,~ V'Šlaik dne 22. brezna 1870' zamitnut a 
'dnešní zn'e-ní § 30'. koihov. zák. o pOlznámce lP'redn~sht prijat'o., 

. Vlalstn~koiva 'hypoteJka mlusela býti sp'altro.vána také Po.dle 
,§ Sú zák :ze ,dne 19, kvenna ' 1874 č. 70' r . z. v zásta'Vníml právu 
diľá!h'y ipro p6o:rlrtní železniční oiblig;ace. Toto zás,taviní právo musí 
býti .Z!H;zeno dľíve, než tyto 'OIbligaee _pr,ijdou do obehu. Tedy 
pOk/ud je má ,dlfáha ve své držbe, m'á zásta\vní práva na své v:llajstní 
vecil.170) VlélJstník'oiv,a ihypoteka jeví se dále v . zástavním , právu, 

170) Bru c k, Die Eigentiimerhypothek, 56, Zeitschr, f. . N otariat 

Sborník viicl právních a státních. 16 
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vení určité kv.oty hodn.oty. Pfi vlalstnLkove hyputece spa'dají tyt,) 

kvo,ty z'pet na vlléLs,tlníka. Vlas\tníiklQiva hy:poteka pJyne tedy jenom 
z v l a s t al i 'c t v í. Ph vlastníkOlV1e hYIP.otece praví P II n ,t s
e ha r t/ 28

) ' v y l u č uje ' s e pr,o vlastníka pozemku iCl: íle c 
jeh o hod n IQ, ty, ,který zá'pisem do po.zemkové kmihy dlos,távä 
právní určení, 'a;by j a k tO lP red im e t z á s t a v Y. pro p r í p a d
n Ý d l u h s l o. u ,ž i L Dík·e,m tÍimto muže v1.astl1i~k 1Í'm zpusobem 
nakládati, že dlu;h zalloží a veriteli zástavní predmet zlastaví. Ne
učiní-Ili žádné dilslPolsi,ce, trvá tento vy-}oučený daelc 'hodo\oty jako 
zvláštní dít jeho jimlení a Vilalstník muže jej také z draiebního vý

a~žku žádati. Ne,založilť žádného dLahu a nezasta;vil svého hod
notového ,díke žádll1Jé'mu vehteh!. TotOl poj~mání /platí mutatis, mu
tal1ldis také prO' vlastníkuv dl'uh IPl00zemkový. J élJko vllast:úkQlv,a hy
poteka ne,ní ješte žáJdná 'skutečná hy;poteka a také žádný .dlluh po
zemkový, tak ,téLké není 'VI,astn~kuv dluh pozemkový Ješte žádn)' 
dluh pozelIT1jkový.Páldný dUlkalz nalézá se v predpisu § I I97 n. z. 
0'., dIe nehož v:lastník jakO' v eŤi telIl nemuže dra,žební ŤÍzení Z:c11 úče

lem svého uspok,o'je'ní pnovádHi. Tím je práve ' tO' vyl'o.učeno, cr) 

je IPO'ldsltatou dluhu pozemkového, jwk jej zákon určuje z Imyšlen
ky exekuč.níhO' výkO'nu, jejímž výraze!tn je »,placení Z pO'lzťlmiku« 

(Zahlen aus dem G,rundstiicke). D,stav V1lals'tníko,va ,dluhu ,pQz,et:n
kovéhio má své 'koreny v pra.kthdkých záme,rech, ,které s. ,d:luhem 
pozemkovým pra vllastníka jako oprávnenéhO' nic co či,niti ne.m:ají. 
Vlals'tníkuv dluh 1P00ze,lnkOlvý není pfípr'a/Vné právní jec1nání pro 
dluh p01zemkový. Vlrc3jSltn1~o'V;a. hypdteka a v.la,stniki'lV dluh pozem
kO'vý nej,sou nic než zavazení po'zemku za eventuelní d\Íuh. 

Dr. Julian Go 'l d sch m i 'd t označuje vl,astní-kJOovu. pOllOlžku 
ja.ko techniclko~rávní zaŤÍzení (verwaltungs'tec,hn'llscher ,t\Jppa· 
raJt) , kterým muže vla'stnÍik dle své .poti"eby tel; neb onen úči.nek 
diacíliti. OpetlQ.v.ne l1'Jlbytá dÍlspdsi'ční moc v:la!stníkova na'd 'hypo
,tekau 'není svýnt zákl.adem nic )i'l1Jého než zánikcm veritelskéhn 
práva z,a'se nabyté právlO vdastníkovo, aby dotyčn)' pOIdíJ. naJ ~ra
žebním výtež:ku zaJse neklomu jinému 'pO'ukázal.l:!t') Označení »hy
poteka vlastníklQlva« slPilsovatel O'dmítá. Je too »kva,clratufél! kruhu« 
hYIPotek'al, k~terá ,není hYIPO'tekou. Zápisem .povstává jen »S!chrán-

128) Dr. Paul J:> u 11 tse ha rt, Da Cruudschulclbegriff <les del\t

schcn Reichsreclltes in Gcsetz und Literatur. G raz, 1906, 63 la, ná,1 
12t') ABR, 20, Dr. Julian G o l ds ch 111 i cl t, ;\ocl1 eil1l11a J die Figt'll

tiimC'rhypothek, 26. 
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ka« (HuBe). Včcí vIla.stllÍ,kovou je, ~by jí Ida,] urcí tý právl1í absa:h, 
úúdle d.luhem a z,avazenÍ!m pomer o's.albn:í a vecný mezi sebou a 
nekým jiný.m. P.alku~ toha:bo oJbsahu ješte ne~í, záleží funkce ta
hoto aparátu pou.ze v fPatrnalsb na venek. jeho absah nenÍ však 
žádné ·právni,cké »vaauUlm«, ntýbrž je vyplnen právne, z Vlfalstni
ctví plynal1..1cí poc1Jstatou. 130

) 

Bru c k oduvodňuje vlastni-ckou teorii !takto.: V],wstl1ík, 
který s.vuj palzemek zavazuje, olsaJmalstattluje lP,amocí fOlrem, jaké 
mu skytá pOIzemková .kn~ha, jedna1tlivá práva.. Vylučuje ze svéh0 
111Jocenskéha panství nejaké >O!právnení. Jeh-a vlastnictví jeslt jilmi, 
PQkud náležeJÍ ne.kom.u jinému, zkrá-ceno, stenče.no, abmezena. 
Jakmile je však zase ZlPet albdrží, z·celeno. Proto je t1ajké IPodle O/bč. 
záJkona úplne llhostejna, zda ·s]užebnalst pozemiková -nebo nej aké
jiné vecné právo v.llastníku IPolzemku pfi-padne neba v jaké forme 
se hy-pOlteka vy,skytuje. K.alždié zi-ízení hy/poteJky zavírá v sabe 
pľí,p.adné úÍzenÍ dllluhu lPozemko,véha. VlastnÍlkova: hypoteka není 
tedy v pacUsltate ni,c jinéha než vlals,tmlctví, jei záv-aidy bylo spra'-
šteno. Lze ta úej /me Sleznati z talho, lP'redstavím:e .. Jj si, že na pa~ 
zemku nalézá se jen jediná hYPOIteka, která sItalle se hypotekau 
vLastníkavou. Postavení vllalstnika.vo se nijak nemení, i1echá-li ji 
státi .neba ji vymalže. Zustane-li s,táú, je·st obmezeným vIastnike:m 
a 'nespojuje v ISlabe žádné -ľalIe v.l,aSitnLka, hypo.tekárn~ho ver'lJtel:e a 
dIužníka. Zda je závada spojen.a .s vlastnictvím prvOIpoK':átečne 

neba te.prve potomne, je pro k 0.'11 S tlrt.lJkci práva na vlastní VeCII Iha.
stej.na. Vllalstní.k vYIlučuje ze své vlaSitnické moci, paužív,a,je al?,a
ritu palzemlkových ,knih, jistou 'hodnotu, která v jeho. rukou má 
jen farmální existenci, asi jia\ka sménečný formulár, který pade
psán v mýoh rukalu se nalézá. Nem . . abč. zákanník pi-im.kJI ,se tu 
k ne.rneckop:rávn~mu Ipaj,miu zavélIze,nÍ iJ)OIzemku s ideelnÍm,i. ,dílci 
hodnoty (~deelle W e!'tstei-le). VY'P!'ostí-li se pozeimek odpadnutím 
hYFO'teky nebo dluhu pozemkového. 'ze svéhQ zava,zení, zdvj·hne se 
vlwstn.1!ctvÍ sv-au v1aJstnÍ pružností do taho objemu, ~ 'jakéha, byIIO 
zavazenÍ;m st!ačeno, až k vléLSltnilc-tví neab:mezenému. Ze z.a,va·zení 
snane se vyvalzení . P.a;k .zlc1e není práva nikoho jiného na tomto 
uViOIlneném dílci pozemku než v,la,stnJka. jemu phs,lu,ší nad ním 
v hranicích palzdejších hy!pOItek mac dispoisč.ní. Fa,rmálne zéliclho
vaná hypoteka (dihlh .pOIZemko.vÝ ) pomálhá 1l11U. aby vv'kana!1 
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práva,- která IpHs,lušeJÍ mu ja:ko vlastníko'vi. Stane-li se jedi'ná hy
poteka hypotekiou v J.aJstní'krovo'U , ne.n.í zde rOlzdíllu. V obou ipľípa
decih zís.kává se vlas'tní,ko1vou .hy1pO'tekou za,se ne'Db/lnezeného 
vkistnictví. Dostávají se zpet i,dleellní dílce hodnoty, o než vllast
nic.tví bylo Zimenšeno. Obnols, ktelrý vléllstnlí'kOivi pri dražbe pi-ipa
dá, je tedy jen na :penÍ,ze premenený dí1ec , pozemkovéhOl v1.a\stn·J
ctví.13 1

) Bru.dk, hláše se k nauce o dl'u1hu a ručení (Schulld und 
H1aftung) , vidí v záSltavn~m ;P'ráv-u ručení veci (Sac'hhaftung), ať 
již j,e to ·dlu.h [pozemkový neho hypoteka. Oba jsou zás,ťarvními 

prá vy . J sou tedy i vllwstníkova hypoteka i vlastníkuv -dlluh ipo1zem
ko.vý prá-vy zá,g.tavními. U obou je ručení veci, ale jen pro bu
dou'CÍ dl.uh. 1 32

) Bruck ,oos.pívá télJkúo ku pojmu lPočátečného a ná
poto111ri~ho dll uhu pOIzemkovéhol. Ph prvním fo,rmalisuje se i,deelní 
dílec hoidnoty pro ručení 'za ;piHpadný dluh. Pfi druhé-m nabývá 
se zpet ideelní dílec holdnoty, který za dluh již ruči1. 1 3 3 ) 

G i e r ,k e134
) mluví o vllastní'ko,ve zá,stavním Iprávu p'0ze,m

kovém (Eigentiimergrundjpfandrecht). ROIzeznáv á pfi ,nem sub
jektivni 'a. o bjektivní ,strániku. Po. Isubjektivní stránce -nemá zá
sta:vní ;právo na vllastní ve~i žádné samostélltnosti vuč· i vlastnictví. 
Nelsk)'ltá vl,a'stníkolVi žádného péllnství nad vecí, které by nebyio 
již ve vl.astnictví OIbsaženo. V'llastník nemuže oprávnení, které 
ohmezené vecné právo proti nemu z'aklládá, míti sám proti sobe 
Vuči cizÍm ,nedostává se m,u žádné vecné právoí moci, ktelré by 
jl'ž nemel Jako vl,élIstník Hledíc .ku subje'ktivnímu právnímu po
meru, nepraví vlastníkovo pOlZemkové 'Právo- zástavní, že je z,de 
nefalké ob,mezení vlastnietví, nýbrž že takového ohmezení tu 

vll,bec není. Obje~tivne objevuje se tu však zvláštní otd yLasrt:n.i
ctví oddel,ené právo -na pozemiku. ObsaUTove je po,zelmkolvémH 
práv,u zástavnímu pôdobna. Je z vlastnktví 'vyllato a jako samo
statný majetkolvý p,fecLmet uS'taveno. Knihovním úÍzením: je 
tento právní ústav vu či každému pMI1ný!m učinen a vecnou sillOi'\J 
na-dán. VII~stní,k má taJkto tQcLd~lený díl svého pozemkového ma
jetku v podbbe zéÍJstéllvy. :NIuže t~mto dilem naklá'da:ti, ja-kOI Se 

13 1) _\bhandll1ng zum Privatrecht u. Civilp r ocess (A PC) , X, E rn ~t 
Br u c k , Die Eigentt.imerhypothek, Jena, 1903, 133 a násl. 

13 2) L. c,. 152 . 

1;1~ ) L. c,. !.3 ..j . 

lH) ntto r; jer k c, D el1tsch es Privatr'echt, TI , Leip7.ig 1905, 922 
~l nfts1. 
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prá YO zástavní prevádí. N aik l ádá-/li však pOlzemkovÝ,nJ V'la's tni
ctyím, nevz,tahuje se to na tento dílec. Jemu pHs'Iuší, dojde-li ku 
dražbe poz,ell1lku, dí1 hodnoty, ktelľ}r jeho zástaV1nim právem byl 
-ry!ouč ·en. Vecného dluhu v.],as'tnÍika .prcYti sobe samém.u .však tt .. l 
není. Je zde, vš,ak olbjektivní pIO'm/er, cne nehož pozemek j1cl!k'o no

site! dl-uhu je o/btížen a vyllOučený dílec Jak·o noslitel práva, k1teré 
d!uhll olCi!pdvÍdá, nadá-n.' Jalko v palPÍru na majitele, jenž db rUsky 
dlužníka S'c da~tane, diluh je ' ,st~lesnen, tak l zde objektivní dJužnÍ 

pomer stává se .knihovnim predmetem, jehotŽ subjektívní dl/utŽní 
pomer ješte je . v klidu. Vlastník'ovo pozemkové ~á;srtaV:l1í IPrävo 
muže twkorvýuntú zpltsolbe:m všechny ty, ale jenom ty účinky po
ze.ln:kového práva zástavního provádeti, které subjektivníhb p1'áv
ní110 pomeru nepresdpOIklád'aljí,a jest beze v,šeho dalšÍ(ho zpuso>bilé, 
ab,:- se rozvinulo ku plne pus-obiv6mu !pOIzemkové,mu práv,u zá
s tavnÍJmu, j.akmiJe se su,bjekty rozdv:ojí. 

_. Z ruzl1iých teo/rií o ' vlastn~klQive hy;potece uspokojuje náz'or 
ť..JlerkllY i S ime o II a.l3:';) VlaiSstnikova hy,po.teka l1~pr~náleží 
dastnÍskorvi Ja.ko veriteh, nýbrž práve jwko vla'Sltníkoví. V novém 
vyďání své učebl1'i,ce prohlašu.je se -pro VlhlJstnickou teorii talké 

. E II cl ema n n.
136

) l-Iypoteka v·las tníkoY'al l1Iení ani žádno;u hypo
tekou, ani dlulhe'm pozem:kovÝIl11, ný)brž je to právo, vlals'tni.cké 
zy]'ášte sformolvaného tvaru. Jeví se jako právo, vylučující hypo

tekáre, již za otevreným mÍ'stem iP'oradem následují. Obsahem 
nej,de tu tedy o obtížení. Vlastni,ctví jako llJeOibmezená právni mqc 

nemttže v nekterém vztahu býti se. svÝ\m ,obSiaham jatko olbmezené 
pr.1\-o. Obmezeným jeví Ise býtí SlPiše v tom Simys.Iu, že mu zvenčí 
vecnSrmi právyosob tretích j.ilSté me-ze jlsou vytčeny. Právní 
ochrany mt"tže však dojiti tÍlm zpllsobem, že I. vezme n'aj sebe !po
dobu práya, kte.ré li1á stejnou hOldnOitu ja!.ko pozemkolVé pnivo 
zástavní, neboť jen .takov}rm z,pllsobem je r.iak s to, aby proti 

platným hypotekám své úČIlnky jevilsO a 3lby se télJké na draž,eh

ním výtežku uplatňovallo, a ž'c 2. toto právo vlastnÍ'cké po ZpUSIO
Ynl ohme'zenýd1 ,práv vecný,ch určitý poli.laid zauj:me, aiČkoli !P ráv{) 

Ylastnické SJamo je bezpora'dné a obmezenými právyosob ,tretích 
jina,k samo ztlwč'Ováno bývá. VÝznam v.Jastnikova -dluhu jpdzem-

, :l5 ) Recht und l{echtsgallg im Deutschen Reiche. J. Dr. PSi 
m ~ o ll, Lehrbuch da s búrger(ichen Rechtes, II, Derlin. 19 t)(), 716. . 

I~ f;) E 11 d C 111 a n ll. L c- hrhuch de s biirge r1. Gl' :-ic tzb!1ches. 8. :t '). 

vy-rl. rT. Berlin. I905, 738. 
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kQvého úLJezí (lJe vseho v tom, že čá;s.t obsahu prá va \" lalsrtnickéhu, 
právo to tiž na dTažební výteželk, určené obsahove i p-orado1ve, j1alko 
sélimostatný ;piecLmet majetk,ový se vylofUčí . Tento zobjektisovan)" 
kus práva vlaJstnického vystupuje v knilholvní podoibe pOlzemk,O
vého práva zásltavního. 

Z práva V1lalstnického vychází talké H i r sch, 1 37) Ivytýkaje 
povahu vlasltll~klOvy hypoteky, 'alle ďává jí obsah podle jejíclh 
účinku. Ode dávna uznává se jako IPrávní p'rav iodlD, kterého ani 
žádný zákonoldárcc vynalézht nť(potr eboJVal , že provede.nírn vnlU
cené dr,ažby naJstupuje na m~ste veci dražební výtežek. Tento 
surrogační IPlfincip pru.jal'O moderní právo prO' všechny ,druhy 1l1U

ceného zcizení. Vla1stník, zfilz.'llje hy:poteku, preváJdí na hylpote
kárního veritele právo na dra;žební výte,žek clíkem, l terý !pri tOim 
ur,čuje . Hir:sch ZiQ,y·e je tp r á v e .m s 'u r r .0 .g a č n í ·m (Surrog,a
tion sbefug.ni,s). VlaJstn~kova hypoteka nenÍ proJ1:o ani dl'Uh p'o
zemkovýani hypoteka, nýbrž, jen surroga'čnÍ práviQ vlastní-kcwl() 
na určitý dílec a pnrad, ipf'oljevený v kni'ze pOlZemkové . 

V-la!stni'ctví, praví K i n cl e l, sestává z množství práv, která 
osoba nald nejakou vecí míh .mtlže. VIlastnik, který zľizujc služe:b
nost, JPO)stupuje obmezené !právo užívací, ponecbáv'alje si užÍvání 
sám, pokJud no nabývateIi není na škodu. VIlaistník, . který hypo
te,ku úizuje, vylučuje ze svého vlastnictví oibmezené práv.o [)TO
deje, ponechávlaje si . sv'é prrávo prodeje, pokud není hYIPotekární
mu v·eriteli na škodu. Tato- práv,a zauj1mou jisté formy, kte-ré pfi 
svém návratu zase odl,o;ží. Forma, která je činí zjevnými, je zápis. 
Jím brání sie nástupu verit-elu zadních. To muže býti í u ne-platné 
hYlPolteky. Hypateka vlI.astnÍ,kova je úhrn O/právnení, která vrátilél 
se do vJ.astnLctví z propuštené, alle ne'vyJlll3,Zané hypotť'ky, nebi) 
kt'erá ze zéllps'alné, ale nepla;tné hypateky u vkllstníka zusta'la a. jemu 
proti zadním vei-itelu,m se zacha,vala. Je to :právo vla~tníkavo čt 

všeahno jiné (lež hypoteka. Hy,potekou stává se tepn-e pm;tupem 
nebo v)rhradou, pOlstoUtpí-lli se vla'stnictví .1l\s)' 

Pri recensi spisu Hoŕnov.a lPhh1a,šuje se také H ede 111 ann 
k vla's.tni,c.ké teOfil. HYlPlotekou vstulPuJe do obchodu s,j,mostatná 

l:n) :\BR, 25 (19°5).22-1 il nás!. Dr. Hans Il i r s c li. Ui \.' \'uri :'tl1fi:.;(' 

Ei g entumerhypothek. 
138) Festgabe der .i Ul" i st. Gesellschaft Zl1 13erlill Zl1ll1 5új :ilir . D iell ."or

jnbiläum von Richard K.o·cll, 190i. VV ilh r1m K i n ti (' l, l\etr:1Ch:ll11~~'!l 
iiber die Eig:entiimerhypothek, 77 il násl. 
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hodnota, ktert1 trvá i tehd,y , kdy ž se do j,rnéní , 'la s·tnÍlkova po
jme. IRO

) Rab o v i je vlHstnÍlko va hyp Olteka vlastnické oprávnení, 
které s,e stallo sa1mo,statným, taklže buď od počátJku ' a:nebo po ná
padu vedI.e vJajSltni.ctví ,muže pro vlastní.ka p otrvati .140) W o l f f o~ 

v i je právo vlaSttnkké nikali úhrllte!m, nýbrž pramenem obmeze
ných práv vecný'ch. ObsaJh jich dá seplQIsitivne vytknouti. Obm'e
zené právo llze o)značiti jaJko os~mostélJtnený d,í},čí dh-slah vlastni
ctví. Neobsahuje nilčeho nelž to., co ,se j:iž v neQibtíženém v/la:stni
ctví nalézalo. KOlt1ikurencí Oibmezených práv m ezi sebou a s vl'ajSlt
ni'ctvím IPovstane IPlQlr'élJdo.VÝ pOImer mezi nimi. Prední ,po ra'd obme
zeného ,práva neplyne z vlastnictvÍ, jež.ta toto s.a/mo nemá žád
ného poradfu al teprvlemnOlhost prá!v zpusobuje jejich parad. Aby 
však vIa,stni,ctví' také nejCllký PQir,ad meIo, muže vlastník jeho. díIčÍ 
ob-sla lh osamlOstatnriti a ve ·svýlc:h rUIkOlu podržeti . Oprávnení l jež 
ob.mezené právto na V/Lastní vecí skytá , byIo jlJŽ v neobtíženém 
vII alstn i.ctví ob!saženo, alle oSéllmostatnooiQ dává kusu vlastnictví, 
hledic ku jeho zbytku neho ostatnÍm jeho tHštÍm (závadám), 
prednoSit IkterQiu by bez tohoto. oSalmolstM,neni nemelo . Jalko ob-

. mezené práJvo vlalstníko:vo ndiší se od Jiných obmezel1ý'ch práv, 
která na veci maljí osoby jiné.141

) I ylalstníkúv dluh pozelmkový 
je tedy jako k!alždé jiné ohm'e.zené vecné právo t i- i š tí v l aJ S t
n ,j ct ví (Eige:ntums1siplitter).142) Obsa.h jeho je jp r árv.Q' TI a 
z lP e II ,e žen í jako pri každém jiném dluhu pOlz.emkovém. Pri 
dlražebnÍm fí.zení pro vede se talk, jakO' by patrili(} ne v},astní,kovi, 
nýh-rž nekomu ti-etímu. Vla,s1Jník nemuze s,ice draJžbu provéSlt11, .ale 
tím neiní práv jeho na zpenežení popi-eno', jen na j"Í:sté pre-dpoklady 
pľip,iano. Podobne klOnstatuje ,vec du Che s n e.143

) ZaJo.ží-l'i sie 
na pO'zemku právo na hodnotu, mysllí se na jeho hodno'tu smen
nou , Pri ·dluhn 'jJozeJmkovém /mys1íse tedy na [penež:ní jednotky 

H lO) ABR;.. 31 (1908), 406. J. " V. H ede m čl 1111. Zi v ilistisch e Rund
sc hau 1906-1907. 

H O') Heinz R a b e, Die rechtliche N atur der (; rund sc hu Id im 
Licbtc clcl" Schulcl- und Hattungstheorie, Inaug,-Di s. , [ lj llle ~1. S .. 19! ·?, 

~2 , 

~ H) Dr. "Martin \ ,\ ' alí, Lehrbuch des bi..irg erlich e n l<~chts, H ; I, 
:;\·4 arburg 1913, 148, 527 a nás!. Viz tož IV, vyd. 192, 514 

~ 12) Slovo toto pochází od Gi e rk e h o, Deutsches Privatrecht: 

]l, 359. 
1<1 3 ) ZeitscHrift des deutschen Notarvereillt::s. ;. cl uCh e s ne Dcr 

CeRcnstand des vVertbezugsrechtes, 
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z výtežku pozerrn,ku. Pľ·i hodnote IPOlZenťku mtusí s.e tedy mys.liti 
na množství hcYdfllOltových jednotek (Werteinheiten). Právnicky 
mOIhou se tyto jec1notky pov až OrV a'ti za movité veci. ZálPilS Ihypo
teky nebo pOlzemk'O:vého dl'uhu vYJadruje tyto jednotky _ Zápis 
je schránka práva na hodnotu. Je to forma u olbsahu. Na pOldstartt': 
práv~ na hodnotu ntle Ise neZlmení, není-J.i zde pohlecLávky, pro 
kterou povstab, je-rlli zde VilaJSltnÍlkrova hyprote'ka . . Tato Li.Ší ,se nd 
nezavaze:ného vlal8'tnictvÍ tílm, že smenná hodn.ota je pfi ní 1'oz
loižar1a na hOldnoto1vé jednotky, od dluhu pozemkového rtÍlm, že 
pfi nem Slpoljení s nevla,stníke,mchybí. Je tedy vla;stnictví\m, dIe 

. vlastnilctvím, ,které je rmyš'leno fi()lzdelené. Pre dar iH!) pova'žuje 
v.Ilastní1k.cwu hytplOlteku z\aj sa,molstatné právr0 na phsvojení si urči
-tého dUu ,m'ajetk-ové ,hodnolty nejakého pOlz'emku. N u iS s
b a u m H5

) vidí ve vl~stník()IVe hypote1ce OisamOlstatnen:)T dí(l práv 
vla:stní.kovýc'h, 'kteT:)T má ,pIOdoibut hypOIteky a plodte jejích pra,videl 
se Slpravuje. Zarve-dl jí !pevný poradl hypotek, který činí z 1. a II. 
hylpote'ky zcela rOlzd@né veci. II. hYlPoteka byla jako tJdfková dána . 
a .pfijata. Kdyby se z ni sItala hypoteka 1., Iphšel by vehtel ku 
nez,aslou,ženému zisku a vlastník Isnad zn'ajČné škode. Rí.msľký 

vlzestup hy:potek neodJporvídá moderntmu úveru reálni,mu .· Hypo
teka P/resitall,a býti dlluhem rat Je ukládacÍlm ,kapi,tálem . Vidí se v ní 
bremeno trvalé, na jehô ž zánik se nečeká. 

VI,a,stní.k'olva hypoteka, zprvtl jako vý,jiomka, v pozdejším zá
konodár.s1:Jví l1lemeckém jaklO IpréllVidllo pripouštená, musila vbsti 
k toOm1u, že teOlrie IPolčata se snažiti, élJby ji' pod jednoItný :poje\m 
práv,a zá'sta.vln~h()! z,ar'aJdlila. C oo Si .a: c k ve ;yydání Ge1ibrova syiSté
mu nemeckého (práva sloluk,romého definuje proto j1.Ž /právo zá
s,tav~í jako ve'cné ojprávnení, aby s,e z pozemku ,nucencu dražbou 
peneži,tý ka/pitál VymJoh'l.146) Sauh1.asne s tí,m oznaičuje Cqsack 
ve své učebnici nemeckého práva o)hčans.kého pOrzemkorvé zásta'V
ní !právo (Grun:dstiick- nebo Grundpfandrecht) jako vecné práVD, 
na nejakém pozemku váJznou CÍ, vedte neholž srní si oprávnený 
penežitou sumu z pozemku ,a z j :~stý,C!h k nemru nálež,ítý'c'h pred
m,etll vnucenOtl dr1a/žbu vymoci 147

) Podle toho vytýká také. že 

IH) Pre dar i, Die Grundbuchordnung, Berlin, 191.1. 120. 

145) N II S S b a u 111. Lehrb. des d. H ypothekcnwesens, 59 a ná:, 1. 
146) Ge r b (; r, System -des deutschen Priv3ltrechtes , 1895, 274. 
147) Konrad Co s ct ck. Lehrbuch des Deutschen blirgerl. Rechtl'.". 

Il ir, Jena, 19II, 219. 
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ťltejča,steJi vyskytuje se pozemkové právo zá~tavní Ll nejélJké CIZl 

dsoby jako zástavního veritele . To jest ver ite 1 s k é prá vo 
z á s t a v n í (GláUlbige11Pfandrecht) . VedIe toho vy sky tují S'c ~šak 

také práva zástavní, ,kde vlastník s~m }e veritelem. To jest z á
s t a V;il í :p r á v o v J la IS t ník o v' o (Ergentiimerpfandrecht) .148) 

Der n b u r g poulžÍvá 'ro1zd'i:šení mezi »SohuJ,d« a »I-Ic1tftung<<. 
pn:) ,právo zástavní. Pozemkové právo , zástavní občanSlkého zá·· 
kOnmíka nemeck.ého. je r u č e nív e c i (Sachhaft'llng). Vecné O1b
t íženÍ, .z poz,emku pe:IlJežitau sumu platiti, ručení za 'povlinl1lOst 
pl,atební (LeistensIOHen) j'e i pf.i V11a:stnÍlklOve hy,potece ,a v.lastnÍ
kove dJuhu po:zemkovém oduvlOdneno. »Platební povinnOlst« je 
zde VŠ<llk poU'ze eventuelní pro ten IpfÍjpélJd, že v],a'stniktlV dluh po
ze!1l1Jkový nebo jeho hYlPoteka pHšte ,cho j.iných rukOIu se. dostane 
než vl~tnictJví al1lebo že vedením exekuce výnos na položku pn
pél'dne, ,který vlastníkovi patfí. Ve-oné zava'zení za eventuellní pla-

. tební povinnost není ni,,: podIvnéhO'. VYlskytuje se také :pfi hy
po.tece za: buchoiucí plOhled.ávrku. Jednôťa pojmu zástavního práva 
není tedy v,la,s·tmí.ko.'vým dluhe'm p'0zem'kOlVým otresena.149

) Ta,ké 
Cr o m o v i jest v:š'6chno neml0v,itOistní právo zástavní (I,mmo
biLienpfandrecht) SYOU nejvnite,fnejší pddlstalou rtloražné. PfiSltou
pí-Ii .k hyrpotece p-ohle'dávk1a), určuje se tím jen oprávnená osoba, 
má to ,tedy Jen význam pro otázku, kdo hypoteky naJbývá. Trváni 
dsobní po<hJeJdávky není preJdlp'Okladem pro trvání hypoteky. Tato 
je Slpíše (jakož i dJluh po,zemkový) v'ecné práTa sam-ostatné ho'd
noty, vedlIe Ipráva VlllélJsltnkkého' sťají'CÍ i teJhdy, patrí-Ii vlastník ovi 
samému. Zélidržuje !pa\k ,dIe sveho po:fadu dťuhé konkurující ve, 
ritele v jej ich posti/hu ilia poiz'em:ku.160

) 

Jecl'notný pojem zástavního práva l , pu;o vlastní'kovu hypO!te
ku hájí /Se též v kruzích pťd{ktiku. Kra'jSlký soudce Len h ,a r d 151

) 

dovozuje, že vlastníkz,cela sá,m je s to, aJby nabyl vecnéhO' práva. 
zástavnilho nasvém po:zemk'u. Prekážk,a, která stála této kOlIl
strurkci v ceste a na níž Ise vždy,cky ztroiskotal,a, byl'élJ vždy élJk'ces.
sO\Iiická 'rpo~élJha hY'Poteky, Ilia níž ji zá'kon z'aJdádal. Zmilze1.a-li. po
hletdávika, mu.s,illa zajíti i hypotetka, a pohle:dávka zanikla, byl-li 

.H 8) L. c.. 234. 

14!1) Heinrich Der n b tI r g. Das biirgerliche Recht des Det,lt sch en 
. N.ciches und Preussens. IIII Halle a . d. S .,1904, 617. 

HiO) Dr. Carl C rolU el System de deutschen burger1ichen Rechts y 

TlI. .Tiibingen, 1905, 657. -
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vehtel uspOIkojen. Pro\ti siQbe samému n~ml\že vlastník žácľné 1->'0-
hledáv,ky nélib)rti a j-i iplíovádHi. Svou suklce.ssí vstup-u je vlastník 
v raJruu ver.itedu jako hypotekár vl,ajstnioký, qprávnený Z'c zá:v::tdy 
ve'cne. Pohle.dávka }e mrtva a k,de tohQl není, jde SVOtl odchyllllou 
cestou. Vla1stník nelžádá zap1acení ,sám ,Old sebe, nýbrž uspolkoje ní 
z \p'O/zemku jako čiste veoný veritel. Hypoteka s [)oihledávkou neho 
bez poh ledávlky s,tojí tu ú:plne neodvilsle ,od pohle.dáV1ky. Po'jmorv.e 
l1y:pote'ka i dluih pOlzemkový jsoiU stejné ,pOIv,ahy. l vl as tnií k Q1V a, h)'
poteka a vUalstníkuv dJI.u.h pOlze,m,k'Ový jsou tQltožné tvary. Jsou 
úplná v.ecne vehtehká lP rá va., u ,kte'rých se ne-jen pasivní, ale 
i aktivní 'stránka lnalézá. Spojení vefitel,ství a vlastnietví, kte,ré 
brál111Í, aby se z tedlto Istránek nárok mohl prQlvésti a kEd jeho 
ZJpuslObují, je pouzecLočasné. Klid tento zaveden je z policejne 
právního duvodu, aby v'lastní,k nemohl se na ,zadluženém pozem
ku sáťn hY!p,otek zbaviti. Podstate p.ráva není to však k 11ljaké 
ú}me. Vl1ajstníkoiva ,hypote-ka (d-Iuh pozemkový) je.st tedy obtížoo,í 
pozemku na prospech vlLastnÍJktlv v Iten ziPusob, že má jatko každý 
ji:ný vecný veritel nárolk na us:polkojení .z výtež,ku dražby a plodu 
d1e Sivého zápisu. 

V.lastníkova hypoteka jeví ješte jiné du.s.Jedky. Vyvíjí se. Pe
stuje 'se teoreticky. Bavor-ský vrchní soud zemský vy,sllovil již 
zásadu, že .každá hyp-oteka Sivým' .olbsahem je k tomu určena, ,aby 
se stall'Jl hypo-teko-u vlastl1ík.ovou. Za verlitelem sto'jí vliastník j.ako 
druhý oprávnený, bez jeh-ož svo.lení nemuže být! hypoteka, vy
mazána. To je t. zv. teorie 'dvojitého oprávne ,ní 
(Theorie der DOP!PelbereClhtigung). DIe ní je zápis hYlPo.teky zá
písem se dvojím .oprávnením, tprítomným pro vehtele, budoudm 
pto vlastníka.152

) V,zhledem ku Ipríští hypotece smiuví se 
o v l a s t nt í k.o ve č ek a 't e il s tv í (Anwarts,chaft). · Pfiznává 
se mu majetkoIVá ·hodnota a podrolbuje se ·m·imoknihovlTI,ímu za-o 
havení.1!i3) 

Pro 'Vlastníkovu h)'lp'Ú'teku ' nem.občanského zákonníka treH~ 
želeti, že jeho pojem práva zás,tavního není tu Jednotný. Dále jSQlu 

151) ABR, 35, 401, 402 . Alfred Len h ar d, Landrichter in Wies
baden, Die Eigentumsaufgabe von Grundstiicken, die Eigentiimerhypo
thek (Eigenti.imergrundschuld) , ihr Verhältnis zueinander. 

152) Dr. ' Hermann Obe r nec k, Das Reichsgrundbuchrecht, 4· 
Auf!., Berlin . ]909, II, 28., Bruck, 133 a näsl. 

153) N II S s b a u m, \. C., 71. 
I 

t 
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tu sme,rotda~ny nekteré stav'y a událosťi , které ani z pozem'~ových 
kn~h, ani ze zástavního jlistu, který je jaksi nabražuje, nejsou 
p~trny. Tak Sélim.a Vl1dlstnikova hYIPoteka nabývá se »Kraft des 
Gesetzes« aktem .milmlQl knihy. N,abude-,li jí vlastník bez lPol1le
dávky , mimo kl11ilhy zmení se v jeho) dlu,h pozemkový. Strany 
musí tyto zmeny v lisbnách kOl11statovati a za opray,u knihovního 
stavu žádati154

) a slOud [palk to, ·co se mimo kni;hy stalo, IV knihách 
vyznačí.155) ]islte je :neutešené, musí-h vlastník p:rohlašovati, že 
hypoteka .prešla na neho jako dluh pozemkový a že ·dluh pozem
kový z.ase mení v hypoteku a hy,po1Ťeku verite1i postupuje. Proto 
se stává, že st:rany Isoudu ani pravého stavu veci nesdelí . ZjednO'
duší si vec Hm, že hned hy.poteku preve,cLou.1 ft 6

) I jSO'U hlasy tôore
tiku, aby se tytO' predpisy dOl knih nezapis'Ova.ly, na nejvýše jen 
pOlznám.kou vyznačI.! Y .157) 

154) Obe ľ nec k, l. c., 735, No. 71: Abtretung ein t' r flypoth ~ k d c ~ 

Ei gcnhimers : Auf dem zu Berlin in dei .. ' Strasse . . . Grundstiick ist in 
Abt. III Hypothek von 20.000 M zu 4 vom H undert jährlich verzins li e h 
fur den Kau :fmlallln Heinrich Lehna zu Berlin eingetragen. Di ese H ypo 
thekarforderung, welche auf mich, den Eigentum er d es Grl1ndstL1ckes , d ,t
durch ub ergegang en ist, class ich dieselbe a 1 s nic h tp e r s ČI 1'11 i c h e r 
Sch u l dne r bezahlt habe, trete ich hiermit mit den Zinsen seit 1. -1 

1900 an den Rentner Gustav Schultze in Berlin ab und heantrage di l' 
Abtretung in das Grundbucl1 einzutragen únd den hiennit i.ib erreíchtcTl 
Hypothe~enbrief an den neuen Gläubiger éluszuhändigen. Di e Kost tl1 
i.ibernehme ich. N,otariell begI. Quitung V0111 . ' . u. ll o tariellen K auf"'t: r 
tr-ag vom ... betr. lie lastenfreie Verschaffung des Eigenturns d es be
last eten Grun.dshicks an mich hige ich bei. Es fol gt der BegJ.auhig llllg,, 
vermerk. 'liz tamže form. č . 72: ... Hypothek von 2 2 .000 M. '. di e abn 
11 nt e rVe r w and l u ng ine ine Gru nd sch u I d auf mich c1 a
durch ubergegangen ist, dass ich, wie die i.iberreichte Quittung erg ibt ; 
d en Gläubi ger befriedigt habe. Ich bekenne dem Paul Kri.iger 22.000 \ \ 

aIs DarJ ehen Zl1 sehulden ... Die oben bezeichnete Ctrundschuld trete: 
leh. .. an Paul ' K ruger ab und wandele... s i e zugleich i 11 ci n c 
J-l y p' o th e k hir die angegť'bene Forderung um. 

155) L. c. Verfugtmg. ľ. Einzutragen in das Grundbuch. Zur Ifrl. , 
N L der Eintragung 37 22.000 M . Abgetreten an Paul KrLi ~cr . . . un t cr. 
l T tri wa ndI Ll II g der zunächst a I s Gru 11 ds chu I ct aur d en Ei gen
tiimer.. iibergegangenen Hypothek ine ine Hypo the k fur ein e 
Forderung aus dem Darlehen .. . Viz také M e i kel, Grundbuchordnung 
fur das Deutsche Reich, Munchen u. Berlin, II)I2. 66. 

Hill) Centralblatt Hir freivlillige Gerichtsbarkeit u. , r-. utariat j IO. 

192 a nás!., Her o l ld., Die Eigentiimergrundsehtl1d bei dcr Buchhypn
thek tl. den Sicherungshypotheken. 

H;7) K ind e 1, l . c., 83. 
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I s nemecké st'rany kr-iti suje ,se v11dlstll íkova lJYtP0teka nem . 
o:bč. zákonníka nepfíznive. Její f011ma není šťastná. Je IPríll"iš s1:o
žitá. Zpúsobuje praJksi mnohé obtíže. Novejší záJko n y , švÝcwrs'k~
a rakOluSik:)T prort:o jejÍJho vzoru nenátpodohily.158) 

Vlastnické teorie mIlJOho s.pojují v'lastníkoVll hypoteku nem. 
abč. zákonníka s vléllstnilctv ÍJm. Má s' inim jiste spojení, ponevaJdi 
vlastníkoivi patrí, a'l.e nezéllpírá také ,s.vého ch:djf.a:kteru jako hypo
teka, poneva1dJž VUél!5Itl1iík nabývá jí ja/ko dluh pozemkový. S tim; 
kdo ho však l1wbude, je d'luh lP.ozem)kový již 'Osobne spojen. Je 
tedy IPri(pou,tán k o s o b e, za jejíholŽ vlaJstni'ctví se hypote,ka uva l
niJa. To J'i,ší podstatne vlastníkorv,u 'hypote,ku nem. o-bč. zákanní.k~ 
od vlastníkovy hYlPotek,v ra:kouské a [1~vržené vlastníkovy hypo
teky čes:koslovenSiké . T ,ato prísluší v l a s t Il i k.o v i .k a ž d é m ll" 

predJchúdci i néÍJstuIP<:i. Tí'm jsme také ph hlavnÍm dL1Vodu Il L 
réLk. novely, pro~ prepis hypoteky ,na v lidiStnika odm íHa. ChteJa 
vlastl1Lko'vu hypateku zachovati ,kajždému vlaiStl1lÍ'kowi. Učini' l<t 
tak ovšem ve forme ne cLOlSti bezvadné . Neehala vlastníkovu hy
poteku váznouti \pro dos\a{vaidního vehteLe. N á:vrh pro óe,skoS'lo
venskou relPulhLiku chce zayésti a n -o n y m 11 í z á p i s, který h}' 

svedciil ťo'm1u , kdo je Z1(lJps,án na .]i,sltu B . 

I právní povaha ralk. v lastní.k'0vy hy)poteky byla již jpfec1mé-
tem IPrávnioké ' k1onstrUikce. We il l s pac he rli"l) pOIV'Cliž'uJe ji za 
pr,cliVOU hypoteku. V;}alStllík jí nakIá,dá, i musí Imupathtú. Za 'Pra
,'.ou vlastníkovu hypoteku ,po'klá.dá ji také E i ,s ne r.160

) Di:SipO
s nční právo 'VIléll5Jtník,ovo -srovnává s obnovou hy:poteky dIe lj d\Yo r

ského hy:potečn ÍJho zákona. V!lalstní'kova hYlP9teka sama je ,mu 
výronem práva vl'astniokého. Hll

) Sch e y a v i162 ) je »Haftung « 

§u 469 o. z. o. lPoole na.u\ky o »Schuld und Haftung« IPouze » Veť
mogenshaftung«, tedy žádné »Sachhaftung«, žádné zá'5Jtavní prá
VO.

Hla
) Pro vÝ.klad slova » hdďten« cituje Sehey § ISO O. z. o. Mist 

se sll'ovem » h~dten« je vice (na pr. §§ 549, 686, 785, 1337 o. z. o .) . 
J SOlU to prežitky po jmú d)I-ívejšího práva, které slovť:IT1 »haftcl1 ( 

l ~, i-\ ) .\" 11 S S ba tlI ll, 1. C, ;1 . ; l n ä~ l . 

I~, [I ) (~. L. ]() 13, 21 8. 
It iU) ( j . L. f9J' . 13. 
I.a) G. L. 1917, -' 3--1. 
ltl 2 ) G. %_ 191 6, 211 /9. 

1()3) Ci e r k e ~ D eutsches Priyatrec ht, J l L 2ú , 25. 
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z,pravi,dla generální hypoteku vyjadrovalo,'(H) tedy také zástélNní 
právo. Speciální zástavu vyjadru;}e slolvem »haften« v § 469 o. z. 
o. sám jeho ťekslt. K l a n gHlÓ) podle Scheye praví, že di1spos:llčnÍ 

právo vla,stníkolVO je účinek vecné vázdlniOslti statku. ZlPusobuje 
ji knihovní zápis, který trvá, ač nadešl,y okolnosti, které privodil)' 
zánik práva zásta!vního. Podle Hen d l alM) neza;vedla III. no
vela nilc nového, než ClO stanovi'l již sta,rý tekst § 469 o; z. 0>. Za
pléllcenim dJ:uhu i /poď1e ní záJstavní prá:vo zan;ká. Stojí-li v § 469 
o. z. O. )) Bis danin kann der Ergenrtilimer ... das PtdtI1ld\re'cht auf 
eine neue ForderUlng iibertragen«, užívá sie tím jen 'slov ooč. zá
konnílka, ktôré se každým chápou. F.orm1elní knihov,ní zápis má 
tvcfiti most, aby se nové právo zá:stavní zalo:žiIo. Vlastník m\lŽe 
Je buď z'ridliti anebo výmazem knilhovního zápisu z.adní vehtelle 
do predú pustiti. Všude, i v fímském právu, vlastníkova hypo
teka ná'stup z,aJdních veritelu taralstla, Hendlovi jest vedIe obnovy 
p;ráva zá~ta:vního pOIsitivním ,O'bsahem vlastníko!Va ,práva diJS!pQls,ič

niího. Zápis jest mu jen form/a. Proti He,ndl,ovi Ize námitnouti, že 
právo uží\v~ foltmy V1ž,dy tam , kde jí potrebuje pro obsah. 

II. 

Pokus o konstrukci. 

§ I 5. Dl~h a ručení. 

Nau'ka o dauhu (Sch-uM) a ručení (Haftung) vr.hLa j!dJSiné 
svetlo na hy!pote:ku. Teo1'etik'Ové Čalsto k ní se blíŽ,iIi. l

} Presne 
vyrkl ji pro fíms.ké Ipr~vo B r i n Z.2) Snad by byla jeho .formiu
lace uvázl,a, .élIle A tm i r a3

) histonakými d01klady z n01."ldickéh0 

1f1~) .:\!luj spis, h. výv.oji správy, 106,107 . 
165) K 1 ang, 136. 
J(6) Hen del, 43 a násl. 
1) Berthold Del b r il c k, 'Die Uebernélhme fl' e ll1der 5-;chulden l1a •. : 11 

gem. u . preuss. Rechte, Berlinl 1853, IO a nás!.. C. ]. I,; c k ker, Aktionen 
cles romischen Privatrechts, I , Berlin, 1871. 7, CHCi rt man n. Di e 
Obligation.Erlangen, 1875. 125. 

2) Dr. Alois B ri n z, Lehrbuch der ľandektt'll. [: II. Erlallg'cn 
r879. 2 a násl. 

:;) K. A. mir a, N Ót'dgennanisches Ohlig 'ttioJ1t'nrecht . Leipzi:;', 1. 
1882, 22 a 1'I.ftsl.. Il, 53 a nás!. T}rŽ. Grundriss de:' gernJdlli ,'-chcn Rccr.e.::. 
Strassburg, 1913, 21 I a. násl. 
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Or. M. Stieber: 

prelva, Pu n t sch ar t 4
) z ·práva slél1ského s,kyltli ji silnou pOIsilu. 

Zmocnila se jí i právní Ihi'storie, i djogma\hka. Byly Ipro ní do
k la·dy hledány i v právu reckém5

) a doce.1a i v a'ssyrskoba:bylon
ském.G) (~ . i e r k eproto o ní tvrdí, že je ta dedI,ctví indagermán
~ ké.7) Dagmat~ka vidí v ní logi'cký pajem a myšlenkovO'u formu, 
podle níž mllže býti so.nkrc'mé právo tfídenD, ti-eba by je,ho sy
-5'tem výsl'pvne In.a ní nespalČíval1. 8 ) 

Dluh je Hritllzovi jedna:k dlužníkD1v,a morální pDvitLnOlslt, alby 
plvnil (Leisten so.llen), jednak vebtel.O'va tOluha, aby plnení obc1ržel 
(Beka,mmen sOillen) .9) Ručení je IstaN, který Qlsobu neb vec ku 
satisf.a:k,ci chystá. 10) Brinzavi pfi osobách sp,lývá dluh s ručením. 
O bé tvaH celek.ll ) Část obligační má v jehO' pandektách na,dlI)ls 
»Personenhaftungen« .12) Almira to rDlzdelil. Dl;uh a ručení J sau 
od s'ebe OIdlišné. Pfi ručení se za neco stoji, ph d/luhu má se 
p.lniti.13

) DI\uh jest díl jmení vefitdova, jeho activum, dlužníkuv 
dl-uh jest jeho pél!ssivulm. Obzvlášte plas'ticky vys,tupuj'e tOl pfi re
állních bremenech, jcťk v kaipitd1e I § 13 ukázána'. Zadrží-li dlužní.k 
veriteli tento dí! jeho jméní, dJapQluští se bezpráJví, které sml1ruje 
po/kutau a adškodnenou.14

) To, co se za tlouto príčinou skytá nebO' 
s1ibuje, je neca odlišnéhO' 'od ,dluhu. TotO' foO·zllša1Vání oldpa'vídá 
i vývoji . exekučních proSltredku, které oSlobu a jmení Jímaly. Ne
b ylo jich v 'dnešní,m smyslu. Kdo rozsudku nevyhove'l, vyvrhnul 

4) Dr. p;aul Pu n sch art, Schuldvertrag und Trcuge lóbni:, de:, • 
.., ~i('hsischen Rechts im Mittelalter, Leipzig, I896, 99 a Ilás l.. RG .-\ 1 r. 
60. Haftung. 
I 5) R. J. Par t s e h, Griechisches Búrgschafts recht J, L eipzi;l. 

',~. Herlín 1907, 7 a násl. 
6) R. P. K O s ch a ker, Babylonisch-assyri sc ll es Bi.irgschaftsrec1It, 

f~e ipzig-Berlin I9II, 109. 
7) Oto v. Gi e rk e, Deutsches Privatrecht, III, 1[tinch~ rí u. Leip

z ig, 19I7, 8. 
S) JhJ, 57 (I9IO), Emil Str o h a l, Schuldúbemahme, 290. Dr 

' l tto Sch rei b e r , Schuld und Haftung als Begriff der privatrecht
" ic- h en Dogmatik, Leipzig, I914, 2 a nis!. 

0) B r i n z, 1. c . 8. 
10) B r i n Z, 2 . 

11) Brinz, 7. 
lZ) Br i n z, 20. 
H) A mir a, Nordg. Oblig., I, 22 a násl. 
14) A mir a , Grundriss, 212. 
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se ze společnolSti. Byl bez míru (friedlos) .15) Tťlprve č<lisem .od
delila se konfiskaJce jmení dllUlžn~kovaJ Jako exekuce -ad ztráty 
míru (Fried'l.o,sigkeit) .16) 

Dnešní nauka zná ručení ()(SlOlbou, jmením a veCÍ (Per:sonen.
ha:frtJUl1Ig, Vermogenslhaftung, Sachha,ftung) .17) Z nich ,ručení 

j-mením sproiSti-edkorvalá ,o\soba, jSOll'C .z neplnení dluhu zavazana 
od~kodneno'U.1 8) Pokud nebylo ,exekuce .do jmení, nemohlo 
se ani ručení' j'mením. vyvinouti. I byIo pi-i'rozeno, že se ručení 
shbova,lo a 'Zri'zOlvalI'O. Jméno »zástava« (Satzung) výrazne vy
jéll<#'uje tyto zvláštní akty.1l)) .Ale byly dluhy, kde žádného za;
ručení ·,nebylo,.20) Byly také dluhy, 'které sice na veci utkvely, ale 
vec z'a, ne neručila. Pr:o platy na selských pozemcích mohla: za
havov,ati vrchnost svršiky 'dllužníkovy. Bylo zcLe tedy obecné ru
čení jmení c11užníkova, ne ručení Istaťku. Tento nemohl taJké proJto 
ručiti, ponev,adž pa;uil saJmému vei-iteli, vrchnosti, Spadal na 'nli, 
.byl-lJJ ·dlužník vytrvale liknawý.21) ]inak t01mu ovšem bylo. pi-i reifl
táJch na cizích poz.emcí.ch. Vedle dluhu utkvely na statku. Statek 
ručil za ne a m'OIlII pro ne vefitelem býti zabaven.22

) 

OdlišovánÍ IdluhuO'd ručení čas stírá. Jedno je odkázáno na 
d~UJhé. Vysky,tují se z(pravidla pospo.lu. Sdružují se. Siávi 'se ,nor

,mou, že za dluh se ru~í.23) Vrecipované fímské ohliga,ci, jak to 
Brinz dobre poistihl, obojí Sjplynulo.24

) V oJhligaci této pi-ijalo je 

15) Heinrich Bru n ID e r, Deutsche Rechtsgeschichte, 1, L eipzig, 
1906, 229, 231, 266, Dr. Hans P l a nit z, Die Vennogensvollstreckung 
im deutschen mittelalte~lichell Recht, Leipzig, 1912, 7, 40, Dr. Viktor v. 
M eib o m , Das deutsche Pf,a.ndrecht, Marburg, 1867, 39. 

16) A mir a, Grundriss, 28ľ, P l a nit z, 7 a násl. 
17) Gierke Unt., IOO, Otto Gi e rk e, Schuld und Haftung im ;;lt (' 

re n deutschen ' 'Recht insbeso ndere die Form der Schuld- u . Haftungs
g eschäfte, Breslau, 1910; 21 a nás l. 

18) G i e r ke, Schuld u. Haft. , 77, týi, Deutsches Priyatrecht, 111, 
20, Hein r ich Bru nn e r, Grundziige der deutschen Rechtsgeschichte, 
Mlinchen u. Leipzig, 1912, 214. 

ll) M eib o m, 1. C., 248 a násl. 
20) G i e rk e, D. Priv., 26, Schuld u. Haftung, 98. 
21) Gi e r k e, Schuld u. Haftul1g, 48, D. Priv . .II, 742. 
:12) ZDR, 19, 201, S i o b b e, Zur G eschichte u. Thťl>ri e des H entcll

kaufs, Gi e rk e, D . Priv. II, 759. 
2l? ) 'G i E: rk e, D. Priv. III, 27. Schuld u. H..aftung. 9~. 
24) G ie rk e, ' D . Priv. III . 29. 
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dnešní Iprávo, a teo:rie v JOlgi,ckém a psychoiogic.kém jemll1l"lcitl; 
snaží se Je v ní tfíditi. 2 ľ» 

Do nemeckého 'Plráva v-bcného uvedI l1auku o dluhu a ručení 
Der n b u r :g.26) N av'aJzuje ji,ž v 1. díle své učebnIce prt1iSlkéiD 
s.OIukroméhJo 'plťálva ,Dial Brinze, iPri)pouštel pOidstatnou ·p.fíbuz 
nOl~t hypoteky a dluhu ~pozemJk'OIvého s os·obními pohledáv:k'alm·j. 
Zástavní právo i pohledávkal ISjpo1čí\vaJjí l1'a\ ,úve:rním pirávním j,e'd
nání. I pro zástavní po'vinnost .llze s·Ilov,a »,diluh« použíti, r'olzumÍ-l i 
se tim založení úvernŕho !pomeru. Pres to trval na tOlm, že zá
stavní práv'o pozemko·vé má za obsah, aby se ze zástavy zástayni 
suima vylmohral. Klade-li se (ph zástaNní ža,lobe prosba ia.llO'bní na 
zaplacení, je to nepresné. MéIo by se žádati o právo, aby se 

mdhla žallQJv,aná Isuma, nebude-Ii zaJplaJcena, exekucÍ z [}OIZemlnl 
vymáhati. 27 ) V 3. vydání zmenil slVuj ná,hJed ze vli'Vu Sohmova. 
S ohm POiprel !pri mode,rní hypotece . vôbec všechen opalr,akte! 
nejakého v~ecného práv.a. Veritel nemá p'fi ní žádné m'ac~ naaď 
poze.rnkem. S exekud, :kterou verejná . m-ot provádí, je-sit jeho 
vlastní jedlnání zplna vyloučeno. P 'flO jeho zástavní žalobu je pa
si.vnč v]a:stník 1egiHmov-án. Petit její smeruje na zapla·cení. Nlo
derni právo hypoteční Je 1P0U'ze právo obtEg1alční. ZHzení hYiPOlte~y 
je fOl1mální Ikl()lntréllkt, kter'ým vzniiká ,zá'stavní pohledáVlk'a (Hypo
thetenforderungsrecht), V1stu(pujícídle ·mnolhých práv hYlPote'čních 

~u stávající již poihle,dávce v solid:ární !pomer a odv:islost old ní. 
jsouc dle jiný.ch p,ráv hypotečnich doc e la·; sl<llmos.tatné existence 
s>chopné.2f

) Dernburg navazuje na Sohma, uznává, že ná.J.,dk, kte
rý 'v1efite;1 Iproťi vlaJstníkovi 1P't1ovádí, má ráz obligace. Petit ža
loby zásťalVní jde na z'atprracení. Zaloba tato je a:si tak.ová . j.alko 
FímjSlké »laJCiti/()lnes in rem' Slc~ilPt<lJe«. Osoba zavázaného není již na-

2'5) Viz pozn. S) a dále JhJ , 54 (1909) , 355 a ná:.:!. Erich D ii li1-

che n, ~ch111d und lJaftung, insbesondcre bet den CrnndpfandFechtctl. 
Die Reallasten . Pro r.ak právo viz Dr. Egon \V e i s E-, Zur Lehre '"011 

SChllld tt. H aftung ilJl ä stcrreich . Recht. (Sonderabd. au s (j ~ terr. Zentral
blatt fur die juristische Pr,axis, [1913]), D;. Hans Rei c h nl a y e r. Dic
Tdee der Gläubigeranfechtung, 'iVien u. Leipzig, 1913, 22. 

26) Dr. Heinrich ' Der n b u r g, Das hi.irgcr1. R echt d es Deutsch en 

Rciche s 11 . Preussens, lTI, Halle, 1'904, 617. 
27) Dr. Heinrich Der n b tt r g, Lehrbuch ci es l'reu ss. Privatrecht<; . 

. T, H~l1e, 1875, 690 a násl. 
28) GrZ, V (1878), Dr. RudOllph S ohm. Ueber N;:Jtul' uno Ge

schichtc cler mooerncn Hypothek, 21 a nás 1. 
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lolf L a s t , Das Ve rfi.i gu ~lgs

fr eigewordene Hypothek. 

v ýyoj a právní po vaha vlastníkavy bypotek \ . 257 

rok na !vÝlma~ na z'P{lsob § I 179 n. z . o. v Iknihách pOIznamenal, 
zvrhl se z'matkem zákonodárce v poznámIku s účllI1ky absolutní
mi . 246) Vo:tum Lastov,o vyzneLo Ipro.tJo proti vlas:únl~ko)ve hytPolte
ce.247) Mínení T i II o vo) iež prosIovil již r. 1908 v P ,rávn ické 
Sp.ol'ečno/sti ve Vidni, sez,náváme asi z jeho článku IPO novele . US) 
L ogic:ký 110iZpo1" mezi § 447 a 469 o. z. o. nedá se odSltr/d/niti. Za
nl;klla-Ili pOIMedávk.a, není tu více veľitele. § 469 o. z . o. lm/hIVi 

o }) \t erhaftung« veci, a!le toto »Verhaftung« není zástavní práv;) . 
O' výkladu § 469 o. z. Ol. vytvorila se celá legenda. Obča1nský .zá- . 
konník zlmiňuje se o dôvere ve v,erejné knihy jen jedin:krát pri 
pJ.iOlm l,čení (§ 1500) . Tento príležito1sltný, zéÍJkonodárcem jen let'm o 
dotknutý predjpi,s stal se p~aJk.si i neor,ii východiske'm pliiJnc,ijpu du
very ,ve verejné knihy. Ne každý právní obraJt, jen ~OQt~vý -obralt 
mel býti chránen. Alle zanlJklýun práve.m ,zásta:vnÍ'm nedá Sie di,s!po
nov1dlti. Disponuje se IpOluz,e mÍlsteim, k,cl.e dHve bylo. nma)tená a 
ma'toucí kQnstrl1kce o I.ogi,cky . neudrži,telné disposiiCi práv'em, 
které lneexistuje, dá se jed.lno'dušeji fo,rmulolvalti výhraidJou pred
nosti pred zadními hypotekalmi . Právo za'dních veritel!u na v,ze
Sltll(P je podstélltOiU :práva záSitavniho. V,l.astníkovou dispasid se 
nomu odpo!ruje a ,zadnÍlm ver"iteli'Im ulkládá, aby vlastníkovI US;iOIU
pLli. TélJké D o 'l i II os k i249) j.e proti osnove. Zjpusob, j,éllk Ste tu 
jedná správy (očekáváním nebo nadejí) nástuipných veriJtelú 
musí .atl-ásti právní bezpečností. Plrávní j ~stota toho vymáhá, aby 
nástu'Pl1í -y,eľitel vedel ipevne, zda mÔže polČítati se zlepšením hypo
teky čili nic. Vehtel, íkterý úver .povoluje, bére to za záJklélJdJ svého 
výpočtu . M,alá hodnoIta mu že hypoteky podraži.ti. AlmlO\rtisa'cí hy
potek se n~mot\ntost .oddluž,uje. Hypateka v.1a's,tJn~kova. tOjmu 
brání. 

Z obhajcu vlastníkovy hypoteky v~tá oisnoJVu W e ,11~ sp a
che r: StavÍť hypoteČl11Í právo na 'moderní základ. Konečne 

ustalo se IS .prHež,itostnÝlmi k~versním,i zákony. A,htor s Iní vŠdl< 
nes0l!hlasí, ,poKud odpírá vla;s'tnÍLko.vi Úlspokojení z nejvyššího po-

:;146) L. C., 69. 
247) L. c., 78. 
24S) Zeitschr. 1. Notariat, 1918, 165, Dr. E. v. T i l l, Verfiigung tib er 

Hypot heken tl. Vorri.ickungsrecht. ' 
249) Przeglqd prawa i administracyi, 1814,. 191 a násI. , Dr. _-\Ieksan

der Do l i tÍ s k i, Hypoteka wtašciciela w projekcie noweli do kold eksu 
cywi lnego i jej wplyw nrl kredyt hypoteczny. 

Sborník ved právni ch II st á tní ch . 17 
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zásady se hYiPoteka olSamost~tní, vyj,de z téh) souvislosti a r,eální 
ručení dOljde ve své isolaJCÍ p:ravého význa.mu .:1!l) 

Nikoli za ' IPouž,ití naukyo )\Schuld« a »Haftung« reší pod
statu záJstavního práva C o s a c ik v novém vydání Gerbrova sy-

, sternu nehl. sO'ukr. práva. Gerber ,sám videl v samo.stat~ém právu 
zástavnÍm jen .odchyl.ky ' od bežného ,systemu fímiSkého. P'tuský 
dlu:h pozemkový podI.e zfuk. z r. 1872 jemu či:stý ' dJluh sUImov)'. 
(reine Sum,mensohuľd), kte'rý p,revodem bIanco nabývá charak
teru majitelského p'a{Píru.34

) ZáJstaJvnim 'prá;vem nalbývá vebtel 
práva, aby prodejem veci sv'Ou polhledáv,ku uspokojil.:!:;) Reální 
bremena zaraďujeGerber ,do práva obliga,čního. \ Tážou vIlastnika 
jako dl'užník.a držbou z<1!stavlního statku. 36

) COSCl!ck se svojí kon
strukcí riáhle.du Gerbrovu '0 reáLnich bremeneoh iPhpo'Jil. Reální 
bremena a záJstajVní práva jsou obliga'ce, reální bre~,ena na plnení 
se qpakující, právo záJstalVní lna Pllnení t!al,iko jednou.37

) Obhgace 
ph zásta'V.nÍm právu je oSlabní poihl'eldávlka, která smeruje proti 
dočasnému vlastník.ryyi ,z,astaveného pozemku a jde na Z <lIpla
cení nej'a/kého penežního kapitálu z prOtstredkii pozerniku. Dlužní:k 
této pohjedávky není jÍJž napred individueline ur,čen-. Zmení se, 
j,akmile se vlastník z,~ení. Pohledáv,ka tato nezav,azuje všechno 
sdukromé jmooí dJJ:užnÍlkovO', nýbrž jen zastavený pozem~k. 

S \pojímáním .zástavního ,práva j<liko oIblig.a,ce s-ouvi,sí i jméno d!."ži
tele zástavního práva jako ,z á s t 'al v n í 'h 'o ver í tel e a vlast
nika zástavního pozemku Jako lZ á s tla vn í h o cl l u ž n í 'k a. Vy
skytuje 'se pri ní prodlen.í a vyrovnává ,se jako každá jiná pohle~ 
cláv,ka placením, s,ldženílm k soudu akompensací. N elz,e tedy p-o
chy;bava't:i, že .!j každý,m zásitavním právem je S!poje,na osobní O!bl~
gace. Od ,noha treba V'Šiak lišiti jinou obligaci, která, nevYSlkytujíc 
se pfi ka.ždém zástavnÍlm právu, neSImeruje proti dočasnému vlast
níku pozemku, nýbrž .proti osobe tretí jako dJ.užní·ku. Za OIbli~aci 
tuto neručí pouze, pO\Zemek, ,nýbrž zároveň i ostatní jmení dluž
níkovtO. Tuto 100blligaó oznalČuje Cosa'ck jako »{)ISlQ'hní poh~edávku«, . 

~3 ) Lc., 140-142. 
34) C. F. Ge rb e r, System des deutschen Privatrechts, ' IS. Au rL, 

Jena, 1886, 278, týž, 16. Auf1., Jena, 1890, 24"8. 
35) Viz, Lc., 1890, 275. 
36) Viz, Lc., 1890, 242. 

37) Ge rb e r, System des deutschen Privatrcchts, ne1.lbearbeitet 
von Konrad C o s a c k, 17. Auf1., Jena, 1895, 280. 
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kdeŽ'to oblig,alci , která c:.e I s~vým zástavním právem nerozdč.lene je 
spOljena, ,prloti d!O'časnému vI.astnítku smeruje a pouze p1Q,zemek 
za!vazpje, zove Jako »r e á 1 n í ob li g a IC i«.Tato , nevyčerlpává 

všétk obsah p1"áva zástavního. Zástavmí verite1 má ješte bczipro- \ 
strední pa:nlství nad pozemkem ,s určitý'm' obsahern. 1vlilže zp il
sOIbem, který je presne stanoven, zástavní sumu z pozemku vy
máhati. Zástavní Iprávo nepolstihuje tedy !pouze osobu vlaSltní-ka 
poiz emlku , nýbliž i IPolZemek sám. Je tedy vedIe () b 1 i g a ce 
v 1 a stn í k a pozemku také vec \Il Ý m prá v e mna lP ú z e m
k u (ius in r,e a;liena).8S) 

C o s a ck taktéž ve sivé učebni'Ci obč'cljI1ského práva nem ~ 

zauj~má podobné sltanolvisiko. Pozemkové práv'o zástavní (Grund
stiic'kpfandrecht) je Iske v,ecné, ale nikoh vždy výlučné vecné 
prá'VIo. ZpTavid1:a }c v nem zaJhrnuta ,i polhledávka ,proti 'doIčasné

mu držiteli záSitavního ,pozemku. Obsah této pOlhledávky jest, že 
v.Iastník pozemku, pokud je tO' potrebno, musí ,pri tOlIIl SlpOJ.u
pusobiti, vymáhá-li zástavní v'eritel SUimu lZ pOIzemku. V zhledenn 
k tomu, že ta,to pohledávka, nikoli proti indlviduelne určité osobe,. 
nýbrž, j,a:k uvedeno, .proti IdOČéljSlnému zásťajVn~mu dlužniku sme
ruje a nikoho jiného než ItOlh!dto ku 'p:lnení zavazuj,e, budiž olzna
čena jake re á Iní o b l i g a c e. P,raktkky má reální olbligace' 
za následek, ž'e zá.stavlní dlužník je povim,en Oipati-iti ver.iteli na 
svil j nákhtd vy'konate\llný titul., ,afby se exekuiCe do poze,mku nebo 
jehc pHslušenství umožn'lIfa,. Rcální olbligace odpadá pfi zástJav
ních právech v.1astní'kových a !pri zástav'nkh Ipráveoh na pOlzem
ckh bez pána. Cosack pfiplQmíná, ž,e je dacet1a' lP0Jhybno, zda zá
stavnímu veriteli skutečne nejaká reální obligace p-HsJuší. Sám 
lIekolikrát Syuj náhledo Itanľ zmenil. V souvislosti s tím stoj í 
nove pr:obíraná otázka c rozdllu mezi dlU'hem a ruče,nm . Teoreti
ck~t obtížnOlst prohJepJU nestojí však v žádném pow'eru ,ku prak
tické jeho dUležitosti. 39

) 

Oblig,ačllí !povahu vidí v :..ást~vním :právu též L e h, man 'l 
v pre.prac:::wané ?Hručce ~: tQbbeho o nem . .právu sOlukromé!'ll. 
Zápisem v kn'lze pozemkové spojuje se ,s dotyčným pozemkem 
pohledávka tím zpilsobem, že kaJŽldý vl3!stJuík jeho jeví se být-i 

38) L. c., 251-- 254. 
~9) Konrad C o s a ck, Lehrbuch des deutschen biirgerL Rechts, 

II / I, S, AufJ."Jena, J9I1 , 220, 
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dlužnikem · d vei-iteli pozemkelnl diO' výše pohledávky zaVaZetl. 
HYIPOitekární vefite.l má proti vLéllstn~kovipozemku s.am'ostatné, 
svého d~užního duvodiu sp,rošten~ .právlO na zalplacení určité sumy. 
ChaJr.akteristi.ckým znakem moderní hy,pote-ky je:s,t tedy vedle vec
né vázanosti pOlzemku ješte primenní obligaJční závazek IpOlzem
kového vlaJs,tn~ka. Tento je oblig.a,čne zavázán, neboť nárok na 
zélJplacení určité sumy }e nárokem obligačním, nikoh! vecným. 
S hypoteko'U je tedy slPiQljena »oblig,atio ,in reom scripta« proti 
ka,ždému vléLstníkovi. Tato olbl\iga~e ja'ko tak.ová je vša'k nežalo
vateinou, ,nalturá'Iní oJjhgací. Proti poz,enllkovému v/lastníkovi 
pi-ísluší zástavnímu veritdi Jen vecná žaloba, která sImeruje Ha 

vnucenou dražbu nebo Sjprávu iP'OIzemku, a·by se z neho uls'P'0lkú 
jení dO'cí li lo. Pr,~ hYlpoiteční'm práivu jS10cu tedy dve od sebe ne
odidkhtelné složky, n a t tt r á 1 n í o bI i g a c e lP r 'o t i k al Ž cl' é
m u v 1 a stn í k o v i dt vec n é prá vo. Hypote:ka zfizll,je se 
pro 'pohledáv:ku, pfítolmlnlou neho buidoud. Od ní je odvisllá a bez 
ní neexistuje. O drvisl'o's:ti po,zbývá, je-Ili dl'užnikem, nikdli dIluž
ník puvodní, nýjbrž ,nej/aký po\z,dej,ší, úplcutný nabyvatel hypo~ 

teky. Hypoteka je formálním práve-m abligalčním, zbavena své 
malterielní causy. Stejne je ·to i !pfi tdJluhu pozenl,ko1vém. Je a b
str a k t n í ob 1 i g a IC Í, pOlhleldáv,kiQIu na určitou sumu. 40

) 

Nau:ku o »Schltld, <~ cl, »'Hatf,tung« Ipfij~má p.ro zástavní právo 
také G i e rk e. 41

) Alkcentuje však Iprl tom r u č e ,n í vec i (SalCll
haftung). Tv'oiH primerG1í obsah ne.mov.itastníha práv·a zásta:vniho. 
S ním spojen je proti dločaisl!1é,ffiu vl.astní.kovi taJké vec n ýd l u h 
('dingl'itche SchuId). Ponevarliž ka.ždé ručení ,pi'-edpo'kládá dJl ulh , za 
který se ručí, je lpotrebí taJm, Jk,de není dlubu OIs'obního, dluhu vec
ného. Proto Již dluh pozemkový 'svÝlm vl,astllím jménem vyslo
vuje existenci ,dluhu vecného. Než i ph hy\potece trvá vedi,e dlu.hu · 
osobního d1uh vecný, který hlede. ku svému ~u.bjektu, SIvému 
trvání a svém'u obsahu zvláštního osudu dojíti muže. DIe jed
notné Istruktury neimovitostn,ího práva zástavního vezí tedy i 
v hypotece dluh pozemkový, který 'zpr.av1id:la osobn'Ím 'dluhem se 
jen dqpIňuje, jednalk obsaholV~ určuje. vecný ,dluh je nerozde,lene 
spojen s vlastnietvím \polzeltTI\ku a IPO právu lpre.chází taJké na kaž-

~II) Otto St () 13 13 e, Handbuch des deutschen Privatrechts. Neu 
bearbeitet von J-1. O. Le h man n, II/2, Ber1ion, . J897, 164 a násl. 

41) Ottó (; ic r k l ' , Deutsches Privatrecht, [ I. LeiWig, 1905. 852 
a násl . 



pohledávky zavazet1. 
. pozemku s.amostatné, 
zalPl.acení určité suiny. 
ky jest tedy ved}.e vec
ga1Cnl závazek lP OlZ ern
ázán, neboť nárok na 
tčnÍm, nikoh! vec.ným _ 
in rem scri,p,ta« proti 
lak.ová je však neža}<o
ImkrOvém u vhstníkOlv i 
Dba, která smeruje na 
:by se z neho ulspo1ko -
tedy dve ord sebe ne

il. c e :p r 'o t i k al Ž cl' é-
HYp'ote:ka zhzuje se 

Od ní je odvis,lá a bez 
l'užnílk ern , nik'olli drr;už
Clltný nabyvateI hylPo
l iga,čnírn, zbavena s:vé 
pozem,kovém . Je a b
mč,itou sumu.40

) 

ná pro zástavní právo 
- u č e ,n í vec i · (Sad1-
ního prá v'a z á:s.ta:vniho, 
v-j taJké vec n Ý ·d l u ·h 
l .pl·edp~kládá alu,h, vza 
~l OIsobruho, dlluht.l vec
astním jménem vysln
otece trvá vedl,e dlu.ln..1 -
ému ~u.bjektu, SIvému 
dojíti muže . DIe jed-
stavního vezí tedy i 

lIa osobním 'dluhem se 
IÝ ,dluh je nerozdé,Iene 
pre.chází taJké na kaž-

'hen Privatrechts . Neu 
r897, 164 a násl. 

, II. Lcip..zig, 1905. 852 
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dého nového vllalstnÍlka. Sméruje na za,placení obnosu, za) nejž 
pozemek rurČÍ. Placení není jen vlastl1Lkovo právo. Každé, ne
mavi,to'stní zás.t3.ivní ;p:rávo zalkIáclli. !pro vlalstníka povinnoISt, aby 
pDajtil (ZahIen 'soJlen) ,a tedy dall.lh, pro qprávneného, aby tOl doistaJ 
(Bekom1m'el1 sOIllen), tedy nárok na zaplacen). N e'ž splnení veoného 
dluhu .Ize ,pouze vynrutiti, u:skuteč-ní-li se vecné ručení. PrOlto s,e 
nemlIže žalobOlu židati pauhé rr»),alCenÍ, nýbr,ž p1.a,cení z pozemku 
(Zahl.ung aus de,m Grun.dsti.icke). V nemovit10stním ',p rávu zá
s ta vním obsažen)'T dih1l1 je-st vecne právnírho rázu . Není to žádná 
ve vecné práv,o zasajzená »lQIbhgalce«, také žádný, mimo zástavlll 
právo stoijící ' »Čllstý- dllUh«. Moderní zástaViní právO' nemov:Íitostní 
neni žádný z vecného a olblilgalčl1lího (práv3J složený tv,a:r. vecný 
(Huh je s'píše ip'odstatná iSloučást ve.cného pomeru. Dopliíuje v-eané 
ručení, samo o sohe salffiolstatnols ti nesch()lpné. K dokonalému vec
nému právu, které se Isice mi!že ,(ja,k,o hypo'teka) o oblig3Jčoí prá
vo ;po d/pír,ati , ale též (j'alko ,dllulh 1)Ozemkový) této 'podpory pu
stráďati. ve,cný d1.uh nezakládá žá'dné povinnoS/tl osohy ja,ko ta
kové, ný,brž vázne na p01z,em:ku a jaikOI pa,s:ivní SOllČá,st pqzemko- . 
yého j'mení nalézá nutl1le SJVtlj su,bjekt v každém v,lastní'ku za
,-a1zeného' :p OlzeI11lku . o.prálVlll,enému neskytá žá'dné pohledávky, 
11)1br1ž v ,ecné právo veritels,ké, které zpilna jeví ,se j211 býti [)lfávem 
na pOJzemku 'a. jen Ipráve prolto Slmre.rllje proti každému jeho vlast .. 
n~kovi. Z techto príčin nel/ze všech ohhg.a,čních Q)ravidel o po
m e'rech dl.užních užíti ,na V'ean)T ,c1lah, alč v mn ohém Slm(eru se 
tak deje. 

Podobne 's,e vyslovuje tarké D il mc hen, éIIplj,kuje nauKu 
o »Sohu-ld« a );.Ha1ftung« l1a zástavní právo. Otázka, zda n'erTiovi
tostní !právo zástavnÍ a reální hre-mena. ,- n.e]alkém vecném zpe
lle,ž,ovadm právu (Verwer,tJungs/[·eoht) se vy,čer,pávají, anebd z.dó 
jsou to útvary, složené z práva vecného ct p.rilmerní p'~vinnosti 
ku Sjpllnéní, musí býti ~ro m'OIderní !právo rozhodnuta ve PJ1o.spech 
alt.ernativy dr,uhé. Je to z.rejmlé .z pojmový'ch :pred!p'isu ;v §§ IIo3, 
I I 13, 1I9I, Iľ99 . \/šude v nich stanoví se ,p'rávní imperativní 
n orma. I veškeré jil1ié ·druhy výr,azlI ukazll'jí, že vľdlstník nemá 
býbi ku IPlnení pouze oprávnen, ale i pÚlvinell. (§§ lu70, I073, 
I J I I, I I93, I I94, I275.) P.auhá s,]Jo;va ne.dtakazují ovšeml Im noho , 
aJe j~m 'Odpovídá také :p,rávní sikllaJdiba.· ObIigatční ústavy, které 
predrpoklá~dají osO'bní povinl1iost ku placení, úp.ravu plnení, a jeho 
snrro?áty, úročiteilll1ost, s!pIIlaJtnost, výtpo:veď, pro-dIení, námiH;:y 
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cljtd. prenesly se všechny beze zmeny ~a pomer rnezi oprávllléným 
a vlastníkem. , Kdyby se to mé-ID adti vO'dni ti , musela by se vlast
ník-ava IPov innost ku p,lnení fmgovatIt. Ta:kováto fiIkce by však 
vec jen .ztížila. Je-li zde úmy,sl, aby vecné právD ;povinnost ku 
pl:není pojišťovaJIO, l.ze je nejjednodušeji tak zkonstruovati, že 
sie na, tuto povinnost ipr~p'oJí. Otv,ar ,tento je možn:)' a. zákonoldárce 
jím nejsluáze SVQIU villi uskute.čnÍ. útvalf tentO' odp0'vidá ťaJ.<é 

právnímlu vedomí a potrebe obecenlstva. J aik hYIPoteka, talk i d!luh 
pozemkový areální ' bremena Jsau povahy akcelssor,ní. VedIe vec
ného práv,a je zde také nejaká povinnost ku !plnení. Právo ovšem 
tohoto pO\meru pri ,cl:luhu IPozemkovém a reálníc:h brelITl'elnech se 
nedotýká, a také prakse s,i ho nev,šímá. ] in'a,k ph, hypotece, VedIe 
asobního dlužniho pomeru je zde také samostatná pOivinnOlst, dluh 
zástavní. Ač obsah osobní obhgace zlpravidJla i zástavní dluh ur
čuje, piece má tato jakous,i Isa mos anOlst. výpo'Veď a procLlemí 
posti.hují kaidou povilnnoist zVllášte. Bremeno pruvadní je ulPra
veno rtlzne . l\1uže se ž,alolVati z hy\poteky, treba by se siQukro'mý 
právní pomer ani nepI1ováde1. N ámitky mohou býti pro každý 
pomer ruzné. Zástavní dlruh miHe se vÚvem ve.rejné vhy v knihy 
zcela odlišne od ,soukromé~lo c1lužní.ho 'pomeru utvár-ih. Pfi 
všech nemov.i tostníoh právecJl zástavních a hremenech reálnkh 
trvá vedile vecného práva taJké /pr-imer.ní povinnost vlaSltníkova 
ku ,pJnení, ktertL pri hypotece 1e zprél1vidla odvisláod 0sohní obH
gace, jmatk v.šaJk salmostJa.tná.42

) Nikoh v . ,kausálnosti, nýbr,ž 
v ,odv.i Sil osti od ,o~obrií pohledávky je roz-díl m,ezi hy.potek'ou a 
dlluhem pozemkovým. Ja,ko Je »,H ,aftung« pro dluh Y'ždyd~y ab
stJraktní, tak je taJké abstťajktní dluh zásrtJavní.43

) 

V ná:hleďech techto vlfací :se nám, co dávno již o povaze hy
poteky IP.fO'jevÍ11i nektefÍ badatelé z t&h podnetu, které jim dala 
hy,pote.ka vla;stníkov,a. 44

) N ezna:li j.ešte na:uky o dluhu at ručení 

z:a. dluh, ale vystihli již ,doibli-e právn'Í pomer. Vlastníkorva hypo
telka ji,m jej osveitliia. VléL~tníikovOlU hYIPotekou pravá povaha 
m:oderního práva zástavního vy,sv'Olbodilla 'se z romanishcké pH
teže. Jeho rysy dosud zamlžené se vyjaisn:i/ly. 

4Z) Jb). 54 (1909) , 361 a. nás!., Erich Di.imchcJl, Schuld und 
FI J ftunp:, insbcsondcre bei den Grundpfandrechten. 

4:\) L. c .. . p6-4;r8. 
H) K och, Das Recht der Forderungen, ll, Berlin, 18S9, 759· 

lZ 'o c h, Allgem. Landrecht fiir die Preussischen Staaten, 1/2, Berlin" 
1862, SI8. 
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V té hez,početné ra·de slpisovatelli, kteľí O vlastníkove hypo
te ce . s·e vys,Jovih, ·ka,žd.ý pfi<spel svou hI-.ivnoL1. Každý videl v ní ' 
cosi zvJáštního d, 'ka,ždý \SIVým zpusoibem snažil ' se ji vys,vetlliti . 
Práv,ní historie ukázala na zj.ev·y, jí podobné, jinde. Odkryla její 
steJné principy, treba ' na ruz,ných míSltech. Literárni fQl1111lu.lace 
vyvodila náim je právnickou spekulací. A tak nezbývá, než aby se 
to co je roztroušenQ·,sebral'o v ce1ek. 

V kapLtoae o pHbuznýleh zj'eve,eh byl'o uvedeno, že 'stredo
evrop:slké právo vytvoriuje si !pro své ,právoí pOImery zv:láštní 
p,fe dlm ety . Právní pomer vtelí se v hmOttný tv1ar a nabude tim 
trv,alé existence. I ze zásiťafVního práva bral statek své jméno, a 
zv.al se »Pfandschaift«.45) Když nová doba zaJvedla. v knihovInich 
zápis,ec.h nové fOlJ1my, vyvijelo Ste v nic-h .právo ve svém duchu sta
rém. Knihovními záp,isy naby,IJy právní ,pO'rne.ry jen ješte vetŠ) 
presnosti. Puvoodci jiJch 'domnÍvaJi se, že je za'kládají mezi stra
l1aJm'i. Vskutku v,šaik vázaJli je ndi pOlZem:ky. Radikovali je. Kmuhov
ním,i . zápi,sy utkvi.valy p('ávní pOlrnery n.a pozemckh, jako drive 
i bez knilhOlvnÍeh zá[>~su .sltrnu.ly na ni'ch renty. Právní .pdmery. 
nalbyvše zápisy pevného 0;hrani1čenÍ, staly ;se ja,ko renty Salmostat
ný.mi právními predmety. Poklía'ôov,al v tOl111 jen právn,í výv,oJ, jak 
jsme jej viďeli v .právu .dlfívej,Ším a nejpl.astitneji v rentách. Mo
derní ,práv11l,cká fOrrlTIJuľdlce, i !když ku této souvi·slosti s ,dHvejš-:, 
kern ,nehledela, musiIa sama pravou podJstatu veci právni'cky !P'ro
cítiti!6) 

Zápisem zástavního práva vytvoruje vléllstník nový predmet 
pro právní obchod, který sloužiti má j~ho úvert~ hypotekárnímu. 
Tento predmet podržuje SIVOU exist~nci, pOlkud tato nepamine. 
POlminouti rn1Íiže však jen Hm, že iSe zástavní právo z krii.h pozem
kových vymaže. P1-eldlmet tento má svuj práv:nický obsah. Jsa 
v rukou osaby tretí, OIprávňuje j.i, aby Old vlastníka. zdlplacení z.a
psané sumy ž éÍJd aďia , a nezaJplatí-1li, z pOlZemku ex'ekucí Sl: ji vy
mo!hla. V obsahu tomto ohsaiŽen je tedy dl u h (Schul.d) a r u
č e n í z a n e z ap 1 a cen ýd l u h (.H,aftung). Obsah tento trvá 
i v rukou vfalStníka, buď že predi!net v kolo!beh právního 'dochodu 
nephšel anebo z Ineho do r,ttJkou jeho se vrátil. Obsah tentO: Je 

45) M eib o m, Das deutsche Pfandrecht, M arbttrg, 1867, 4, Ze u
:n e r, Quellensammlung, Tiibingen, 1913, 309, vVahlluapitulation Karls 
"\ j , § 4, tamže 408, JPO, V, § 26: oppignorationes imperiales. 

46) G jer k e, Dcutsches Privat!"echt, II J, 9.23, \\' o 1 i Í, 1. c. 528. 
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podstélJt()u tohoto predmetu. Jílm stalI, se salmostatným. Jest jehu 
účelem a exisltenčnÍJmduvodem. V rukou vlast.níka rlOvná se pred
met tento v'šem j inýJ1T1i ve,cem, oIhledne ni'chž se moihou zalkláctati 
práva. Dá s'e srolvnati se snn,oo!kou, Ikterou chce vydatel jeji :na 
ne-koho prevésti, aneho která ,se snacL n;a\ ta's v ruce jehol. indo.s
sad vrátil,a. Rovná /sle balnk'ov,ce, 'která je v rukou vydávad ban
ky. Rovná se a:kói podniku, která od· neho vyobází a jim se za3e 
uaIbývá. Predmettet1lto je tedy jako každá j.iná vec, která dOltud 
trvá, dokud zlkázy neveZ/me'. Jeho zkázou jest. jeho výmaz. 

lápis 'zu,stává stejný, ať je v ruk,ou vlastnítka nebo. osoby 
tretí. LTčl11lky jeho jsou však jiné. V ,rulkou v/1alstníka Je tOl pred
met, pJriprav,ený Ipro .zá-stavu., jako vec pro zástavnÍ ručení, muže-

. me tedy ríci: pre CL ID e t z á s t a v n í. V rukou olS·oby tŤeti je 
to vša,k vec, která jí dIe svéhoolbsahu Legliti\mUlje ku právu proti 
v]aJstníkovi ap-ak CloceJlď i proti jeho vuli k exekuci na pO'zemek. 
Je-li .'p,redmet v rukou v.lastn~ka, ndze tedy mluviti o ko:nfu.s.i, po
nevadž tato na zápisu 'prdjl.1ic ne~zmení. Nemá vlastnosti, které by 
se zápIsu dlotkly. léÍtPis muže meniti zals.e jen záp.is. Ovše'm i kon
fuse má v rUJklOu vlJa.Sitnika své pri'ro.zené, IOlgické dus,)edky. Vl,a:st 
nik od sebe: žácLného dlubu nežádá. P,odiržuje p'0uze predmet ve 
svých rukou až do té Cloby, alŽ jej za-se ' dá · do rukou dru'hýcb. 
VIalsItník zi-izuje' si jej ve sv.ém -cLluhu pOlzemko.vém pro. .príl.eži
tost anebo má jej, kdy.ž ,se mu z uvounené hypoteky zlPet vráti . 
Tento záM'a:vní p[-erďrm(et neztrácí niče/ho na své objektivní po
va ze, , ať je v .rukou vla,stnÍ!ka nebo olsoby j.iné.H

) 

Z histor:ie pruslkého !práv.a, záistavnítlIo víme, po j akých ce
stách musi1.a jí,ti jeho právni/aká konstruk'ce, než se vypracolVala 
z romanistického !pOrjí,mání . . J ešte ďne·s nezje.dnall si p.ravý názOrr 
uznání všeobecného. Jako d1i-íve je-štk nyní utkvívá se často na 
preds~avé, j'éllkrOlby zHzení' hypote-ky byl.a jen fOl1ma zástavního 
práva za osolhní anikohl ťalké jiný dJuh. V skutku v.šak jde, jak 
to. již výše bylo uvedeno, o osobní d1:uh, který v.zešel mezi stJra
néllmi . z Uiz,aJvreného právního ( j.ednání, a dále' ° dluh vecný, 
který se pri té ,p.ríležitOfslti na pOlZemek radilkuje. Srovnání s ren-

. tou . osvetlí ná:m vec jasne. Vl,astník je ipOrvinen lP!latiti nejaké 
osobe dOlži:vo1Jl1~ dUIchod, z.a'vázav se jí 'k tonu u O'sobné. Pozde,li 

47) Gi e rk e, 1. C., 9~2 a nás!., mluví tu o subjektj'lním a objekti\'
ním stavu vlélstník o va práv,;) zástavního. 
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,-šak sjedná s ní, že místo tohoto ducho d1J bude jí platiti rentu , 
která di-Íve již p.ro ne1kolho jmého na jeho pOlzem!ku bylal zapsána. 
Tím zpu,sobem dfuvá jí za d\i-ívejší predmét plnení :predmet jiný. 
Vec je všaJk táž, zhzuje~ll,i v:Jlalsltnik hned od pročátku pro toot::> 
doživotní dtlChOid v ,kni,hách za:ps.aný re,nto1vý rdluh. I tu,- dává neeo . 
jiného než slílbil, neoo jiného lP roto, že dluh je pripo,után k ,po,.. 
zemku a že prechází s ním taiké lna 'nabyv,atele nového '- Fri hy
potece nemá se to jil11,ak. Vla!stník [:Jro OIsobní dluh zfi.zu}e na ' s,vém 
pryzemku dluh veéný a zár:oveň ručení za tento dluh. Nek.tefí spi
sovatelé dobre' to vystihovali, pr'.aWÍlce, že je zde takto jakási SQ

hdárnóst divO'Jího cUwhu, osoibn~ho a vecného. K této dvojitOIsti 
se nehledelo, poneva!d,ž z osobního dluhu br,aly s'e je,ho vlaistillúJs.ti 
a r.aJdikovaly se na poze1mku. V skutku v1šalk se zapiiSJovaJl j'en vec- ' 
.ný dluh práv-e s temitO' vlasltnOlstm.i a zbyte.čne i s caus,ou d,luhu 
oso,bního, ač dluh vecný má ca:UStlo jinou. Jebo calusa záleží v tom r 

že každý maJjitel stÍ'ženého pozemku je tímto dIuhem pOlVine;n. 
Vyjadruje ji jeho označení jaJko dluh ve'cný. 

VedIe dluhu ,má ,mo1derní hypoteka . ješte jino'U složku: r u
č e ní za d I u:h. S tímťo ,ručením je zapsána a podle neho má 
.svuj porad. P'Oradem projevuje s,e ručení UJr,čirtou silau. Zá:pfusem 
v urči tém poradí OI<llbýv'á ručení určitých hrallllilc. Stává s,e hodno
tou, ,která se dá !presne ur'Čiti a také \p.ráv,nicky zkonstruov,at1. 

Chtejíce tak uČllniti, musím.e vyjíti z pojmiU ,práva vlastnic
kého. Pojem vJ a: SIt n i'ctví , j'a,k známo, rozIi,šilo nám Plrávo fímské 
v iPoIjem .právni:ckého absolut11'al,48) právo nemecké a vuhe:c stre-

-l S) Dr. F: C. Ge ste r di ng, Aushihrliche Darstellung' der Lchre 
\'om Eigenthum und solchen Rechten, die ihm nahe kommen, GI t:ifs
wald, 1817, TO a násl. , rozeznává ve vlastnictvi jura primaria: jus re StU 

frucndi, utendi, abutendi, pak jura secundaria: jus possidendi a vindi 
candi . Stl'. T3 11vádí, že se všechna ve vlastnictví obsaženit pr[,va dají 
llvésti ' na právo volného nakládání vecí a právo zabrániti tuto disposj(i 
druhému. Právem vytýká Ran d a, Dais EigentuI11srecht, Leipzig, J R93 , 
7. pozn. 8), že vyloučení tretích jest jen diisledek vlastnictví. na Iltljici 
mínení vidí ovšem ve vlastnictví jednotnost moci (Randa. 6), snchn
vanou vládu nad vecí CL. Arndts, Učební kniha pandekt, Praha , J 886. 
213), všeobecné právní panství na,d vecí (Heyrovský, Dejiny a 3ys tétn 

. soukromého práva rÍmského, 1910, 312), úplnou práv-ní moc (Dr. Jos ef 
Van Č u r <1, Agrární právo rímské republiky, 1908, 100), panství indivi
dualistické liboviHe {Alex Fr a n ken, Lehrbuch des deutschen Priv ~lt

rechts, Leipzig, 1894, lOS), nej.obsáhlejší panství, které se na veci míti 
tniiže (C o s a c k, Lehrbuch des bi.irgerlichen Rechts, 11/1, :Marhurg, 
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dJoevlrOlpslké V poje,m konkietního skutečna.49 ) POlzuání,. že abs.o
lutno se ve skutečnosti olbmezuje, sprolStredkovává ko m'p rOim i s 
mezi ' názorem Hmský'm a stredoevro'Ps:kým. Právo v-lastnické 
jest podle neho pouie ta nejširší právni mOle nad vecí, kterou 
právní rád ,nek'omu skytá. Pojem v,l.astnictví Jde proude,m haspo
dláfského a kulturního vývoIje a mení (se s ním a v nem.50

) I mohlo 
se dHvejší telolfii jeviti! jako úhlin ruz'ných oprávnenÍ,°J) V prá,v
ním srt:yku Ise tak rprojevovalo, a nekteré zákony je podle toho ťa,k 
pOljím,aly.52) Tak zvaná práva: na veci cizí nebo ohmezená práva 

1913, 147), plnost prava na veci (\V ind sch e id, LehrLuch d'es Pan
clekt C' nrcchtes, Frankfurt am Mia/in, 1906, I, 857, každou moc nad veci, 
která po pfirozenosti a právu je možna CD ern b u r g, l:-'andekten, l. 
Berlin 1902, 444). Pa gen ste che r, Die romische Lehre vom Eigen
t hum, Heidelberg, 1857, 4, praví: právni obsla,h vlastnosti n edá I se SP(;

ciali sovati, omezen je pOtlZl: iysicky. Rímsk)' poXem vlastnictví má tedy 
asi takový vyznam ja,ko ab solutno ve filosofii_ 

49) Dr. Andreas H e u s l e r, Instítutionen des deutschen Prívat
rechts, II , Leipzjg, 1886, 15, 47, Alex F r a-n k e 11, Lehrbuch des deut
schen Privatrechts, 'Leipzig, 1894, 169, Gi e rk e, Deutsches Privatrecht, 
J I, 349 a násl. , l\.udolf Hub 11 e r, Grundzuge des deutschen Privatrecht.-;, 
Leipzig, 1908, 223, Dr. Claudius Frh. v. Sch we r i n, Deutsche Rechts
geschichte, Leip zig Ll_ Berlin, 19I2, 42, H o o p s, Reallexicon der germa
nUschen AltertutTIskunde, 531 (Herbert Meyer, Eigenturn), Dr_ Przemy
slaw D' q b k o w s k i, Prawo pry~atne polskie, II, we Lwowie, 19II, 136, 

50) Dr. August Th on, Rechtsnorm und subjectives Recht,Wei
mar, I878, 161, Adolf S am t e r, Das Eigellthum in _ seiner sozialen Bc
deutung, Jena, I879, 36, Dr. F. - End ema n n, Lehrbuch des burgerl. 
Rechts, 1900, 266: svým právnickým obsahem neOlbmezen~ moc na·d vecí 
v hrrtnicích zákona a oprávnení osob jiných, Dr. Carl Cr orne, System 
des deutschen burger1. Rechts, III, 1905, 254: právní moc nad vecí, sá
haJící t,ak daleko, pokud po právu a pfiro/.'enosti muže se vyskytovati, 
Viz též čl. 641 švýc. ,obč. zák.: Wer Eigentumer einer Sache ist, kann in 
den Schranken der Rechtsordnung uber sie nach seinem Belieben ver
fugen. § 903 n. o. Z_: Der Eigentiimer einer Sache kann, soweit nicht 

" das Gesetz oder R echte Dritter entgegenst ehen, ' mit der Sache nach 
Belieben verfahren und A ndere von j eder Einwirkung ausschliessen. 
Podle techto poslednich slov urcuJe pojem práva vlastnickéhv 
Sch los s m ,a n n, Ueber den Begriff des Eigenthums (Jh - Jb., 45, 238), 
Práv'o vlastnické jest právem vylučovacím (Ausschliessungsrecht), jež 
liení sv}-m účelem obmezeno. Obmezená vecná práva jsou naproti tomu 
vylučovacími právy pro jistý "ymezený účeL Jak patrno, vytýká tento 
pojem jen účinek práva vlastnického a nepraví niceho o nčm samém , 

51) S am t e f, 33, Gi e rk e, Deutsches, Privatrecht, II, 347 a násl. 
52) Code civil'<lIrt_ 544: La propriété est le droit de jouir et disposer 
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vecná za;bíralia pro sebe také tato · o\právnení. Tý,kala se buď fak
tidké (služebnos,h) nebo právní (zCÍJstavní práVóo) 'disposice vecí . 
VI'alStník, zrizuje tato obmezená práva vecn.á, činí . takt-Oo o~rávne
ného jaksi s,poluv1Cllstnrkem s vlastnickýrn obsahem pro diviso. (3

) 

Pri služebnOlsti nebo }iném podobném práve tze veci v tom kte
rém Ismeru užívati. Eh ,zás.tavnim právu lze vec nebo její plody 
prodati. Bežná právní formu!.a'ce nevidí o>všem v techto Iprávech 
nejakého spO'luvl,as,tnictví, ale neibylo tomu tak povždy. V ·dH· 
vejším nem'eckém právu vlél;S'tnický~i právy se zvarIa.(4

) Ať tedy 
-dnes zov,ou a for.mulují se jinak, svou povahou jsou d í ,t čí ,m i 
prá v y 'v l 'al s t ,n i c ok Ý m i . . Po-dIe pľirOlzené ,své P.ovahy staví 
se TIoto díIčí :rr<Íivd vlalstnické ku vlastnictví rihne. ShlžehtlOst 
odejme svuj ohsah vlastni.ctví zplna. Také zálstavní právo pri 
vnucené spraye. Právo na vnucený prodej zastaveného statku 
muž.e trvati vedIe !práva vlastníkova na prodej a ved1e

l 
onech ji

ný'ch ,práv zástavnkh, která polstulpne fila, zavazeném statku byla 
zŤÍ.zena. 

Z oprávnení vlélJstníikových má právo zást~vní za svuJ obs,ah 
malou tHšť: IPrávio na prod.ej pozemku a disposici Jeho plody. 
JélIko vla,stnictví má právo i na jejllch sunogáty: docílenou kupní 
,cenu. Svou POovahou ,se tu práva tato< .od sebe neliší. Jen formálne: 
pf1o-dej i disposke p.lody deje se pri každém z techto práv jiným 
zpusobem. Pfi Iprávu vlastnickém z ru.ky vo-Iné, za spolu;pusobení 
soudu nejvýše jen pfi dra,žbe .Qo.brov.olné. Ph právu zástav,nim 
jen dražbou vnucenou, \pfi diSjpolsici pl,oldy ' vnucenou správou. 
Vlastník pfi své hypOItece -práva toho nemá. Z duvodu ,svého ,'last-

des choses de la 111aniere la plu s absol'ue, pourvu qu'on tľ en fassc ~)a-; 

un usage . prohibe p;-(r les lois ou par les réglemens . 
53) Gi e r k e, JI , Sq8 a nás l. Podobne vyslovil ~e i f.:icharcl G i) l d

' ::; chm i d t, Systematik des Pfandrechts und der II ypothck des EigC ll~ 
thiimers, Berlín, 1877, 10: Chce-li se dáti jistoba, nejakým predmetull 
majetku , nemúže se m.imo nej nič e h o dáti, nýbrž musí predmčt ten;:o 
· .. ám preveden b~· ti , ovšem nikoli pres svuj úče l, jen p ro ~)~) j i š tení , pnd 
v:)'minko11 t e<l.y, hufl odklá(bcí neb rozvazovací. OJklád a cí nehude-li 

pohledávka zaplacena. Rozvazowlcí , bude-li verite! IJspokojen.2I: 7.á
stavl'l.í právo v subj. smyslu je tedy podmínečné nabyt i ideelního, ne

'určitého, ale určjtelného ~ dilu zcizen~ho majetkového predmetu. 2:;: 
Uspokojení z kllpní ceny chal akt eric;u jc prilV() zástavnílw v~í-itele j ,l k\l 

:spoluvlastnictví. Z ného plyne Ilutn e jeho právo n.a zci7c ní veci. 
54) G.i e rk e, II, 349 a nás1. 
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luctVÍ má ,právo na prodej z ru,ky volné. NemuLe se mu .propu
stiti p riOld ej z práva dílčího, Ikterý by vykonal pr.oti t~m, jichi 
práv:a bud on isám nebo jeho Ipredchiicke do knih zalPsal. NebYlo 
by sl ušno, aby Jé dra,žbo1u té ji:stoty zhavoval, ,kterou jilm on säm 
nebo jeho predchttdce ki dy si pos,kytl. DôvlO,dy tyt.o odpadají, upad
n(;-li vllas,tník v konkurs. Tu kOllJkut1slni slpráv,ce j'alko jehOl zákonn)
záJstulPce prová'dí jíž ,be:z,e vší prekážky prodej vnucenon draž
bou.::;") Pfi vnuceoé dra:~be Iprovádí s,e však i surrogační právo 
vlastníka. ' Z dražebního vý:tbžku pi-~padá mu všechno to, co po 
srá~ce surrogalčnÍ'cb' práv dílči,ah lna neho zbývá. V Ialsrt:.nictví má 
tu tedy po,rad za te'mito dlíJ.č.ími právy. Ta:kovýmto dílčím prá
vem jest i vllaistníkova hypoteka. P 'odle jejího por'adu p'flIp'a,dá na 
ni čáJst dražeblllího výtežku. 

Ph spoluvla,stnictví v bežném smysilt1 je IPodíl v !právu ma
tematickým ,zlolmkem ufičen. I dílčí siploJuvla~tnické právo v na
šem Slmyslu je vymezeno. Pfi služebnOlstech a jil1:)rch !podohn.ých 
právech vymezuje se jejich olbsah in natura. Pfi zástavním právn 
stanoví se taktéž matemlati1cky. Má svôj výralZ ve kvote, která 
pr~paldá ja'ko surrOlgalční näroik na právo zástavlflí dIe jeho po
ra'du. 56

) K v.ota tato je známa! tťiprve, až surroga'ce na stalllle , až je 
zde již docílený dra/ž,e:bnÍ výtežek a právopllatný jehO' rozvrh. Te
prve ďraže:bn~m výtežkem a podrobným účtem predchozích pdv 
je dária pev,ná zákla!d1na pro hodnotu zástavnÍJho práv:a. J ďe-li 
o pozemek :predlttlžený, mllže býti tedy kvota výtežková docela 

~,,) Dr. ,\l1 g. Sigm, Sc h u I t z e, Das c1cubcllc Kunkursrecht in 
"cincll jl1ristichen C;runc1lagen, Berlin, I~80, JO, ])1'. ~ a r w (' y, Die K\lil 

kl1rs-Ordnung , fiir das Deutsche R cich vom IO. Fcbruar [877, n~'11ill, 

IR8':?, 30/-1 .fG7JI , ~68/j, q , Dr. Geo'rg lZ 1 c i II ľ e l] e r, l ,chrbuch dc:~. 

d eutschen Konkl1rsreehts, Flerlin, 1912. 24, Dr, J<udulf Poll a k, D'I~ 

Concursrecht, I, Berlin, 1896, 138, Dr. Arthur S k e dl, Die l""-;runtllagCll 
de s ósterreic hi se 11 cn l(o nku rs ree htes j 11 ih :'er hi sto ri se h II En twick I 11";.!. 

i .e ipzig, 1()r3. 1<) čl 11;IS1. Omyin) núor konkursního i'údu ral.; . '1. '25. X IT. 
l x6R Č, J 1-, z. 1869, že v~ritelstvo konkursní s ukc edu.ie ',I C vsceh na pr::\\'a 
úpadcova (~ I, odsL 2), n,OIV); konkursní !'ád ,:'(' dne 10. prosincc l<}l.j 

Č. 447 r. z. ópustil (víz §§ I, 4, 6 a 7 Ilového konk. r, ve srovnání s §§ l 

..j, ·6 až 7 s tarého konk. r. Místo »Gláubigersehait « je zele poluz L'l!() S1(1H, 

. l\1asseverwalter «). Jinak Ri 11 t c le n , .HaJldbuc~ d es ňst e rr. K011kurs
u. Aussgíeíchsrechtes, Múnchen u . Leipzig, 1915, 63, 

r,u) Také Dr. Julia,o G o l cl s ehm id t (ABH, 20, 26) uvitclí P"j 

vlastnÍkove hypotece, že vlastník na b}'vá jí práva. aby prísltlšn~' poctíl 
dražebního v)'težku zase n~komu jinému poukázal. 
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imagmární. Mate,mati.cJky je kv-ota rt:atOl již pre-d Hm určena V y Sl 

p.ojištené poh1edlá;vky.5~) ,Má všaJk j~srou roopínavost zadr,ženými 
úroky, soudnimi, exekUJČnÍJmi a vedl1ejší'l!li útratami. 58) 

Dílčí ~oluvlaJstniuké právo na prooej má za účel gener.ální 
surrogaci Na místo Zél\Staveného pozemku nastupuje pro v1šechny 
y'ei-iteJ.e, i pro v,1astnÍJka sUI1rogát ,tohoto pozemku, docílelliÝ 'dra
žební vý-težek. Pri vnucené spráJve jd:e potLZe o surrogaci s.peciální 
za vytežené plody.59) 

Složky abtig·a'oního práv,a »dLuh a ručení« pľimkly se v jeho 
vývoji k sobe. Stally Sie nezbytnýmJi sOt1Jďružkaml, že ' '.)lŽ ~u Sjply
nuly. Byl-li ,tu ,dluh, byl o tu ,i ,ručení za: tento dluh. Mode1iuí hy
potelka musiIa jilŽ s t~~td taktem poČít<lJti. Když pr.oto zá!pilsem 
r-adliJkdvala dluh na pozemek, r a 'd 'i!k 'o val a j 'e j v OIbou jeho 
Sllož:kách, j a +k o d l u haj a k o r u ,č e n í z a d l u h. Komu se 
tedy hy.pote'k!~ zfí:dí, tamu ~vedčí i vecný ' neboli zástavnídlruh 
a 1iučení za tento cilU/h. Vývoje-m 'moder-ních exekučních prastŤed
kii ,má toto ručení p.ov,ahu Sipolu'Vlas,tni.ckého práva, jehdž obsa 
hem je právo na prodej ať již salmého poz,emku nebo jen plodu 
jeho. 

§ ,16. DiislJ:edky. 

Vylíčená pov'aha zástavniho !práv,a má pro jeho skltaJ<N>u a 
jeho pomer !k osobní pohledávce diileži,té dusledky. Zástavní právo 
pŕivede se tím na jediný typ. Je jím d ~ u h vec J1 Ý, reální nebo 
z ástav.nÍ , n'clj nemovitosti radikovaný . (SohuId) , za nej žne m' o
v i t o s t ta t dru čí (Haftung) , Nemecký ()lbčanský zá!konník 
má již pro tento ty,p svuj obzvlášte akcentovaný tvaa-. Je tOl diluh 

ií7) S našeho stanoviska musíme s e tcdy vysloviti proti theOl' ii 
o právu na. podstatu (Substanzrecht) a na hodnútu (\Nertrecht) (vj ~ 
AeF, 9ľ, ISS, K o h l e r, Substanzrecht und Wertrecht), j)okud by se 
d.a..stnictví označovalo pouze jako právo na podstatu a toliko právo zá
stavní a jiná podobná práva právy na h,oonotu (viz Cr o me, System 
des deutschen biirgerl. kechts, III, 1905, 254 a nasl. Substanzrechte: E i
gcntl1m, N utzl1ngsrechte, \Varterechte; Wertreehte: Reallasten , Piand
recht). Právo vlastnické je stej ne tak pravo na podstatu jako na hod
notu a s obmezenejším obsahem je tomu tak i pri právu zástavním, 

!l8) ,Obč , zák. nem. v § 1178 rozumne stanovil, že hypoteka z_a zo a
d r 'ž el é úroky a vedlej,ší útraty konfusí pOfllíjí. Na budoucí úroky a 
útraty se to nevztahuje. Viz BGB, § II78. 

:;9) § 126 r. ex: T., §§ 142, lS8 n . r. Z. ' o nucené dr,a,žbe a správe. 

lSbOl'uik vid lll'ávnich a !o1tátnír·h . 
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pozemkový (Grundschul'd). Jiné lPr-ávo, na pr. naše a rakoulské ho 
ješte po&tráJdá, ač reální bremeno jej ji\ž vyznlalČuje. Skonstruuje
me~li nemov,itostní prár~o · zástavní . na tento typ, . mnohé · pochyb
nosti, ·mnohé nedusLednosti r-Dúeší se ná;m s'a.my ,s,ebou. Ruz,né 
druhy nem. zástavnílho práva ku nemovitoiStem sesk'wpÍ s,e nám 
pauze ve ,dva" v prostý dl.uh vecný be~ lPolhledávky a dluh vecn}
SJPOIjený ,s osobní 1Pohledávlkou. Prols.tého dluhu veaného jsou !pak 
dva ~pusoby, d'luh pozemkový areáIný. D1.uh v~cný spojený s po
hledávkou jes1t buď hypoteka nebo iPojišťO'vací hypoteka. 

Hypoteku, ať již o,byčejnau nebo pojišťov,ací, charélJkterisuje 
tedy d voj i 'c edI u h U, dlUih vecný a osobní. Spojení jich spro
stredik.ovává 'zpravldla dl.užník a v.1a'stník v jedné osohe. Nad to 
je tu ješte svazek mezi tem~to dvem'a (iJluhy, který činí Jeden dluh 
závislým ncl( dluhu cLruhém. Je tu spojitO/st, která upo,míná na zá
staNní' právo Isimultánní. ·Stejné nám1tky, 'k,teré mohou býti č~ne
ny lproti osobní \Pohledávce, mohou býti čjneny i proti hYIPotece 
(§ II 37). Pdhledávka nemuže býti bez hypoteky a hypoteka, bez 
pahledávky 1P'dstoupena. PastoUjpen~m pohledávky preohází i hy
poteka (§ 1153). Odv1slost od osobní pohledáv:ky je zejména zna
telna pb t. zv. k'aJuční neboli ,maximáIní hypo,tece (Hochstbetrag
hYlPothek). Pozemek ;pri ní rUlčí za dluh, kte,rý teprve vznikne 
(§ 1190). SIPojitos,t dluhu veaného s dluhe:m osobním jeví se 
v tom, ž,e dLuh o,sohní ,zpusobu.je :v,znilk -dluhu vecného. 

Dluh vecný mu,že Is,e s dLuhem 'Olsobním fO'zejíti, takže zuSitane 
bez neho. To jIS!OU všechny pfípa:dy vllastníkorvy hy,poteky, kde 
po s~mém zákoou hypotekial mení se v dluh p01zem'kový. Než 
i jinde ve Všť?ch pHpadech, .kde se osobní -dluJl rozej de s dJluherr. 
vecným, mel by vzejíti dluh pozemkový, ač to zákon neuvádí 
anebo i nadále 'o hypotece mluví. Je tomu vždy, l(dy vla1stník a 
oSlobní dlužník j'sou Tuzné osoby bez spo~ečnéhO' vztahu k osobní 
pOJhledávce. Obrátí-li s,e veritel na vlastníka ,a p~orvádí-li p!iolti 
nemu své vtelené právo, ,muže prováJdeti jen čistý dluh vecný, 
ponevadž žádného jiného dluhu tu není. Provádí tedy vlastne 
chluh !pozemkovy. Ob. zákonnÍ1ku n:em. není totO' rozdvojení ne
známo. Zmín'LI se o nem na mnohých míste:ch (§§ 1137, 1138, 
1141-1146, 1160, 1161, 1164, 1167, 1174, 1180). Nem. obč. zá
konník nepriznává tu ovšem existenci dluhu pozemkového, po
nevadz jej skonstruoval jako 'ajbs.tra'ktní ústtalv, ;proistý vší ISOU

vislo~ti s pOihledávkJolU. Tatoi sOl\lvisloJSft nesmí býti sprofStredko-
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lI8o): Nem. obč. zá
u pozem:korvéhOl, po

sltalV, iPrOistý vší SDU

í býti spros.tredko-
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vána ani GsobaU' ciúho dlužníka, který stají úpllne miiffi~ kOlihy . 
Tim avš'em má cLluh pazemJk'O'vý p()ldile nem. obč. zákona jinou 
povahu nežli dluh vecný. Pfi dluhu pozemkovém není žádného 
zrejméhO' sVlazku IS nejakau a,soboí pohledáVlkou, a ani h.o býti ne
m1usí, byl-li ,dán pa,zemkový dluh ' na pr. darem. Mohl však tu 
býb, byla-li ješte dHve nejaká \pahledávk~al mezi strana;mil. A'le 
tatO' pahledávka ,práve zani'kla, .když Ipro ni dil,uh 'pozemkorvý byl 
zfízen. Z<iJuikla datione illl sollutum, js.ouc vyiľovn'ána dl u he.m, pc
zemkový·m. Dlu1h ,pb)zemkOlvý má Pľ,0 ni týž význa;m, ja,ka kdyby 
ku jejím.u zapravenídána byla smenka. Panev:ajdž tu není žáldné 
spojita:sti s 'pohledávkou, adpadají lÍalké námitky, kte,ré by se z PO'
hledávky činiti mohly. N tliprGti tamu po flo.zlO'učení z dHvejšť 
oSOlbní jednoty v subjekty dva, vlastníka, a asabniho dlužnÍlk1a, trvá 
sv-rehu datčeria spojita/st mezi cbe.ma dluhy i dále. Tak je ternu 
zejména pfi zrude nemecké vlClJSitník,ovy hypoteky, t. zv . »fo'11de
rung,s:bekleldete E,igentiimerhypothek«. T!alta hypateka je tatiž 
prežilá struktura pľ'uské vlastníkovy hy\potetky. Podle prusoké 
prakse, ja:k byIG v 1. ,dUe vylíčeno, ' nabýva:la se i asobní .pOlh'le
dávka. I když správn'ý názor :pfivedltechn.iku legislativní k dluhu 
reálním.u, jakým je dluh 'Pozemkový, prece zde ješte zbyb hypo
teka s. pahledávkau, nabýVá-li ji sáun v lastnik. O techto pfípa
dech z:miňuje se § II 77 2. odst. a § 11 43 n. z. o. Zaplatí-/li vUalSt
nik nedlužník vei·iteli pahledávku · neba spojí-li se nedilužníkQiVO' 
v4tstnictví, hyp.otekou obtížené, IS právem verite1ským v jedné 
osobe, pov:stane iPOIdle naukyo dluhu a ručení za dl1uh p'Qmt:r. 
I. ,mezi vlastní,kem vehtelem a a'sabním dluž.nikem ,a 2. mezi 
VilaJstníkem .vefiteloem . a jím samým jako: · reálním dJužnLkem. 
§ I 177 n. z. a. tu praví, že se' máhypo'tek:al vlastnik'a s pahledáv
kou posuzovati podle predpisu o !dluhu p01zemkavém. SjedriOtce- . 
ním tímta nez·mení se na pameru ničeho' . PHpad je stejný, jsou-li 
vlastník a veritel osoby ruzné. O/sobní 'PO'hledávka nezanikne, pa
nevadž .má svou existenci mimo knihy. Proč by tedy mel zanik
nouti dll11h reMní? Slouží osobní pahledávce a pakud tatoI trvá, 
zustává s ní ve dvO'jllCi. V'lastník môže své právo vy;konati ,mimO' 
kn~hy. Proti sobe v knihách nikoli. Právo mu ta nedovO'luje, a je 
ta ,logické, ,panevadž by nevYlkOonáv,al osO'hní dluh. P.Iaccním 
z }iné Ipodsťalty získal ·by jen tOo, 'ca již má, nárGk IPro:ti O:sobnímu 
dllužnikovi. 

N auka o :dľuhu a ručení .za dlluh' rp.usí zasáhnOouti také do 

~4* 
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sumti1tánnkh, nebo, jak nem. OIOC. zákonník naznacu)e, vespol
ný,ch ,hy-p-orte'k . (Gesammthypotheken), zej'ména do polStihu jich 
mez.Í sebou. Nárok ze simultánní ,hypOtteky mu že býti upraven 
podle dvou hled;liSek. Buď mu že mhi hypotekární veritel Ú{plIllOU 

volIlbu, které ze simultá~ne 'zavazených hypote/k chce se držeti, tak 
}'alko pfi záw:aJzku 50tlidámím. Anebo muž,e b)Tti ve své voIbe vá
zán. Takové sťa.ntOvisJko zaujalo české právo, oklkéllZujk v,eritc~e 

pfi komornim platu ml každý ze spol1uzavéllZenýah statku rovným 
d1Iem·.6?) Alle také ôbecné IP'rávo začalllo JlIŽ simiUltánn~ho v&iltele 
vuči .ÍJn:teressavaným oSlObéÍ!m !pfi konkursu a cLražebnílm i-izení 
v jeho v,olbe ome'zov,ati. Ze 's-amýJch lPr:amenu .se odvozoval'O, že 
právo se nesmí tím zpusobem vy1kOltlJati, aby druhému ŠkdclliI0. 61 ) 

Co obecnaprávní teorie fOiflmuIiOIVala;, nekteté zálkonodár.ství již 
provádeIo, tu v:efiteIe obnnezujíc; tu to.Iik,o zadním veľitetu'm proti 
účinkutl1 svohodné voLby nekteré lProstredky skytaljíc.62

) TOl je 
také stanovisko rak. zákonodárstvÍ. Simultánní veritel má právo 
vo-liby (§ IS kno r., § 222 ex. Ť.). Nevykoná1liiho, prisJpívlaljí na 
jeho pDihIedáv1ku po úhra'dč ,Predohdúch Zá!VClld zby:t\ky rOlZldeIo
vadd'l. podstat pomerne. Užije-li práva své volby, .mají Zialdní ve
i-itelé Ipostih na ' uvoJnený dí1ec druhýoh poctsťalt. N ebyIy-li 'pa'k 

. všechny hypoteky prodány, ,mají náhradní n.ár-ok v: ,porélldu U'vol
n.ené hypoteky ve výši, vYlpočtené podle daňový~h hodnot jednot· 
livých hypoteik (§ 222 ex. r.). 

Nemecký abč. zákonn~k zustal zásadne Istáti na iSlvohodné 
vollbe vleHtele. Jeib-o motívy pociťU/jí IPfí.krost roh 0, ·ale rešen.Í zdá 
se jim težké. Steží daJl hy IPrý se na-lézti ipusob vyrO\V náv ací , 
který by se dJaJI pr.éllktioky ,prcwésti a odpovídal by spravedll1o\sti. 
Stejné právo, které .se žádá pro zadní hypot~káre, m'uSJilo by se 
žáid!atti i pro v.1.astníka. Jeho zájem je často plne diver,gentl1í, ze
j,ména ru.čí-li jednem zadinÍm ver-·itehlm osobne a druhým je\l1Olm 

60) DH, V, Dr. Adolf Ex ne r, Das 0 sterrcichische J-I ypotheJ';:I' ll
recht, Leipzig, r88r, ·II, 289. ' 

61) ZZ z r. 1530, Č. Il8, z 1". 1549 G. 33, z r. j504 E. 21, OZZČ, G. 
LVIII , LIX. Viz též Ex n e r, 1. c. 309, pozn. 7) a H a a. 11, Studien iiber 
La.ndtafelwesen, Wien, 1866, 133. Tento však chybuje, domnívaje se 
podle nejasného textu nemeckého G. LI X, že se podB prikazoval podle dLu 
pomeru hodnoty. ozze praví v G. LIX jaJsne : ~ podle rovného z jedno~ 
ho každého statku dí1u.« 

62) Ex n e r, 1. c., 310, pozn, 12). Motive, 111, .684, ACP, 8g (I899).· 
261 a násL, \Valther L ang, Die Gesammthypothek. 
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ptoltá nekam'u tretím:u, jestpfip'a,d 'rovný § 1143 n. z. 0.
283

) a ~ 
1446 o. z. ro. ,~t"réhio i I11CYV:éhto ,zn~n~ . V,l,ast!ník zalpl'atil tu Ol.c l 

pohle:dávku, j'sa !pouz.e hYipotekáJfem, ne ooobnim dlllužníkem. Zá
stawní právo trvá tu i IS pohledávkou. 28i

) Je-li vlastní'k dJ'už
nikem osabním, z,anliká sjednocení'm IpiO/hl'edáv\ka, a má tn pak 
mÍlsto § 469 o. z. 0. 285

) PHsluší-lí v.J as tn ík.ov i náhrada za 
to, že pohl~ecLávku vyro1Vna'l., .'z,anukla tato, a je tu také prípad 
§ 469 o . z . . 0.286

) Trvá-li Iph ,sjednocení vlastnictví a ~ypo
teky pOlhtlediávka a 'má-~i vJ\aJstnÍ'k námqk na náhradu ia\ vylX}JV
nání pohledávky, má nár.dk na !pOldiB l10zvrnu výt(~žku vfl,ucené 
s,práv:y a dražby . Pi-i Iiolzvrhu výtkžku vnucené 'správy jsoo to 
tedy ,podle § 124 .odJSlt. 3. ex. r. jenl úroky z po.hledávek vltas·nníko
vých, nikdy pJOihllledávky slaJmy, IPOneVlalďž v.la\s\tník nemu že proti 
~be vés,ti exe1kuci. Tento jeho mrok kon.struuje již teo'Iiie j'ako 
zv;láštní prá vop IO <cl í.l Ol i ck é (Tei/lnahmlere'cht) .287) Sjedno
cení pfi § 1446 o. z. ,Ol. ,môže bý,tl z,r,ejm,o z pOIze.mJ<.ových k'niih, · 
alle /prevod/e/m pqlťled'ávky na vJ:ClIstníka nelze je p·[ivoJditi , pone
\r'c14dž to zálkonem dovlOl,eno !!1~ní. 288) Ph nároku na náhraďu po
.dává 'o potďíllnkikém ,njárdk,u 1Pov'ž'Cly zv:esť Jen vniti-ní po:m e:r 
meZiÍ stranajmi N enlašel-~i záJkonocLárce pro námk, který m á se pE 
roz'y;rhu z nucené S!právy neho draiby u'pl.atniti, knih'ovní . ~o'rmy, 

je to j~ste pomer ne.tl{tešený. N:Qtve'lla 'llechte1.a: prev;zíti nemeckou 
hyjpoteku vbstníko'Vu. 'Chtellal vytv01riti ústav, k:terý by se od akce~ 
ss'Olfi!ty IpráVla zásta:vní'ho príliš neolckhy.lOlvall. Do její.hOl sy,stemu . 
se pddí'lniaké Iprá!vlO VíllasJtn~kolvO; nehodí. V IPrUlslkém a o:emeakém 
prá1V1u máwé 'OIr'gani1cké ;mlí sto. V pť:ulském právu nabýv'clil hypo
teky ~ pohl,~dáiv!kldU ten v la,s tmlíJ<: , J~terý polhledá'Vlku zaplat iL I 'Po
dle dnešního nemeakébo práva naJbývá hyporteky ,v:e fonne dluhu 
po·zejmrkovéhio po SI~mém izákdlllU ten V]alSitníJ<, jem!tlž jdie k dobru 

~ ~ :1) § II43: Ist der Eigenttimer úicht der personliche S chuldn er , 
so g eht, so weit er dell Gläubiger befriedigt, die Forderun g. aut ihn 
tiber. Die fär einen Bi.irgen geltenden Vorschriften des § 774 Abs . I 

finden cntsprechende Anwendung. 
2 S~) GZ, 1917, 12, Ej s ne r, Hen deL 100. 

28ú) E i sn er, 1. C. , Sch e y, 208/3, 2IS/2. 
286) Sch e y, 214/8, Dr. 'Heinrich K l ang, Bemerkung en zu den 

sélchenrechtlichen Bestimmungen der ZivilnoveIlen, W ien, "1917 , 134. 
287) E i sne r, 1. c. , I ľ, K l ang, 135 a Hen de ), 107: Teilnahme

í~ n s pruch-, Vl e II s pac her, GZ, 1913, 219. 
288) Sch e y , 207/a, 215/2. 

Sborník , ed právních a stútních. 18 
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ných vlastnÍJku a také docela ~roti jeho predchudci s hYlPotekou 
teahto osob sepial .(§ I 176) a ,pro tyto nárlOky j'cJlkousi ieho posti
hOlV'ou zajišťovací hYlPo,tel~u (RiiakgI'iffshY\POItihek}~ytvJofii1.65) 

Teorie kár,e v obč. zákonn,íku ,nem. ' nedostate-k rozvrhu mezi 
hYIPat:elkam'iJ. 66) J akýsi nábeh k nemu má však j iž sám anebo 
asp Dň ve spojení ,se ~ákonem o dražehním hzení ze dne 24. bfezna 
!897. Plripadne-l1 poďle § II63 silmulltánní hypoteka všem vlla'st
níkum společne, muže ,každý z ni.ch žádati, aby byla, na j,eho tPo
zemiku OIbmezena na ten , dílčí obnOls, který odipovídá hodnote jeho 
pozemku a hodnotte Iv.šech pozemku, IPredohO'zí závady na nich olCl
počítávajk (§ 1172). Predpis tentO' je však podpurný. Vllastníci 
mohou mezi ,sebou neco jiného uje,dnati (§ 1172). Nevykoná-li 
pa:k sitmultánní 'vehitel své plJ:'ávo volby dIe § I I 32, 'má se dOl Iroz
deloV,élJcího 'Plánu potjati u ka'žcLého po:zemk-u jen ten obnos, kt~rý 
odjpovÍJdá pOiIIleru dražeJb.nÍJh.o výtežku, predchOlzÍ záv'ady o,djpo-
6táv.ajíc (§ 122 zák 'o :dr,až. HzJ. 67) V nektrých pHp'aldech v.šak 
simultánni v-ei-itel ,právo sv-é dIe § 1132 élJni vyklOnati nemuže. Je 
to !pfi exekuci na nemovitosti, ,kde nároku vymáhajídho vefitele 
predchází simultánní hypote'ka, poj:me-li se na l1áV1"'h nekterého 
úCaJStníka (vl,astníka .nebo. iZé1IdníhD hypotekáre) do nejnižšÍlho p.o
dtání pfi každém pozemku ze 'simultá1l:ní pohledávky jen dUčí ob
nos, kter-ý hod!note všech .pozem'ku ôdporvídá, lP.redcho.zí záv.ady, 
jež potrVélJti mat jí, ()I~p()čítávaojí.c . (§ 64 CIt. z.). PHklepem stan~ 
~e toto pfikázání defil1'itivním ;dI simultánní hy:poteka roz-delí se 
podle tohoto IPOmerU na jednoHivých 1P00zemcích v jednotlivé hy
poteky. Hypoteky za další obndsy na teohto po,zemdch zanikají 
(§ 9I O'dJst. L cit. zálk.).68) Rozvr.hem tímto bére i postihlo-vá hy-

65) \V o l f gan g Robert, Die RuckgriHshypothek, Inaug.-Diss., 
Halle a. S., 1906, 13 a násL, 51 a násl., L I;:L 11 g, Lc., 310 a nás1. 

66) DH, VIII, Dr, H. Der n b u r g, Das preuss. H ypnthekenrecht, 
179 a násL, t Ý Ž, Das burgerl. Recht (1904), III, 675 a násl., L ang, 32 1 

a ll'ás!., Dr. Martin W o l f f, Lehrbuch des burgerl. Récht~, II/I, M ar
burg, 1913, 533. Motive, III, 686, ute,šují zadního vefitele te11lito slovy :. 
Rechnete der eine dder der andere Betheiligte allf eine ľ\i[inderung dieser 
Belastung durch die Mithaft anderer Grundstúcke, so rechnete er :lUf 

dnen Vortheil, dessen Er1angung fur ihn vom Zufalle abhing, und wenn 
er dann hierin getäuscht wird, so liegt der I.':;'rund davon ledigEch in dem 
Vertrauen auf eine Berechnung, deren VOl'aussetzungen der Gewissheit 
ermangelten. 

67) L ang, 274. 
68) L ang', 277 a nás!. 
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poteka dIe § I I82 svého konce. 69
) Razvrhem je, rámec simuUánní 

hypoteky vyčer.pán a pro IPOlsltih není twm vice místa. K postiJhu 
dlužníkadle § II74 ani v budoucno&ti již doljíti nemuže, ponev.a;dž 
príkaz.e'm lPohl,eďáv.ky z draJžebniho vý:težku byL3J tato z 3!p ra'V en a 
(§ I i8 zák. 0\ KÍ1ra/ž. Hz.) 'a všuchni dl1lŽnkisvého .ZáVéllZku Slpf10-
šteni. 

PJ-istupme ,nyní k užití nawky o. dauhu a ručení za diluh n·a 
sumultánní hypoteku. Z povahy' ve.cného dluhu, který ISitejOQU su
mou vizne na všech S/pol'uzavázaných realitách,. plyne, že pOiVin
nost jejich v/l;alStníku je solidár,ní. Stav tento kryje se se ,zájm\em 
vefitele, éllby ·nijalk OIbmezován nebyl, a s právem jeh,o lS'vobodné 
vollby, kter-ou '111iU ,bežné iprrávo. phznává. J ednostejný závazeik kaž
dJéhovl'astn~ka, aby duh p}.aJtil, z,pusobuje m,e,zi ruznÝlmi sim:ulltán
ní'mi villastnÍ1ky stejný pomer, jako kdyby v,šichni byl:i os'obními 
sali'dárnÍmi iClJlužmíky. Reái1ne jimi jsou, tf'eba by nehyli ·OIsobne. 
Tato dvojito/sit iľhá také ruzné účinky. Je-li soukf1omý pomer mezi 
strana'mi, dluh reální bére jej na svá bedra. Je to jeho ú1koL Uklá
dá povinnolsIt reád.ní tam, krde je nej'alká pO'vInnost osobní (Schu,j.d) . 
N ení-li takdvého .soukiromoprávntíh~ iPon~ru, je zde pouiZe pomer 
rUičícich hy.pote!k (H.alftung). Roizdí1y tyt'o jsou zejména zrejmy 
pfi ,Postihu. Muže býti dr.uhu dvolj~ho. Volbou simultánního ve
i-itde mohou býti zkrá'ceni z a ,d n í hy ,p ote k ári. V zejde ji,m 
protd lP o d r a ž b e postih mezi hyp'Ote.kami. Rakouské zákolJlo
diárství tikáz.alo mu cestu v § 37 ·konk. rá'du ze dne 25 . .prros.ince 
I868 Č. I r. z. z r. I869 a ,v § 222 'ex. r. Právo techt,O' hYlPotekáru 
má býti však ohráneno jilŽ pre d dr a ž 'b o' u. Právem lS'Irmultán
ního vei-itele, aby jednoho neb i více si,mul,tánních .dlužníkil 1-e si-
muMánní'ho ručení pro'pusti~" nemuže býti pOIs.tih mezi hypolteka
mi zmenen. T ,<llké prá vo v l a ,s .t ník a n a h y P o: t e k u nesmi 
jím být~ dotčeno.70) , Simultánní závazek mel by i nadále ,zustat,i 
na propuštené hy.potece IPro postih Ihypóte:k a vlastn~kovlu hypote
ku zachován. Treba by bežné zákanddál1ství rprot:o ješte fOlmIy 
nemlelo, sn!31dJll/d by &e našla na pr. v knihovní poznámce, že pro
puštená hypoteka pro postih hypo.tek ·a Vilastníkovu hY:POItekú se 

6!1) Bypoteka tato, jdouc poradím za všemi práv}' na pozemku. 
k rozvrhu povill~ém, je více než problematická, Víz \Vo 1 ff, 1. c. 533. 

'iO) Víz výklad vVo 1 f f a, 1. C., 537 o nesrovnalostech, k nimž § I 17S 
n. Z. o , vede, 
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z~hovává.71) Aby vša;k kmlihovní sta,v nestal se II eu rbtým, byla 
by tu vhodná ča'sová prekluse. POIznámka; zapsalla by se na návrh 
záje;mníka, zaJkirocil-li o ni dOl 14 dnu potom, kJdy byl o, .prO!pu
štenÍ hYiPoteky vyrOlzumen. 

Ale p,alstih miÍlže crníti i v l a stn í k, k t ,e r Ý s i mnI t á n n í 
p oh 1 e d á v.k u z a p l a t i l, ať jÍJž jako osobní nebo jen reální 
dl:užník. P 'oVlalhO'u sv'ou j-e taklovýto iposltih pOVižldy nárokem ná
hradnÍm. Dává mu jejsm1.ouv'a nebo. zákon, Iplní-li širším oihsa
hem, než jak mu slušnost ukládá. Jest sitCe tÍ'mto pl.néní'm povi
nen, ale vyhrialžuje se mn odškodlnená. Nárok jeho je te,dy pOlhle
dáV1ka. Vymáhá jl rv simultánní hy!potece. Dkol hypOJteky, 'alby 
s!oužila nejalké Q?ohle,dávce OIsohní, {)~)Zv.lášte tu vyniká. Simul
tánní hypoteka dává se tu do služby 'pohleldávky ,no'vé, náhradní. 
Simludltánní hYIP0telka stane se tu jakoUisiÍ hypotekon zjišťorv,ací.72 ) 

Výše náhrad.y :muže býti stanovena, ,nl,zne. ľvIezi o~obními d~už

níky podl'e jelji-ch asolbního pomeru (§ 426 n. z. 0., § 890 o. ,i. o. ) . 
V!:ajstník rovná ,se tu pfi VýkOflil..J. ,svého ,práva si1mulitámuímu ve
hteli. P.oimerem mezi, Ols.albními Idlužníky jest však obmezen. Je 
naň vázán, nemá právIa volby. TentO', sou'kromqplrávní :posÚh mltže 
prevyšovélJh mí1"'u :pooS,tihu mezi 11YIPotekalmi. Zadní hy,potekári ne
mohou mu vlša:k od1po,rovati. Prorve:doiU svéprávo na ;pHdel podle 
pomeru hypotek 'a'ž Ipl-i rozvrhu pO' dražbe. PQlsltih muže :m'Íti: I. 

vl\a'stník spo1udJlužník .proti siJmu~támním d.lu,žní,kltm jakO' SpiOlkl

dlužníkum olSOibnÍlm, 2. vLasrt:l1í'k nedlužník proti sjpoludlužníkllln 
a 3. vIlastník nedktžník proti ned1užníkltm. Ad· I. a 2. posuzuje Se 

podle zákona nebo SlmlolUvy. Vlialstník nedlužník má ad. 2 .. náJrok 
na náhradu, ,učiniv nákta.d, k nemuž ,pod1e sm1l:Ort1vy l11ebo zákon'at 
osobní dlužnki byl'i IPovinni. V tretím pHp<llde jsou tu diva ponne
ry, jako ph hypotece jednoduché, a) mezi vilastníkem a osolblním 
dl,užníkem mimo hypoteku ab) mezi vlastníkern a reálními -d]už
n~ky simultánní,mi, mezi než i vlastník patrí. Zaplatí-li jeden ze 
simu.ltánních v!l.a.s'1míku, nasťape porm]er jako pri jednolduché hy
portece, platí-li tlledlužní-k. Platí-~\i vIlastník, nabýv-á celésimultánní 
hYlpoteky a zároveň osobní p'ohleidáiVky za 'dlužníkem mimo knihy. 
NedO'stane-li tu vlastník oo ,sQukromého dlužnÍJka náhradu, má 

71) Princíp tento hájí se theoní k S JT7S J1 . z, o, Viz ABR, 40, 32'+. 
Dr. Johannes n í c r 111 a n ll, Pf~ll1clrccht.c unci } I 'ypothekel1 bei Ges'amts-
5chu lden. Gesamtforclcrungen und gC111cin schaftlichcn For~cnl11gen. 

72) 'AT o l f g a II g Robert, Die Ri.ickgriffshypothek, 55. 
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nárO!k na pqstÍJh. Výši náhrady neurcuJe tu žádný speciáiní sou
kromoprávní pomer. T,r-eba j! hledati. ne y dluhu s~m.ul,tánních 

dlužníku, <lille v ručení hypotek. N asťalfle tedy čistý pDstih mezi 
hY1Po.tekaJtlli JPddle jejich hodnot. 

Navr;žená ,konstrukce mínena je pro. futturo, až dojde k zá-
. konodárné lÍ,prave. Na právo rakouské a československé ·dala by 
se však aIpIl:itk'cwaJt již dnes. Zá:konodárce nestanovi'1 zvlá:štních 
predpisu pro si'mu1tánní hypoteku. Ponechal to fo.r:mulla'ó teorie. 
Jinalk je tomu ,podle nem. zákona ob-č. Mnohé predpisy jeho, ,stojí 
tu pDdDbné aplikaci v ceste. Tak zejména § 1172, že vlastníci mo
hDU pfi simultán.ní hypotece rozdelov,ací kvoty lihovolne ulPraviti, 
a ttW'rve není-li to ujednáno, že se Jma,jí upraviti podle hodnot hy
potek, predchozí závlady odpočítávajíc. Stanovisku našemu o'dJpo
rují taJké v.šechny ty predpisy, Ikte,ré vllastníkovu hypoteku ničí 

(§§ 1173-1 175), dále i ten, podle nehož jen jediný vlastník h)'
poteku zÍská (§ II 73). Ka!1dináJ1ním nedasťa(tkem pa,k vubec je, 
že nemecké zákonodárství regresu mezi hypotekami vubec po
strádá. 

Teprve p,o výkonu postihu plf1lpaJdla by Is<Ílmlultánní hYlPotekla 
spa1ečne všem vlastnikum. M~hl,i by jí buď sp-olle-čne dispono'Vati 
nebo žádati, aby ,se pOdJl'e zásad § 222 ex. r. mezi ne_ rDzvr1hla. 
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Pro rádn):' civilní proces Hmsk}' doby klasické a starší' vS-značnou 
jest nutná dvojitost soudního ' ŕízení. Toto rozpadá se, jak známo, n e
zbytne ve dve polovice proti sobe pi'esne uzavt-ené. ' Jádrem prvního, 
jež odehrává se »in iure«, t, j, pi'ed magistratem, nositelem to státní 
soudní V)'sosti, jest určení právní rozepre usnesenim prvoucíc:h stran, 
prohlášen~'m formulí již jim byl magistrat povolil (judicium actionem 
dare). Druh)- oddíl procesu koná se pred duverníkem stran, nd ui-ch 
za soudce zvoleného a od magistrata pľipustellého (iuclex privatus). 
Účelem tohoto prelíčení »apud iudicemc: jést podrobné vyšetréní právní 




