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Prof. Dr. Jan Krčmál'. 

U stanovení o hodnotě a ceně v občanském zákonníku 
a jejich poměr k některým otázkám současnÝJ1jl. · · 

I. Když r. 1810 pro rozvrat valuty vznikly průt<ihy ohro
ž'ujid birz!ké vydání ohčaJnslkého zákouníka, a f,inanční dvorní, místq 
nepodávalo nálezu o 21. hlavě II. dau obč. zák. (kaJpito'le o zá
půjčce), navrhl tehdejší prels,ident dvollní komise ve vécech zá
kó;nordárných, nejvyšší sudí H a a n, aby se kapitola O' zápůjčce 

předložila císaři k sank,ci, »ježto v zá,konníku, jenž má býti trva
lou s,m,ěrnid jednár..í soukrornníkíi, s·e vůbec dávaj í jen pravní zá
sady obe.cně platné a ne'změnJÍtelll1é a nepřijímají se taková za1'-í
zcni, ,která se hodl n.a Ipi-echodné .poměry a SlkutečnO'sti zcela 
in iTI1Ú'řádné « . 

Od-myslíme-li si slova »trv.alé s'měrnice:< ' a »nezměnitel J.1é 
zásady ~< , je,ž jsou odleskem tehdejších názorl1, nemůžeme; ' ncž p'ři

pustiti, že these vyslovená II a a n e m je veilmi závažná. N ebyh 
lw skútečně h1istno, zákonník, jehož působnost jest u,r.čena .nu 
desetileťí, zatěžO'vati ustanoveními, ' která mohou míti výzl11larYl 
sotva několik let a ·k,terá by se tudíž záhy stal,a OIhs.oletní.. Než ne
bylo by se na drubé straně možnO' diviti, jestliže by zákonník , 
redigovaný z tohoto hlediska, ' se objevil nedostatečn:)rm a kUSÝ'Lll , 
když nadejdlo1u mimořádné poměry třeba .poC'bbnéo'něm, jaké 
l 'yly v dloibě jeho redaJkce. 

Ta:kové mimořádné IPOlměry bývají vša.k pí-lčinolU 1 zjevů >~ 
ný'ch. BÝViají ,příř.inou, že se v tlam či onom bodn nbjeví neslPráv-
118st 'c1cls,avadníhro v)'kladu. Za normálních pOmČrll se totiž stane 
leckdy, že U'v,a'ž,ujíce 'o tom, zda,],j máme nějaiké ustanovení vy:lloc
.žiti tak či OInak, nevěnujeme vě'ci dostatečné poz():rností ,a. přij~má,

tne: to, ce .o věci řekli jiní, protože rozhodnutí vůbec ,molžná vednu 
k praktickým důsledkům talkřka stejným. J estljže se v,šak 'Objeví 
Z:J mimořádných poměrů, že 'rozhodnutí vůbec tracLolvané od r'oz.:. 
hodnutí jiný.ch, dříve oipomÍ,jenýdl, která ' by bylo nJlQiŽinlQ. u!váží1ti, 
se v pra:kti'ok)Tch dů-sle·dicích ·c]aJllekiO rOiú:~háú, tu je. ,p.oéhopitelnOl,. 
že se otázky 'promfšlejí znovu a že 'ony mimoI-ádné ;poměry ne
úídi: a p'os'taví jasně před oči~ že rozhOldnutí . dosu.d 'p .řijím,ané nc
!1J{L~e býti sptávné. 
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Ustanovení o hodnotě a ceně V· ob,čanském zákonníku a jejich poměr 307 
k něktel:ým otázkám současným. 

Jako přÍlkladbudiž uvedeno, co pověděl S ~ 11 e y O. V. 1. str. 
108 sl. o splácení d/lu/hll ,peněžitých, a ja'k odpovědě;! na oJtázky: 

j ak:~ peníze '1, kO'lik jich dlulwje VY'PLljčitel? ,a 

jak)7ml 'penězi Je splatiti dluh a kolik takových peněz je :,ry
plljCjtel IPov,iil1:en dá ti, aby dluh byl zhlazen,? 

Mezi míněním, kterého hájí S c 11 e y a ostatními .možnostmi,' 
1, teré uvažoval, byly, hledic ke .stabilitě 'peněžních kurs.ů, v prak
tických důsleddch ro:z4íly tak nepatrné, že v platební sumě se vy·· 
skyt::, valy difference, a to ještě difference jen SUPPoíl1:ované, nč · 

:l\o1ika haléřů. Zdálo se tudíž málo důležité rozhodnouti se pro t( 
či ~}j10 mínění a nic nenutilo promýšleti celo u 01{lZku clůlkladn e 

'Zl10VU 

Prudké ko.1ís<1..ní kursu některých :peněz, jehož js'me svědky, 

a nezaďrž,itelné .kl~sání kursu peněz ji:n)TCh ukázaly, jak)C význalJl 
má, zdalJ.i se' přidržíme toho či onoho mínění a pi-inutily za,b}Tv ati 
se 0tázkami, k.teré S \. h e y podrobill'o'zboru, zna'v,a. Ukr.lzuji v t ,~ 

věci na svoje vý,klady uveřejněné v příloze k Právnm<:u I921 p Od 

hes'lem p.1-ip.OIm,ínek k revis'i obč . zák na. str. 71 sl. 
, Do téže souvislloisti náleží, že za nonnálnkh pOlmeru S~ 

leckteré otázky jakO' málo diiležité přec,házejí mlčením. :MimQ

řádné poměry ukáží jejich dLl1ežitost. 
Tyťo myšlenky mne napadly, kdyz Jsem S~ z3Jčal zab)" vatí 

čl. 208 mírové s'mlouvy St.-GermainStké (191 Trianonské; SL i čl. 

256 smll. Vers.a.idI1s.ké), pokud se tam vytýká, že jest úkolelm repa-: 
rační 'komise vyceniti statky, které podle týchž Č18!l1iki'1 se stá~,Taj; 

vla6tnLctvílm talk zv. nástupni'-::ký.ch státú. Naskytla se otázka. 
z d,a.1 i totb cenění s.tatků, které má vykonati re'parační komise, si 
nežádá jiml)I'ch hledisek než oněch, kterým jsme uvykli, prom10u-. 
vlajíce o ·cenění (o:dha:dování) StaJ1Jktl .podle uróiitého PTáv:ní,ho 
řádu, na př. ,podle obč. záJk. T o ,pak vedlo k další úv,élJze, z·dali 
otázky hledíd k 8dhadu se kla'dou s dbstat~čn')u úplností a zdali 
otázky :poloJžené se s:právne resl. 

Podotýikám, ,že nem,ínílm niktera:k jednati o ustanovení.ch mí
rový'clh smluv a netmín1íim se také zabývati rtlznými speciálními 
návody zákonnými o oldhad'ovánísta,tků. Pojednání se týkáu'sta,,
il1bveníohčan9kého zákonníka, a t.o tak, že chci obrátiti pO'zoirno:.-t 
zejlména k tomu, co nalzývá cenou ř~)dnou či nb ';c·pou. 

Otázek, kt~ré se mně naskytly, leckde neře~ím a Jen je I.., iecl
kládám k úvaze . Řešení všech' těch'to otázek by dalo narůSit.i ťO-
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muto pojednát~í na klli~hu . . Snad bude pří 'ležito.st k něktc.r§m 
z těcbto otázek s'e vrátiti jindy. 

2. Obč. zák. užívá slov hodnota (VY" ert) .a cena (Preis) na 
ietných místec.b, a ačkoli jich nepokládá za ,synonyma, užívá jidh 
promis,cue. Nehledíme-li k ustaJ!lovením, která ~. e hounotoll a c~

nou zabývají ex prOlfesso (§§ 304-306 a vla~tně také §. 3°3), 
véde na.::; rejstřík s. v. Preis tl<: §§llm 333, 378, 1°54- 1060, 1 ' "'~Oj 

1°94,133 1, 1332 a s. v. vVert k §§ům 637, 654, bór, 934, 9,~,5, 
988, 989; vedle toho je s. v . 11arktpreis citován § 1058; ':. v. 

Schatzl1lrugs,;"Tert §§y 662, 1015, 1077 2. věta, 1323. Cteme-li cito
'vaná ustanovení, seznámé, že citace rejstříku nejsvu Slpolehlů'vé. 

Slorv,o Preis se v'yskytuje v §§ech 333, 1054, r056, 1°59, 1060, 
1090, 1°9-1, shyo vVert v §§e:.h 378, 1°55, 1058, 133 I, 133 2 , Ú37 , 
654, 66[, ~J34, 935, 988, 989. Obě Sll'Olv:a se vyskytují i v ' jin)Th 
§§ech než :mě'ch, kterých s·e dovolává rejstřík, tak na př . slovo 
Preis v ~sech 317, I086, 1088, sI:ovo Wert v §§ech 419,438, 7P--l 
(nyní i v § 785), 794 (sr. i. cl'v. d. z 31. ledna 1844 č. 781 0D. Z. s), 

Ver~1íógeItT3 wert v § 879 Č. -4 (novelIové verse) . Kdo hy prnš :;1 
obč. z(~l.podje 'paragrafll, j:S\tě by dovedl tyto citace ješ,h~ r:lz
mn,ožiu. 

H1leCllme-li k tomu, če,ho se dovídáme v §§ 3°3-3°6 o P{;
jmech ccn) :l. hodnoty, je zřejmo, že s'e těchto: s,lov v uvedených 
právě ustanovell1kh neužívá ani dllsl'eelně .ani jednozna'čně (ná
padné je ta v §§ 417, 419). 

Co se t)Tká pojmll, Ja!k se podávají z §§ 303--30ó, lze Hei 
tolik: Pbjmu hodnoty zákon nedefinuje , ale lze se ho Johrati 
z § 305 , z něhož, jaJ< bude pOiVěděn" níže, jde na jevo, že obé . zák : 
rozumí' hOldnotJou V}TZlt1lam, jak~r má věc pro člověka hh:.dk 
-k užitku, jak:)T 'pOIskytuje . Cenou flllalZývá § 3°4 určenou holdno'tu 
věci. 1) , Hledíme-li k sO't1visJosrt~ s ~ 303, jenž mluví o věc-ech -Cť-. 

nitelných a necenitelný'ch, odpcvíc1á občanslkém'l1 z5ku1 n 'tkll 

patrně pojem ceny ten, že cen '1U pi~edmětu nazývá jeho ho- ~ T'i l..'1tl 
vyjáclřernou v jiných .př~dmětech (§ 303), zejména v pené/ch 
(§ 304, 2. věta), a to buď podle dr)bod~y stran2

) nebo podle zása.d 
uvedených v § 3°5. 

1) Slovo bestimmt v ~ 304 by se 111ohl0 vykládati jako určit)! neb.o 
určený. Že je pravý smysl druhý , ukaz11jí přípravné práce, Sr. O f a e r 
1. str. 223 §24: Die Bestimn't1ng des vVerthes der Sache heisst ihre 
Schatzung; der bestimmte Werth h eisst ihr Preis. 

2) Sr. § 24 záp. haJ. zák TI. cm; o něm níže. 
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Ustanovení o hodnotě a ceně v občanském zákonní ku a jejich poměr 309 
k některým otázkáru současným. 

Není snad nutno, zab5r vati se otázkou, ' kde by poclrk ,tQho, 

~o bylo pověděno o po}mech Cé!ly a hodnoty běžnýchoočariské

lnu z áJkonníku, mělo státi na místcb sI'ova 'cen.a .s10tvo hodnota a 

.,p,,aopak. Ale za zmínku sna,d stojí, zeohč .. zák. 11žív<Í slova Prc~is 

ve dvojím smyslu. J:e se míní Jedllak něco, C{) by bylO' možno na .. 

,zvati s,právnou CellOU (odpOiví<iajicí pravé hodnotě, sr. § 78.+: 
wah!ier vVert) , Jednaik to, co by by'lo l11JOŽ!liO nazvati cenou -s.kJu'" 
tečně danou nebo obdrženou. Prvý smysl mají §§ 305, (378)', 4 T f , 

(4 1 9), (654), (66i), (7'84), (133 1 ), (133 2 )/) druhý' §§y 333. 
]054, 1056, 1°57, 1058 I. věta, 1059, T077 1. věta, 1086, 1083, 

Většina §§ů mluví o ceně (l;odnotě) hmotných statků, §SY 
1090, 1094 nazývají cenou, ,co se dává za př'enecha,dle užívání 

-( jindy se táž vě.c nazývá úrokem, činží, nájemn)'m neho pacht)\'
ným). Co ' se dává za služby a práce, 'Se zpravi,clla ,cenou neoklZ'Ý\Tá; 

'n'ýbrž se tu mlu;yí buď Cl ťnzdě (§ 969, kap. 26) nebo odJ.něně 

(§ 10°4), ale § 10J S mluví ~ odhadní hodnotě služeb. Ro,zdílu 

mezi skuteol1\01u a · správnou cenou odpovídá namno'ze prot:klad 

mezi ·m.zdou (odměnou) a mzdou pi-iměřenou tj IIsr). 
Jak je ipatrno z citad, mají cena a hodnota v oLe. . zák. vY·

znam převážně tam, kde jde y náhradu nějakého objektu zma

řeného nebo ze jmění osoby llšléhlo ()bjektem jin::rm, jakoi i vl při
''PaJdech ;příbuzných. V některých přípéildlech se dává usta;nov'ení 
'Ú ceně při výmiěně ,sta,tkll, kdy'ž oe/n/a nebyI.a udednána vůbec nebo 

~c;poň ne přesně (na př. §§ foS8, lI5T; pi-ibuzné j~8u i§~ ~/f.Č, 

989). §§y 879 č. 4, 934, ' 935 S~ zél.býva jí pŤÍ-padnClistJrni, v'e kiter) c:h 
·to, co bylo dáno j alko cena, ~1,'lJí. ve shodě s pravou hodn ':-.tol ~ 

'(správnou cenlOu) směněného' St::jt~~11. 

3. Pozorujeme-li 'pojmy a terminologii oUč. zák. 's hlt=;Ji3ka 

nárOfdoh~!spodáJřs,ké theorie, seznáváme, nikoliv asi bez jakérlO~i 
překv,a;pení, že obč. zák. této theorii, či snad lépe rečeno t~~nto 

theoriím, sto,jí do,sti hlízko, a že se zejméria můžeme z obč. zák. 
dobn ti všech hlavních pojmů, se kterSrrúi Oony theorie praci...l jí. 
t. j. subjektivní hOldnoty užit.k:Otvé, .subje/ktivní hodnoty Slměllmé 

.i objektivní hodnoty směnné (c~ny). 

Trvám totiž, ze redaktorům nev.kládám přeclstrtY jim ci;;.i"h. 

reprnňllkuji-li obsah obč. zák. takto : 

Zf-tklaclní fonl1a hodnoty je v)rznam, jaký člověk přisuzujé 

3) §§y v závorkách mají slovo \i\l ert. 
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&tat:~u hledlí,c k užitku, který pú!skytuje, á k omezenému množ
ství, v ]wkém se vyskytuje. O užitku, který statek pOlSlkytuje, se

zmiňuje § 305 výslovně; o omezeném množství obč. záJk. nemluví, 
alle zmlínil se v něm zip. haJ.. zák. dB II § 23 (O f n e rl · str. 
XXX1T: 

Schatzung und Preis finden nícht statt hei Sa:chen . .. die 
uner,schopf.Jich und l1nermessllich sind, ",,-ie Luft, Licht UlniClJ See
\vasscr. 

y-;;. i poradách o tom·to textu navrhl referent Z e i II e [' odkó
zati t~nto § do učebnice a jen jeho z3. čátek~) spojiti s §em dal,ším. 

Lze-li onen vyzna,m statktl měhti vý-znamem statků jiných, 
jde J statky cenitelné, jinak o statky llťcenitelné (§ 3°3). 

V)i7nam Sltatkú vyjádi'-en)T významem sta,tků jiných, které· 
fúngJjí jako měi-ítko hodnoty,5) se nazývá cenou, ,akt, kterým se' 
děj!: t()lO měření vý-znan111 statku jednollo významem statku ji
nd};), vyceněním nebo odha'dern. c,) 

Tak si někdo ph tomto odhadu (vy.:enění) počíná a jakými 
statky měří význam statldl jinj'Tch Ua,kélJO měřítka hodno/t uži
váj, zají.má redaktory Jell ve dvou připadnostech: 

a) stal1c-l,i se toto oclhélctov~Il1J pi-t=::dmětem jednání stt-an, které 
čil1í S/mllouvu; 

b) je·-li podle právních Listanove~lí úkolem soudu, aby něj ak)f 

stat~]~ odha·dl. 
K I;L a) : V teto pHpadnosti je věcí stran, ja'k Sl statky od

hadn')l1 a jejich vécl je také, jaké mě1-itko si zvo1í. 7
) 

,t) T. j_ slova: Die Bestimung des ·- \Nerthes eineí Sacbe heisst 
ihre Schiitzung, der bestimmte \i\T erth hei sst ihr Preis. 

5} Záp. haL ·rr § 24: \i\Tenn eine Sache geschatzt werden sol1, muss 
sie mit einer anderen Sache a I s i h r e m ]\II a a s s tab verglichcn 
werden . 

. fl) 5r. slova citovaná v pozn. 4. 
7) § 24 záp. hal. pokračuje po slovech uvedenýTh v pozn. 5: Vei:-:

tragsschliessende Theil'e . wahlen diesen ]\If aasstab unter sic..}l selbst. 
. Hned při poradách o tomto § navrlll Z e i II e r, aby z § 23 byla pi'-e

vzata slova uvedená v pozn. 4, k nimž by se pi'-ipojila nynější druhá 
věta § 304. H a a ·n souhlasil, aby se přip,.)jilci k § 24 z § 23 slova cito
vaná v p6zn. 4. Ale jinak chtěl zachovati § 24 skoro cdý, t. j .,. mělo se· 
pokračovati slovy uvedenými v pozn. 5. pak slovy uvedenými na po
čátku této poznámky a závěrem l11.ěla b:fti druhá věta nynějšího § 304-
Hlasování, bylo-li nějaké, v protokolech uvedeno není. Revidovaná os
nova má již stejn:)T text jako nynější §, 304. 
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Ustanovení o hodnotě a ceně v občanském z'ákonníku a jejich poměr 31t
k některým otázkám současným. 

K lit. b): Odhaduje-li soud, 'Jdh~dl..1je v penězích a ,musí ;;(: 
1'1: tom l~očín.a;ti podle zásad uvedenyc.h v § 305. 

4. Co se týká tE-~(hto 7,;lsa,d , r·ozeznáv á s,e v § 305 cel1a řádná 
ci obecllá a cen.a mirnořárl·ná. P'Orrlrobnéjším rozborem § 305 se
zn{n ime pak, ze se tu j"edná (l mimořádn)"ch cel~ách dvou. 8

) 

O i'ádné '\:eně se vyslovil § 305 tak, že s·e k ní dojde, kdy:f. 
~e věc c dhaduF 'podl·e užitku, jél1ký p()skytu~c, se zřetelem k m.í , 
sta a ~a~u, obyčejně a vúLec. P0,dl(~ toho, co bylo pověděnO' výše: 
') :,;:;.Llac.:r.í Í()rmě hodnoty, od jaké vycházeli redaktoři a hledíc 
k tomu, co pra\' í § 305 o' 'c~ně mimořádne, vytS'ka,je, že se tatc 
ml,mOiřádná cena opírá o v ýz nam, jaký m:-i věc pro ur,čitou osobu, 
jl: zřejmo, že se slDvem »v úbec {' nemíní riěco, CG by nebylo re-laC'Í 
k nějél1kému subjektu. NEní s·e tu patrně v}'zil1:arm, jaký má věc 
prr> »subje:kt«, ale ne prn subjekt konkretní,a soudu, kt~rý odha
duje, se ukládá, aby si odmyslil k:.mkretní subjekt či konkretní 
5ubjekty a hleděl k vS/zllamu, jak)' mrí. věc pro »subjekt vůbe,c« . 

Ten to »subjekt vube('(·; jest ar.::i f.ikce, Je,žto víme, že pro 
různé lidi týž sta1tek má různou hoJnotu užit1<ovou. Než jak zn (1 -
mo, užívá občanský zákonník zhuslta poc1obnjch fikci. Dob~-ý 

hos'podál" (§ 5 13), člověk oby(:ejn~'.::h s,c,hopností ~§ 1297), jsou 
podobné fikce či myšlenkové ,konstrukce. 2e t.aková myš.1enková 
l:nns,trukce v § 305 není nemístna, ukazuje C.vaha běžllá národo
hn'Spo\dái-ské theorii. Ačknli totiž v}"znall1 veci (subjektivní hod
nota užitko'\'~l) ,pro různé 0s-oby je cn nejrtlznější , m,017_c ,právní 
pravidld počítati s onou myšlenkov,Qu k,-I nstru.kcí, pro1tože pIa,tn:)' 
právní řád, jenž Ipřiz~,lává právním sU lbjd:Lům zása.cLně s,cho!pnos-t 
zCÍ'z'olvací (scho:pnost, ahy 'disponovaly sv)'m majetkem) ,9) 'l){'

skytuje možnost, aby si ka\žd:)T z,a statky, které nemají význaJmu 

8) Jde o věc vllbec známou. Sr. na Pl-o Ti 1 s ch, Právo obč. Č. 186" 
Níže bude o této věci pověděno několik slov 

9) Ve spisech národohospodářský<;::h se tato věc formuluje z pra-:
vidl1a tak, že se mluví 'J směnné síle, směnné schopnosti statků, tak 
jakoby tyto vlastnosti byly něco na právním řádě n ezávislého. To je,. 
jak se mně zdá, představa nepřípadná. K pojmům subjektivní i objek~ 
tivní hJdnoty směnné múžeme dospěti p,o mém soudě jen tehdy, má
me-li na zřetelli, nejen že statek mohu za jiný vyměniti, n:)rbrž i ž~ 

~měnou mohu docíliti pI-E'chod statkll ze jmění syť-ho do jmění osoby 
jiné a n ao pak. Sp rávně je věc vystiž ena u S a x e Grundlegung der theo~ 
retischen Staatswirtschaft, s tr. 270, jenž mluví o »Gllteri..lbergánge V'OTl 

ei nem \ iV irtschaftssubjckt e zum A nc1 er en «. 
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pro něho, ale mají význam Pl1Q jiné, opatřil statky, které pro něho 
význam mají, resp. za sta-tky, které proú rri,a]í význam melll.ší, 
.statky, které ,prml l11~jí význam větší. N a tomto základě se stá
vají s:kutkem četné výměny statků ' za ,statky jiné (zejména za 
j)en1ze). Ph těohto výménách Ip ak se setj{áv:lme, ptřih lížíme-li 
J~ <ock:hylkám způsobeným poměry časovými ' i místními, s tím, 
.ze d:ocílené Celtl,y jsou zípraviidla přibližně .stejné, CO'Ž Jnk vzbuzuje 
J)'i·edstavu, že statek, o který jde, má 'pro každého hodnotu stej
nou, a ž·e odclhy,llky .ocl . těchto obecných (zpray.idla se vyskytují
,cích) cen jest phpočísti na vrub zv.lištnÍm, mi.l11o),·ádHým pomě
rům, v jakých jest konkretní subjekt. 

5. V zákonnícich se leckde čiLl1Q zmínka o ceně tržní (§ 105.8), 

běžné ,(oL 353 obch. zák.) , tt1žní a bur,slQvnÍ (čl. 353, 357 obch. 
zák). § 1058 ust.anovil, že ujednal-li se prodej za řádnou ·.::enu 
tržní, j·es't tím nozuměti střední t,ržní celllu luÍsta a času, k,de a kdy 
je smlouvu &pJnilti. Podobně ulsrtanovil čl. 353 obell. zák.: U]elClnall-li 
,c;e pliodej za Centl tržní nebo bLll'SJolvnÍ, sluší tím' rozuměti běžno'u 

cenu, jež byla v době a na místě splněni · nebo v mís,tě ohchod
ním pro poslední rOlzhodném určena podle trvajídch zúÍzenÍ 
místních; není-Ji pak tako.vého určení nebo prokáže-li se jebo 
'1~eSjprávnost, sluší ·tÍ'm rozuměti prosltřednÍ cenu, která vyplývá 
ze srovnáll:rí pirodejú sjednaných v době a na místě splnění. 

. 11úžeme Hci, že těmito ustanoveními se sluší Hditi i jindy, 
-když se odhad'ují .předměty , které mají běžnou nebo tání nebo 
burs-ovní cenu ? Je 'tO'tÍtžmnoho pře~mětů, které se .vůbec kupují 
a · prddiávají za běžné (pevné) ceny. TakovSr přec.i<mět bude rn.ě

komu zničen a vznikne povinnost nahraditi škodu. Bude náhra'd
ní .summou pO'dle §§ii 1323, J 332 tano běžná cena? 

Hledime-li k tomu, co bylo. pověděno pOid č. 4. o pojmu řád
né ceny v § 305 a o jeho pti v,o d'u , nebylo by po mém· soudě :pří

-čj~y pochybov'aJti o Siprávnosti kladné odporvědi. Ježto 'pojem 
řádné '~elny jest odvozen ze skutečných (běžných) cen, bude {-ki , 
že tam, kde nějaké statiky ;ma;í běžnou cenu, jesť tLlrtol cenu pmT'a,
žov.él'ti za cenu řádnou. 

Pochybnější jest, z.dal~ se máime tohOlto pravidla držeti jen 
taitn, kde ,jde skuteč'pě o jedin10lt běžnotl cé.nu (něialký nástroj . na 
př. _ s'e .prodává v je·diném místní-m obchodě. za pevnou cenu), či 

také tam, Ikde rk takové · bě·žnéceně 'můžeme dos'pěti jen vyklácla
dmi pravidly výše dotčenými. Sna:d by ke kladné odpovědi na 
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k některým otázkám současným. 

cl ruhou aiternativu bylomolžno ,dospěti touto. úvahou : RádnolU: 
CE:nou jest rozuměti běžnau cenu, pakud se t~kl()iVá vyskytuje .. 
Zdali lze v ko nkr2tlllÍfin pHp,~dě mluviti o. běžné.::el11lě čili nic a 
co jí v témž příp.adě jest rozuměti, do vídáme s'e z § I058 obč . zák. 
nebo. čl. 353 obch. zák. 

Připu~tíme-li, že i-ádnou cenau IPo'dle § 305 abč. zák. je běž
ná cena , pOlkud se vvs,kytuje , bude možno () bčžnou ce nu o.přLtl 
adha,d zhusta i tehdy, l{1dyž odh!adovaný statek bě~illé ceny nemá,. 
a to tehdy, \když běžnou cenu mají výrabky, které lze z tohoto· 
sta.tku těžiti. 10) Z běžné ceny v)'fobku daspějeme, hledíce ke stat
kůmkounplernentárním,l1) ,patřebnými početními · aperacemi k
ř{ldné ceně statku výrobního.. 

·N emiižeme-li dbspěti přladhadu k cíli po cestách právě vy_o 
líčených, t. j. nemůžeme-lídospěti ok l'ádné ceně odha,dovélJnéhO" 
statku ani ,přes běžnou '.::enu téh;Qlž ,sta'tku , ani pl-es běžnau -cenu 
výrohkll z něha těžených resp. 5'tatkll těžených z , těchto výrab-
kll/~) nezb)'rvá, ne,ž abycham 's'e tázali, ja\k určiti z p ů s a bam í
r u o né abstrakce, kter.au zákon na,značuje slovy »význam, jaký

má věc :p r o k a ž 'd é ho hledíc k užitku, jaký p a skytuje«. 

6. Z dějin § 305 Jest především po znamE'_natí, ie § 26 (11. díl») 
zá1) . hal. zák. zm .ěl takto: 

»VV ird eine Sache nach dem N ut~en geschiitzt, den s-ie ge
Woh'11lÍich und al,lgemein leilStet, so fint der ordentli'C:he und ge-
meine Preis aus; nimmt man aher auf hesondere Umstiinde der 
Zeit und des Ortes, anf persoI1,liche Verhálmisse, oder anf beso'n
d\ere Vo11l,iebe RLicksicht, 50. e!ntsteht ein aussel10111denJtlkher 
Prei-s .« 

PH parádách ,poznamenal Z e i 11 e r (O f n e r L str. 223 
sL), že UJla význam ~asu a místa jest hled:ětijižpři ahecné ceně· .. 
Pf1ato textoval takto ·: (POIčáJbe'k jaka záp . hal. zák.) ; »nim'mt man 
aber ,auf die in zufal1igen Ei!genschaften oder Verhiiltnissen der-

10) Sr. k tJmu \ \1 i e ser Der natúr1iche 'vVert str. 6.8: Der Pro
duktionswert ist Ertragswert .. . , sc. der erwartete 'IN ert des erwarteten· 
'E rtrag~s . 

11) Srv. o pojmu komplementárních statků na př _ B Čl h m-B <1-

w e rk Hildebrands Jahrb. N. F. Xln str. S6 s l.; V\' i es e r Ursprung
und Hauptgesetze str. 170 sl. 

12) Sr. CO o statcích různých řádů vykl'ádají Men g e r Grund-
s~itze str. 8 sl.; B Čl h m-B a w e r k na u. m . str. 62 s l. 
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.Sache gegrundete hesondere Vodiebe desjenigen, dem der Werth 
·ersetzt werden mus's, Rúcksicht, 50 , entstehtel11 ausserordentli
che:r. Preis«. 

Naproti tomu mínili vicepresident (H.a a 11) ·a většina .pří

-sedících, že i ona cena, při které se hledí naZ\·.Jášllll oko,ln09ti1 3 ) 

časové a místní, je . mimořádná a že . je tudiž tento dodatek pi-i
jmouti do textu referentova, takže text zní takto: 

» Vy' ir·dei~e' Sache nach dem N utzen gesdJatzt, Jen sie ge
wohn'lich und a,llgemein leilStet, S'O faUt der nrdentl,i.che uno gc
'meine Prels .dus; nimmt maill aber a:uf hesondere l)mst~nde der 
Zeit und des Orts, aufdie in zufálli,gen Eigens,chaften oder Ver
ha.ltn1:ss,en der Sache gegrúndete he.s!ondere V Q;rhebe des;jenigen, 
dem der W erth ersetzt werden imu,ss, Ruoksicht, so entsteht ein 
.auislse,rordentli.cher Preis. « 

Př,i revisi poznamenal referent (O f n e r II . . str. 368 ,prl 
,§ 21), že k času a místu jest olbrátiti zřetel, když seurčujeobecná 
celna,. Ubni1 pak návdl textu: !ktelr')"r sle sholduje s § 305 a:ž na to, 
ie dnešní § 306 je j 'eště Ipo,silední větou §. 297 revid. návrhu. 

Jak 'Patrno, měl první text Z e i II e r Ů Y, jinak nez západo
llahčSlk).r zákonník a než nynější § 305, n.a úeteli jen dvě ceny: 
jednak pi"·etium affectionis, jednak cenu řádnou, při jejímiž 'uroo
v'ání bylo ,sice hleděti kvešJ<:erým zvláštnostem pHpa:du, a.le ni
l :olti k necen,itelným zálibám subjektu, kterému měla · býti na
hrazena hodnotaJ :statku. Podle doslovu § 305 jest cena, klterá vy
j-de, když hledíme ke .zv.1áštnÍJm pom·ěrům toho, kOimu má cena 
1Jýti nahražena, cenou mimořádnou,kdežto řádná cena je kon
struolVána tak, že ·odhaduFcí si musí o dm ys.1 i t i určité strán-
Ky konkretního pHpadu, t. j. právě ony zvláštní poměry, ve 
l:terý,ch subjekt jest. t 

7. Co jest rozuměti těmito zvláštními poměry, ,které si s!1uší 
,oc1mysl iti? 

Snad phvede nás blíže k cíli, když si poněkud pOlvšimnem:; 
rOlz,pOlru mezi Z e i 11 e r e m na straně jedné a II a a n e m (a. vět
šinou přísedídch) na straně druhé, polkud Sle týká významu času 
-fl místa při usuzování O' hodnO'tě. Nikdo dnes asi nepochybuje, ž'e 
·správné bylO' stanovisko Z ei 1 t e r o vo (sr. na př. čl. 353 obcb. 

13) Bylo by i·íci poměry, ale užívám slova oko lno sti za U mstande, 
:aby překlad byl j:>okud možnJ věrný . 
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1'-ák.). .. Casamísto jsou s kute·č.nlOs:ti , kter)'ch nemuže pomiu()\uti 
.žádný ,odhad . . PJatlilo jistě ph ,redakci lobč. zák. jalko p1a1tí dnes, 
z.e statky určené ke spotřebě na · urěitém . 'místě mají vyšší cenu .. 
}sou-li na místě, kde se mají spotI-ebovati, než Jsou-li na místě, 
kde ,byly vyrobeny a odkud mají býti dopraveny na místo spo
třt:by. P:l.altilo tehdy jistě jako dnes, že budoucí statky mají zpra
·vidla menší cenu než s-tatky .přílomné nebo že hledíc ke zdrojům, 
,z.e kterých prýští všechno hodnoceni t. j . . Je .užitečnosti a v,zár:
nu-sti statků, mění se ceny podleotbdoibí. 

Než H a a n byl člo·věk vdmi ·duchaplnSr a věci zna'}.ý,14) a 
;hylo by tu,diž s ,podivem, že by nebyl měl těchto základní.::h po-· 

z'l1'atktl. ;Vysvěthti věc bezpe·čně při stavu ma,teriá.lií ne1.ze a 
zhývají nanejvýše jen dohady. A tu nelze vylučovati možnlO sti , 
že Z e i II e r a H a a n za »oko1I1Jostmi č~su a ln~sta(, v:idělJi různá 

konkréta: Z e i 11 e r asi zjevy, které byl'Y uvedeny jako příkl1ady 

:v5',šé, H a a n jiné zjevy, které ,Slkutečně 'mají již ráz něčeho 

zvláštního, výminečného. Např. 'při Ddhadování po.zem:ku záleží 
na tlOm, z,da-li Jest obklopen pOlzemky téholž vlastníka či ptOlzelmky 
·cizími, . zda-Ji je blíz,ko či daleko od hospodářského. centr,a sub
jektu, o který jdle, či/li nic. T o j.SIOlU již veSiměs mpmenty, při nichž 
thoihou vzniknouti ,pochybnosti, zeLa-li jest účelno, aby se k ním 

· hleděJiO }iž při určování celly řádné či jen při určování ceny mi
mtOiřádné. 

Re,kia~ptiltU'ILljem,e-li struč:ně, ja(k s.e S1naJd dá vyslvět1li,ti rOlz:plO!r 
'mezi Z e i 1 1 e r e'ID a H ,a a n ,e m, ·by1'o by říci tO'lik: Z e i ·11 e r 
'rDěl na úeteH J)řípaJdnosti, ve kterých ča·s.ové a místní Ipoltněry 
"mají ráz něčeho OIbyčedného, :pra'VideJného, H a: ·a n pHpa:dnosti, 
·ve Ikterý.ch ·Ol11iy polměry mají ráz něčehO' ,zvláštního, mimořádného . 

Tážeme-i1i s'e nyní, co iplyne z dějin § 305 hledíc k otázce 
v)rše pol'ožené (t. j. ·co ,pI,atí o zptlsobu a míl-e abstra'k'ce zálkonem 

·uložené odhadc.i, který má určiti řádnou cenu), bylo by vytkl11ou
ti: DDIs.1iO'V! a dějiny § 305 by vedly na to, alby ,při určování ceny 
·řádné se přiihlíželo k veškerÝ.1ITl momentům čaSiovým a místn~m~ 
které tpodle zkušenosti ph hodnocení mají význam, a aby si od
·ha'cLující odmys,lil Jen talko.vé zvláštní ,poměry subjektu , klteré ne
jsou moimenlty ani čast01výmj ani místními. 

Řešení torto valn,ě neus,pO'kojuje. ·N eh1edíme-li ani k tom:u, 

14) Sr. o něm: C o ul ,:) n Festschrift ZUl" J. H. F. I . str. 305 sl. 

I • 
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.že télJk'Ovéto řešení vlastně zanedbává ,slov vůbec .a, 'Obyčejně, je. 
jednak úejlmo, ž·e není mezi. časovými a mrÍstní'lui nllorruenty na 
str!aně jedné a zv,láštními poměry na straně druhé rOlzd~llu t<l!k 
pronikalVého, alby vyhledával jimi nalkládati -zcela růz'l1:ě; jerul1ak 
jsme poznali, .že i časorvé .a místní momenty nemají ,povahy ve
směs stejné. 

Nebude tedy jistě nemístno, ohlédneme-li se po ř~šení jir:bénn, 
prc:dlo 'žíce Sl ·z.nbv'l. o-tázku, ja!ké povahy jest ab:stTakce naJhzuJíci 
nehleděti při uróOIVání ceny řádné ke zvláštnÍ-m pamčrů:m osoby r 
které .má býtlÍ hodnota naJhražena . 

. 8. Zalstavme se ještě při ponuěrech mís tních a Č<lis:ových a: 
uva.žujme zevrubněji o .onom pozemku, na jeholž hodlnOltu pÍ1s'Obí ,. 
že je bHzko ostatním po,zemkům téhož vl'astníka:. Poněvadž, jak 
v~me, hodnota je význap;:n, jaJ<ý máJ věc pročliov-ěka (a tO' je názor 
0bč. zák.), j~ dán !ph O'dhadu tento pOk5tUjp: J a)kmile si o ch mys
l í m e našeho vlastníka, nemů!žeme odhadovati jinak, než že si.. 
při mys 1. í 'ln e ji'ného vlastníka, 1}]1() něhc·ž p'qll()lba pozemJ<tt 
není ta'k přízni,va. ČiTi jinak odh'arlujeme zas.e jen se ú lejtJele:m.k ně
jéllkému vlastníku, · jenže ne se zřetelem k vlastníku skutečnénml, 
.nýbr.ž k vllastnik!u smy;lenému. A J3'kého v la,stJrl<Í,ka bychom si 
měli př'Í'mysliti? TaJk.avébo, jehož hospodái-ství je, hledíc k 00-
hatdovanémtti ,pozemku, položeno velmi nepří.znivě, nebo ta:ko-· 
vého, jebož h c.spodářství je sice m~jJě příZ'.l,.ivě položená než 
hospodářství vlastníka Slkutečného, ale přece ne ,pHliš nepříznivě?' 

. Tato úvaba vede tušírm na to, že 8Jbstrakce nařízená v § 305 nás 
II i kd y n e při v e cl e k t <O ln u, do b y c ;h o m .Jl e h l' e děl i k
p () měr ů mně j a k é o s o b y , a nUltí nás, aby,chom šli ještě· 

dále, t: j. abychom 'si IPotv~iJmli, jélJk' se to má s· jinými zvláštním~; 
!)oměry než s poměry časov)Tmi a. místními. 

Někdo ·měl nélJ ·př. ·dvě ~Tzácné čínské vásy, jedm(u z nich 
kdosi jiný nedo:patřením15 ) rozbil. Zbylá vása má :podle obchoid-· 
ních zvyklbstí cenu mnohem menší Q;ežpo lovinu ceny, kterou 
měi pár. Rekneme-l1, že jest škůdce pOlvinen nahrélJditi dáHerencr 
mezi cenou páru a cenou zbylé vásy, r01zhotdli jSlme' t~m, že hle
dlme na zvláštní 'poměry l'Oho, komu má býti hodnota nahražena
\přihlížíme ,k tomu, že by.l vl,astnikem celého ,páru) ; řekneme-li , 

že je Š-kLldce povinen poskytnO'uti summu, která se rovná) hodtnortě-

, J5) Sr. § j324, I332 obč. Zák. 
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rozbité vásy, jež s'e zase rovná hodnotě vás)' z:bylé, rozhodli 'jsme 
hm, že hledíme k zvláštní-m poměrů-m vla~tn1ka smýš'lené'ho, 
'U němž vYlpowidáme, že není vlastníkem druhého kusu z páru. 
Čili ph alternativ.ě prvé si z v 1 á š t n í 'c h po měr II n e o. d
,n y šlí m e, při alternativě druhé Sl z v 1 á š t 'n í :p o měr y 

p i i m Ý šlí 111 e. 
Ježto podle toho, co bylo pověděno, vůbec nelze odhadovati 

,1Jeze úetele k nějaké osobě, bude patrně rn,zhodnouti tak, že ur
'čujícc cenu i-ádnou, nesmíme si odJmýšleti \~šechny skutečnosti, 

které zvyšUJí nebo snižují V)TZnam věci hledíc k osobě,. které Jest 
cenu řádnou nahraditi (činíoe tak, odha:dov,éllh bychom II ledíce ke 
~1l1yšlené osobě jiné). Poněvadž pa:k § 305 Ilás- nutí, abycho·m 
určuj ke ,cenu řádnou si něco oc1mýš,l,eli, bude rnístno, abyohollTI 
se drželi jeho textu a kla,dli důrélJz na slova Z v 1 á š tll í :p o m ě
r y. Podle toho bude slprávné, abJ'c'ho:m si odmýšleli jell1. 1)1omenty: 
.1<:teré zasluhují jména zvlášltnich pOlměrů, momenty . vskutku vý
jimečné, nikoli však takové zjevy, 'které se vyskytují hrom,adn ě 

\ vůbec, obyčejně) ,Hl) takže docházejí v)rrazu v cenách ,obec.ně 

platný;cb, zjevy, se Ikte:rými s.i lidé vllbe,c t.l'Y)' k.li počíta'ti. Aby 
bylo ja'snO:, co je tím míněno, pozměňmež poněkud, pří1kllélJd daný 
\~:)7še: V některé moderní továrně n!a porculán s,e vyrábějí 'vásy ~ 
které ,ma~jí běžno1u, krámskou cenu. Pár vás, tvoříd~h :pro.těJšek 
se p'rodává za 1000, jednoitlivé .yáJs.y z páru, kde jeden ku;s ,se pří 
v)rrobě nepodai-Ú, ' po 400 K. Když búde rozbita taková visa 
z . páru, tedy podle ,zás-acLy výše vyslovené by bylo zaplatiti ,600 

a nikoi1i 400 K, 

\"ytknouti znaky po.měrll zvláštních něj.éVkolJ formulí jistě 

není mož11-lo. Ale nelze poclyybov;ati, že sociální živqt má v těchto: 

věcech vdmi j'ei111ný tak,t a že znalci sotva někdy bude obtížno 
ru ~hQidnolUti, c.o Slpadá pOld pojem. oněch zvláštních poměrll a cO' 
niko·li. 

9· J@ko výsledek dos,éw'adních výkladú lze konstatovati, že 
k pom'ěrll'm určité osoby bude hleděti, .i když se určuje ,cena řád
ná. Mluv:ě ° ur,č-ováll.1,í ,ceny mimořádné , charakterisuje § 305 o-so
bu, k jejímiŽ zvláštním poměrům jest přihlížeti tak, že jde O' 
O'sobu, které jeslt hodnotu naJhraditi. -l\!láme snacl říci, že pi-ř 

. 16) Tím docílím e, že s lova »alllgemein und ' gewoI'J111ich« v § 305 
se opravdu respektují. 

Sborník . věd prá \lních a státnÍC'h. 21 
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určování ceny i-ádné, když se hl'edí k pO'měrúm určité osoby, 
jest hl,eděti k 'POIměrŮlm owby,které se holdnlQita nahražujc? Ji1stě 

by twková for.muJ,e bylla příli š úzká a zmínka O' osobě, které se 
h0'dnota nahr,ažuje, v § 305 se vysvětluje tím, že, Jak bylo uve
deno pod Č. 2 na (konci, ullčování ho dnolty , odha,dování má obč . 

zá,k. na zřeteli ne!jča\srt:ěji tam , Ikcile zák:on ustanovuje o plOvin-: 
n osti na:hraďiti škodu. 

N C1Ž malhou se vyskytnouti přípa'dnosti, ve kterých (a tlO při 
určOIvá.ni jak 'ceny i-ád!né tak ceny mimolřádné) bude hleděti k po
měrŮ'm osoby j,iiné než oné, které se má hodnota nahraditi. Pří

kladem budŮlž čl. 208 mí,rové smloll1vy St. Germ'ali1llské. podíle 
nehJo,ž se rmají odhwdnouti stáJtní staťky17), kterých nabyly státy 

, ~essionářské. SUlmma odlhadem zji'štěná jde k dobru Ralko uStku 
(nahražiUje se RaJkousku), jenže arci ne pi-ímo, n:)'Tbrž t,ak, že se 
zalpíše lna účtu repar.a.čním k dOlbru Rakouska a k tížice!slsioná.ř

ského s:tátu, 00 který jde. V to1m:to .připaiclu je podle j,a\slného do
slovu 'm'Lfloivé smlouvy hl,eděti k hodnotě sta.tku, ktelf'ého cessio.
nář1ský stát l1laJbyl (čl. 208 odst. 4. s'liO:va: la valtrlir des, hiens et 
prqpllibtés a c q u i s par lles d1ifférents Etalts) . Je tudÍJž .pOldll1e toho ,. 
co by.110 pověděno po'd č . 8. pEhlédnouti k p,olm1ěrúm OIsoby, která 
statku 'nabývá (ces,silOlnářského státu) a ,ni'koti k pom,ěrů'm osoby, 
které se statek nahražulje. 

Ze věr. není téťk bez"vý,znamna, jak by se sna,d mohfo zdáti 
:1ié!. prvý pohled, Ulkazují pHpa:dnosti, ve kterých objekt A by,l 
rozdělen a vznilkly dva kusy BaC, a to tak, že hodl!1\O'ta B+·C<A .. 
Cvádim dva příklady: V prvém se hledí k pOlměrum: osoby , které 
se hodnota nahražuje, v ,druhém tl< poměrům osoby jiné. 

Ro:s'piodá,řsk:)'T celek (venk:ovs,ký statek) se skládá ze dvou 
knihovn:ích těles 1. a II. Osoba něj.a'ká zp~soJbí podvodnými ma
'ChinaJcemi neplatný .převlOld v1a,stnictví k enti.tě II . na olslobu ,S'VO'1.1 
a pak převede objeJkt na bez,elstného spdIukollltrahenta, jelllž se 
stane vl;<listníkem knihovní,m vydržením. PodlI,e toho, co bylo PIO
věrtě.e.110 pod č. 8. (n.a: tento příkl.ad ostatně dos,ahu.je § 133 I) bude 
;>i-i určováni náhra,dní povinnoisti hleděti vším způsobem ke zne
ho\dnocení, k'teré přienti.tě 1. nalsta.lo snad tím, že 'Od ní odpadla 
entita II. 

17) Mluvím, nemíně vykládati o mírových , smlouvách, stručně 

o státních statcích. Mírová smk>t1va nás poučuje zevruněji o tom, o kte
ré statky jde. 

, ' 
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Jestliže: však, jako na př '. podle čl. 208, Jest odha,dnouti hod
notu statku, kteréhDněkdo nalbyl, a s.luŠí-li tudíž přihlédmolut[ 

Vři odhadu k jeho pomě,rllm, pakarci zneho.dnolCení zlPů'solbené 

rozděI.enÍ!1n 'Olhje'ktu neptljde na v,rub t:oho, k~o objektu nabývá, 
"I]!)Tbrž toho, ,kdo jej ztrácí, toho, komu je za st,atek za'platiti. 

I~dy Jest hledě,ti k po~měrům té a k;dy ,k pomě'rů:m oné osoby, 
nelze říci nějakou Jednotnou formulí.. V každém pi'ípadě je zkou
lnati dO/slov ii smysl zákoOného ustanovení, IQ které běží. \/ ýznamný 
pi-ípad, ve l<terém se nehledí Ik pomčdlm 'Osoby, které se věc na~ 
hražuje, nÝ.brž osoby jiné, je -jistě onen, ve kterém je někdo po,.. 
v.inen vydati obohacení. 

10. § 305, vytýkaje, že jest odha'doiV:ati se úetelem k uži-tku, 
jaký věc poskytuje, a vyroz'umívaje, jak vychází z pojmu ceny 
zvláštllllí olblJilby, užitkem ita/k Z'V. immaterie1.ní výhody, d~vá 

vhodnou zákl,ad!u nejen, když se odhaduje s hledisk,a slo:ulk'rOlTIlO
hospodářského" nýbrž i když se odhélJduje ~ hle,diska státoiholS~o
·dářského. 18 ) Neboť jaU< prrospě'chy, které poskytuje sltátní správa:, 
tak ony~ které plynou ze státních podn ik II , mohou se povéliž;ov~ti 

za užitek ve smyslu ,zákol1Ja. 

. Než Jistě se v normálních IPoměre,ch zř~dka vys.kytnou pří
padnosti, že by se měly statky odhadovati s hledi·ska státdhaspo
dářs.kého. Jestliže na pr. stát vykupuje železnici, budou při tomto 
V)rkUIPU zprav:idla dány určité Slm ,ěrnice (třeba v samé listině ko'11-' 
cessní), které nbavi nutnosti, aby s.e pí-i,kročilo k hodnocell1lí žele·z
nÍc podle obe,cný,ch pl"la'Vide1 o odhadu. 

Tento problé'm postavily dllra'zně pře,d oč,i mírové smlouvy. 
N aka,zujíce repar.ační kom.isi, aby vycenila statky, při,padajíd ná
suupnickým státům podle čl. 208 mírové s'mlouvy St.-Germailt1ls:ké 
(I9I Trianonské, sr. i čl. 256 Vers.aillské), nerozeznávají, zdali 
jde ,o statiky významné s hlediska sou'kromohospo'dářského či 

o statky významné s hlediska státoho:spodářského, a nevyjímají 
z ·6dhélJdu nikterak staitků, při kterých odhad s hlediska soukrol
m'Ohoslpodářského by :nevedl k cíli proto, že by hodnota zjiištěná 
padle zásad soukromoholSpodářských bylCli rOIVna nulle.19

) Nebylo 
by z,ajistě mož11lO' žádati, aby v dD.brolpis.e na reparačním účtu Ra,,-

1!l) Sr. k tomuto pojmu W i e ser Der natiirliche Wert str. 209 sl. 
19) Na př. při že l ťznicích,které praelljí se značným provozovacím 

s chodkem, 

21* 
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kouska' t l'vlaďarska, Německa) takové statky ~ppallovaly null o-u , 
ale stejně nemí'stno by byla vzíti za základ odhad, který byl uči

něn s hlediska stát!athosipadářs,kého v době, kdy takové statky Ra
ka uS4kem, U.hra1nú, Němec.kem byly ZÚÍZeul'y nebo získány a kte
rému asi nejspíše odpovídají zai-iza'Vací (zá:kupní) nák'lady oněch 
statkll. . 

Ježto, jalk byLo pavěděna , nechce se tato pajednáni zabývati 
atázka\mi, které jest řešiti podl.emíravýc'h smluv, neučiním v dal
ších i-ádcich pokusu vytknouti směrnice o11loho odhadu. Věc je 
jistě na.lÍrnÍnl {).])tÍžna, a nebude asi snadno. ,ph reparační ka~nis.i 

dosáhnouti i-ešeilÍ, které by uspakojilo všechny. Jak ' obtížna Jest 
ona voČc, je patr11'O z taha, CQ pav ěděl o protivách meZi odhél!c10-
dDvánÍ:m s hledis.ka 'Slaukromohas:podářskéha a s hlediska státo:
haspúdái-ského \V i e ·s e r ,2<') vytJknuv, že př,i odbadavání · s ble
d;ska státohospodářSlkéha 

»al1 Stellle des qnanti-tai:li.vťll1J /\nSlchJ.ag'es des Gi.ilterwerthes 
.in Ciitermengen durchaus dJie vage von Neigllngen Ulnd Le,idenl
'schaften beeinf1.usste, hestrittene Schiitz'ung der In tereSlseJn. treten 
wird. « 

I J. A,č'koli v dabě, ,kdy byl vydán občanis1ký zákallnik, zemská 
měna »klaIHs1a1la«, vidÍ'rn.,e již z taho, ca bylo IPověděno, úvadem , 
ž,e reo,aktoi'i nemíniJ.i dáti ustanavení hledíd k ta,kavým pomě

r11m, a není v Otbč. zák opatřeno nic ani se z1'-ctelem k prUldlkém'11 
kolísání cen sta!tků ostatních. N e]ze se zaji,sté diviti, když ralzhad
nutí učiněná padJl'e ·ustanovení ,abč. zák. nezdají se naveSlkrz spra
vedlivá v dobách vyznalmenávajících se kolísáním ' valt1ty a ,kolí
sá ním cen 'startkllastatních dal,~kc' značnějším, než byLO' ano kolí
sání v dabě, kdy byl ahč . zák vydán. Ba při zkoumání některých 
skutkových podstat se naskytnou pochybnosti, jak razhodno.uti, 
nebo. · ·pn chybnO'sti, zdali nékterá ustanavení obč. zák . leckdy vy
c;hvalavaná zasluhují ,zcel,a této. čhvály. 

P~jkladem tudíi uveden o n ěka.Jik otázek hledících k 'pov,in
nalSlti · nahraditi š.kocltU . 

. Kamusi 'byl zničen nějakýpi-edmět jeho majetku. PI-edjpoklá
dej me, že mu padle § 1,323 nálež,] 'náhrada pef}(~žitá.2:t) K odcik peněz 

. 20) Der naturlich e vVert str. 221-. 

, ,. 21) Nemíním se zde zabývato ·otá~kou (ostatrlě zhusta di sku to 
va n l ll ) po poměru m ez i náhradou peněžitou a re stitu c í naturální. Přes 
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dostane náhradou? Log-ieky správná se zdá konstrukce, že nechť 
hude spor zahájen kdykoli a nechf se protáhne j.akkoli dlouho, 
sluší říci: J~ věcí soudUt~ aby vz.a\l ia základ hodnotu statku v do
bě, kdy se škoda st~llél . V té dob ě t o tiž v Z ni 1 ,k 1 a IP e n ě
žitá pohledáv 'ka na náhradu škody, J sou-lí poměry 

talk'Olvé, že v době, kdy věřitel třeba exekucí dOjde svého ,práva, 
jSO\1.1 hodin-ot,a valuty a hodno ta předimetu, který byl zničen, jiné 
než v době, kdy byl p.řec1mět zni'čen, ,11!ezdá se, že by se clos"tal0 
poškozenému sprav:edlivé 11áhrady. 

Necí v t0>111 arci nic zvláštního, že pokll-es nebo vzestup va-
1uty jdou na VruD a k prIOspěchu poskozellého, ,,/ tom je na ro'vni 
se všemi věřiteli ostatními. Stoupla-li všalk cena ·sltatku, kter)"r je 
n ·a:hraditi, bude k této ceG10'vé differenc.i ipřihlížeti jen tehdy, když 
bude míti osoba povinllovaná k nilhradě škody povinn·ost nahra
diti UJš,lý zisk (§ I 324), Kleslar-li cena statku, nebude k této' ce
n ové differenci .přihlížeti, prortože ztráta statku určité hOlditmlty 
sp.adá pod ·pojem slkutečné školdy a nikolli pod pojem ušlého zisku. 

§ I322 obč. zák., ač jeha uSltanO\:erní je kusé , vydlázÍ, jak se 
zdá, z pOlddhnýC'h názorů , jalké právě by ly uve,c1eny (sr. ,zejména 
O f n e rIT . str. I 99) . 

CD na t Olmto řešení zaráží předevšÍ\m, je tuším neshoda\, s ře
šením, ja,ké má mí,srttO, když se škoda nahražuje natuífaai tell'" 
(§ I323 in pr .). V této pi'ípadnosti ko lísání valuty je bezv)"rzna)1u
né, a význam m a jen kolísáil1tí ceny statktl, o které jde. Stoll.l!pne-li, 
a to' rtřeba velllli značně, cena zničen,ého př' edlT\ ětu , musí se po
škozenému dOlstati prostě statku náll1r,adního hez,e zi'-etele k t om u, 
že 'jehocen'a je v době ~pltllění náhra,dního závazku v)'šší 1l1eŽ byla 
v době, kdy šk'Plda byla způsobena·, ježt.O' cio jista nemůžeme říci, 
že vězí v tom náhrada ušléh o zisku, když se na místO: uprázdněné 
zničelllím předmětu Ida-de Jin}' pi-edmět stejného druhu. Klesne-li 
vš,ak v mezidobí, a to tl-eba· z,ase vdmi značně, cena zničeného 
srtatku , dlosta'ne se poškozenému za,se jen náhradního předmětu. 
Cenového. rOlzdUu pak jen tehd y, k,dyž je tu povinnost nahraditi 
u šlir zIsk. 

Jak je :zřejmo, m á podle t O'ho stoupání a: klesání ceny statků 

n es hody, kt er é by se snad mohly vyskytnouti v j ednotJiivos tec h, lze 
míti za t o, že § 1323 má pravidlo dosti pružné, které po skytuje s o u cl ci 
vol,nost, aby p ř isoudil náhradu , která nejspÍš e odp,)Vídá povaze věci. 
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~zce la jiný \Týznarrn., když se nahra1žuje škoda penězi, než když se
nahražuje natLwali:ter. 

To vede především k otázce, jak i-eš,ení ohou phpa,m.llOstí 
sjednotiti . Cesta by byh tuším hci, že i~ešení prvé ptl-Í:pClJdnoMi 
přes z.dálllll:ivlOU log.i čnost není správné a že pl1atí: 7ohl,edávka na 
peněžitou náhradu škody nevzniká již v době, kdy v1znikla škoda, 
'nýbrž tvoří ji tťjprve soudce, když se rozhodne, p1-isoudIi;ti summu 
peněžitou a nikoli restituci naturální; a hledí, určuje výši této, 
peněžité sumrny, k obdobě s restitucí naturáln&. 

Tím by byla arci ,do-cíleno jakési shody mezi i-ešell1,í'm abau 
případnastí, ale přece jen zbývají pachybnosti, zdali získané raz
hadnutí je vholdné. NeLze admítnauti atáz,ku, zdali by nebyla de
lege feren:daprolmysEti zevrubně paměr mezi nábradau 'peněži

tau a restitucí naturállnÍ a ustanovení o objemu náhradnl .pavin
nosti kladoucí dihaz na stu,peň viny . Plři tom ovšem tlení nrutna 
vylučavati, že podf'obný rozbal' paJmu ušléhO' zisku :l

2
) by i de· 

lege lata poskyťl <oporu řešení v,hrOidJnějšlmu, než jaké by,lla' na
~tíněn:o v§še způsobem snad paněkud- přím'očarým. 

12. ·Uvažujíce IQ povinnasti k náhradě Šlk8dy, nalézáme i jiné 
přípa;d,uoSlti, ve kterých bude, nehledíc ke kolísání valuty a ceny 
ostatních statků, pochybna, jalk užiti principu peněžité nálmady. 
PHkladem budiž tato: Dolaváním nebo jiným nebezpečným pod
nikem byla třeba z'cel.a :pabořena budava, a ta tak, že lna témž mí
stě vi'lbec nenl mbžuIQ stavěti. Hle·díc k § 1323 bude 'pat1,ně nahra
diti ška'du penězi. V dOlbá'ch, kdy není raz dílu lTlezi badnotalu bu
dov starých ,a stavebním .nákla,dem budlOv nov)Tch, nebude· so udci 
nesnadnO', aby das!pěl ,k !peněžité summě, která by by.1a spravedli
vau náhr.ado~l. Jinak v dobách, ve kte1rých mezi. aběma hac:11,lo
tami je rozdrol a sna,d r.OIzidíl velmi zlnačnSr • Jest oldlha:dní cenau po
dle § 1223 hodnota budavystaré či stavební náklad budovy nové? 
A bude ve všech pHp·aldnostechm,ožno rozhodn.outi stejně? 

13. Známy j sau d: není se proto poúebí o nich šíi-iti, přípéťd

na<S<ti, ve Ikter)Tch se a,ceňují závady, váznaucí na nějakých objek
tech . Z poztlstala<sti na Pl-o nebIÚ jakkali jinak se dastanlle komusi 
něja;kéha statku abtí.ženéha závadau, vyjádi-enOt1 'v penězích. 
Dnes při enormních paklesech někter)Tch valut se ani SIl1lad. již 

22) .Jako učini l na př . Se 11 e y O , V. I str . SPI sl. h l edě k po\-in
nosti úrokové. 
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nikomu nezdá nespravedlivým, že při poklesu valuty Ca s .ním 
korrespondujícím vzestUjpem ceny statku tourto valutou měřené
ho) on en, komu staitek připadl, mnoho zís.ká. Ale závažněJš~m 
jsou případnosti, ve kterých valuta s1:l0'1.l'pá. \ 7 době , kdy se lna lpi . 
v yméři'l povinný diíl jediného syna, byla p ozůstalost oceněna na 
100.000 lC č, !pcVinn}T díl na 50.000 Kč. Stoupá-lli valuta" ztlSitává 
sUJmma závad,y nez,měněna, kdežto snad statky tvoi-ící aktiva po
zústa;!.QIsti vyceněná ve znehodnocené val:utě, se hodnotě závady 
již, ani nerovna'j í. 

14. Nepřekvapuje, že tam , -kde cenění statl'''':l se děje či má 
díti nehledíc k ustall1lQ1venrm nějakého konkretního právního i-á.du , 
se vyskytuje myšlenka vyjádhti (měřiti) hodnotn objéktu m·ěřít

kem pokud možno pevný!m, t. j . zlatem nebo !])enězi rovnými 
zlatu. Ale při ,tom jest :míti na péIJměti, že i tentoi postup by mohl 
b}Tti dŮV10dem těžkých křivd. 

Dok,a'zuje se a jistě přesv-ědčivě, že z,l,ato samo není c1nes 
orn.ím pevn)rm a nepružným mě1-ítkem ho dno t, .iakým bývá za dob 
nOl1málních. Lze ph1svědčiti oněm , J<teří na pi-o vyt)Tkají , že zlat.o 
je napro.ti jiný,m statkúm někde pi~ecellěno , Jinde pockeněno. 

Lze se dále ,p oručiti z denní zkušennosti , že d omácí kupní 
síla zneh'oldnocené valuty b}Tvá vyšší než její zal,raniční kurs , a 
to nejen než její kurs proti zlatu a v.élJlutám r.ovn:ý"m zlatu, n:'ý-brž 
i než její kurs pl10lti ji.n)T'1TI vJél lutám sice ta!ké zneho'dnoceným, ale 
znehodnoceným méně. 

Snad někdo řekne , že rozcHl mezi domácí kupní silou měny 
a jejím za'hraničním kurse'm je jen pře c hod n Ý'111 následkem 
toho, co. se na.zývá leno.stí cen, a že táž lenost cen 'mívá v někte
nTch peri:odách náslledek právě OpaČn}T , t . j. pi-ehodnocení zm.ehod
nocené měny. Lze totiž ukázati lna to, že klesá-li měna (v p-oměru 
k měnám jiným), nepři.způso:bují se domácí celll')' tQlmuto po~desu ; 

stO'upá-li v po.m·ěru k jiným valutám, zase se domá.::í ceny ne;přl

způsobují tomuto v,zestupu . A bylo by tu'd~ž možno vysloviti zá
s.adu : když znehodltlocená měna klesá, je podhodnoc.enlia , když 
sto upá , je ·přehodnocena . Než věc jistě není ta,k pr.ostá. Řešen~ 
její ,arci náJeží náro1dním ho.sp-odářtl'm a zde bylo' vše to uvedeno, 
jen aby bylo zřejmo, jaká nebezpečen·ství s,e skrývá v odhadování 
ye zlatě . 

Konečně lze v souvislosti s tím, co bylo ,pověděno výše 0' od
h a.du závad , p odot,knouti , že jejich odhad ve zlatě nebo v jiné 
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kcmstantě) chavá v sobě velké nebezpečenství, jestliZe závada 

Sél!ma trvá dáJe 'V j :l!lé měně. 
PHkI.adJe.m budá uvedeno: Má se z a!p 1 a.ti ti za a.kti vum, které 

zbude, když se odpočte passiv.um vázno u cí na strttKU a vyjácli'"ené 

na p.1'- . v Kč. V době odhaJdu byl lk:urs Kč ke zlatu I : 20 . Prohlá

sí-li se, že ocl akt·iv.a ipřeve,deného na zlato S,ť o:dpOlčte p.als1s,ivlum 

l;repočtemé na zl,ato, a to j.edlThou dva'cetinou n0I111inálu, a rozdít 
se vyplatí, objevil a by se velká nespravedlivlO,st tohoto rozhod

nutí"když Kč stonpne na pr . . na poměr' 1 : 5, poněv:a;d!ž Sle sra,

z ilo pi-íliš 'mádo. VěřitelI 'Při této relaci absorbuje daleko větší část 
aktiva, než Jaik bylo supponovál1o. 

Emz'! Svoboda: 

Nepřekonatelný odpor a rozvrat manželství. 

:Mezi váž,ně myslícími lidmi není o tom Již sQJoru, že m.anžel
ství neroz:lu čiteíné patI-í minulosti. DO/životní ·rozvocl v připadě 

ztro skotán í života manželského jest ilnstituce nemravná, , liG)

měrnÚ a obecně škodlivá .1
) A le není dosud jas.no·, jakémetO'dy 

zákonoc1Úrné m(Jo by se použíti ph for.mulaci pi-ípadÚ rozluko-

/ \ rýcl,. Zde jest ve "šech moclernÍ<c·h zákor:\o dárstvÍch a ta,ké II n~ls 

patrnéJ:ápání v nejistotě, doko nce ja'kýsi strach pi"cel trtdiká !1l1ím 
i"ešenÍm cli letl11matu: p i" e s n é ]1 o V Y s lov e ~~ í -cl Í! v o cl 1\ n c
p oc h Y JJ n )1 ·c ll, .i a s II )r ch, s vaz II j í c í c h vo l 11 o s t 
s o II cl C tO v II -- - n e b o IP r o II I á š e n í z á s a cl y spr a v c cl 1 i
v )r cha \' ft ž II )r c ll . cl II v o cl 1\ jej i c h ž IP o s o II z e n í P 0 -

1) Pro ne rozlučitelnos t lze uvésti j en námitky konfesijní. Velrni. 
vtipně praYÍ o tom P I a n i o I »Oroit Civil« sv. 1. Č. 1141, že dopouští-Iii 
~e proti manželu k a tolicky pravověrnémn druh)T llJanže l špatn)'ch skutki\ 
- - n emusí pl"eee žalovati o rozInku, dávaje přednost svému konfessij
:11111\1 pře svědčení pl-ed možno s tí svobody. A le dop'J uští-li se on Sál~l 

1 1 cplavO'sťí , n emá práva , stěžovati si: »car la re ligion, <.Jui lui intercli t 
le divorce, lu i interdit égaliement l'adultere et tous les autres fait s, 
qui sont des eau sc ~ d l' divorce «. A. ::>natně, kd~rlJ y byla rozluka i proti, 
němu prohlá~cnd pUl1 ':::ch á se mu pi"ece n<1 vúJi, a1,y jí nepoužil a v nové 
Tl1.a nžc1ství n evs pil - ač by dl e zákona světského mohl. Tam té ž 
(: . 1145 se prav : zakázati rozluku, protože jest nevítaná , to jest jako 
:ókaz anlputaeÍ: z c1úvodu, že chirurg mrzačí n emocného. »Ce n' est. 
pas Ic div'J ree, qui détruit ľinstitution sa inte du mariage, c'est la m é·" 
:-; int elligenc e de s ép o ux, et le divorce y met fin. « 


