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cly mu povstalé, Hrnak jest pJvi.nen, vrátiti odměnu, sraziv si škodu Jemu 
tímto prodlením nebo menší odměnou povstal,ou. 

Původce může žádati, aby přís.pěvek byl rozmnožen a nzšiřová!1, 
aneb aby mu byla dána náhrada šk,ody pro nesplnění jen tehdy, když mll 
byl nakladatelem udán čas, kdy přís;pěvek vyjde. 

§ 41. Převzal-li jeden anebo několik původců, zpmcovati dUo podle 
návrhu nakladatelem předl'Jženého, mohou požadovati jen smluvenou od
měnu. Původcovo právo na díle příslu~í nakladateli a tento nenl povinen, 
je-li o tom pochybnost, dílo rJzmnožiti a vydati. 

Totéž platí, omezuje-li se činnost původcova :na účast na encyklopae
dickém díle 'nebJ na l:rřípravné nebo pomocné práce pro dUo jiného nebo 
PľO souborné dno. 

§ 42. Co ustanoveno jest v zákoně o ptlvodci, platí obdJbně 'o je-ho 
právním nás,tupci, pokud ,podle povahy věci lze těchto ustanJVellÍ o něm 
použíti. -

§ 43. Je-li podíle nakladatelské smlouvy učiněné před působností to
hotJ záko1la nakladatel o'právněn, oUs'pořádati další vydání, nebo bylo-li 
dílo přenecháno za o.dměnu smluvenou iednou pro vždy nebo bezplatně, 
11ll

olŽe pllvodce požadovati při nejblíže příštím vydání p.)měrně zvýšenou 
odměnu podle § 21. odst. 2. Kdyby tu 11ebylo ujednání tam uvedeného, mů
že žádati za iejí určení podle § 21. odst 5. 

§ 44. Tímto zákJnem zrušuií se ustanovení §§ 1172 a, 1173. ob. zák. 
oc:. a §§ 516. až 533 zák. čl. XXXVII. z rooku 1875 pro území Ceskosloven
ské renubli.kv. 

§ 45. Zál"oln nabývá účitlllosti prvtdm dnem kalendářního měsíce ná-
~ledujícího po vyhlášení. 

Jej prJvésti 'I1áleží ministru s,pravetHnosti, obchodu a školství a ná
);odnf osvěty. 

Pozn..'lmky k revi~i ohčanského z~kon'l{a. 
Jaromír Sed 1 á č e k. 

L Ve článku »0 československý občanský zákoník« v minulém 
ročníku tohoto časopisu dovodil jsem, že bude nutno provésti nejen 
překlad starého občanského zákoníka, nýbrž i unifikaci našeho práva 
soukromého. Jak asi z mého článku je patrno, bude nutno provésti 
revisi celého občanského zákoníka. K této revisi dovoluji.-si přičiniti 
několik p0známek, které ani z áaleka nečiní nároku 11a ÚpIllOS~ na
vrhovaných změn. 

2. Nejprve jest rozřešiti otázku formální. o'bčanský zákoník 
do češtiny pře!nžený bude sice obsahově celkem shodovati se s pů
vodním občanským zákoníkem rakouským, ale formálně bude to 
zákon, platný nikoliv od r. 1811, leč od své publikace. Tu pak jest 
pamatovati, že dle čl. II. zák. z 28. října 1918 Č. 11 sb . z. a n. za cho
ván byl dosavadní právní řád v platnosti a proto zákony, které po 
občanském zákoníku byly v Rakousku vydány, zllstaly v pla+a10sti. 
Kdyby však k těmto změnám v občanském zákoníku se nepřih1iželo~ 
mělo by to ten význam, že nově vydaným překladem obč. zák. tyto 
zmény by byly derogovány. Není však možno v obč. zák. všechny 
í~měny vyjádřiti z důvodů legislativně technických, mnohé t. zv. 
materiálně-právní předpisy není možno odděliti od formálně-práv-
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ních předpisů, které se nalézají v předpisech soudního řádu, nespor
ného řízení, knihovního práva. Proto doporučovalo by se vydati 
zákony dva: 

1. zákon, jímž se uvozuje obč. zákoník prO' Československou 
Republiku, 

2. zákon, obsahující obč. zák. pro Československou Republiku . 
V zákoně uvozovacím bylo by ve čl. prvém stanovEi, že vy

dává se pro celou oblast republiky Čs. jednotný zákoník občanský, 
jenž nastupuje na místo dosavadních zákonů, v jednotlivých částech 
repubNky platících, pokud upravují stejné poměry, anebo· tomuto 
zákonu odporují. 

Prvou částí tohoto us~anovenf má býti vyjádřeno, že no~r 
obč. zák. nastupuje místo obč. zákoníka z r. 1811, aby v praxi se 
nehledělo na nový zákon jako na pouhý překlad, a nemínilo se, že 
obč. zákoník z r. 1811 ve své nové redakci platí u nás dále. V dal
ších článcích byle by vyjádřiti, které zákony, jichž ustanovení sou
visejí s obč. zák., jsou zachována v platnosti. Tato ustanovení budou 
nutna, pokud dle zamýšleného plánu nemíní se současně provádě~i 
unifikClce zákonú procesních. řádu ko nkursního, odpúrčího, knihov
ního řízení a práva obchodního . 

. 3. Pol(ud se týče Sl'ovenska, budou obtíže jen při právu ro
dinném a dědickém, kteréžto právo nejvíce se na Slovensku vyvi
nulo a vykazuje v detailech odchylky od práva našeho. Co do ostat
ních částí obč. zák., nebude valný ch obtíží zavésti tento zákoník n ... l 
Slovensku beze zm~n. Platilť obč. zák. na Slovensku v polovici mi
nulého s~oJetí a vyvinoval v době pozdější na zvykové právo v 
Uhrách veHk T vliv. Nebude proto z dúvodú u,nifikace proti obč. zák. 
žádnÝch námitek. Přimlouvám se proto aby v partiích, jednajicích 
o privu věcném a obligačním, nebylo přihliženo k zvykovému prá
vu dosud na Slovensku platnému. Nelze ovšem přehlížeti. že usta
TI ovení jiných uherských zákontl. která Zltst8nou v platnosti, ZPtl 

sobí na Slovensku nejednu odchyl1m obč. práva, tak že ani jednoŤ
nvm O'bč. zákoníkem úplné jedno+y soukromého práva nedocílíme. 
Tvto divergence nent možno odstraniti i kdybychom co nejvíce při
h1'íželi k právu na Slovensku platnému. pr·npvadž začasté musili 
bychom se rozhodnouti bud' pro právo t 2mn ější, nebo zdejší. Proto 
právě doporučuji llvozova cÍ zflkon. pon~vadž tam nejpřehledněji 
budeme moci přihlížeti k odchylkám nevyhnutelným pro staré zeml' 
a Slove,nsko. 

4. Podám-li několik námětí'l k revisi . nechci tím vyjádři+i, že 
jiné parbe obč. práva by revise nepotřeb ovélly, nejsem však refe
rentem 8ni členem komise pro revisi obč. zákoníka a proto nemám 
povi,nnosti zpracovávati všechny nutné změny v obč. zákoníku. 
Možno mi snad namítati náhodnost navrhcvanvch oprav, ale výtka 
ta 4'o byla by jen tehdy ourávnp,na, kdyby n8vrhov,mé opravy ne·· 
vycházely z jednoho. hlediska, kdyhy zde nehylo nutné souvislosti 
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mezi částmi a celkovým plánem. Omezuji se na právo věcné - a 
obligační. 

5. Paragrafy 285-308 bylo by celkem ponechati beze změn. 
Je jisto. že rozdělení věcí na hmotné a nehmotné nám nevyhovuje, 
poněvadž je prováděno z různého hlediska, ale v praxi neskýtá val
ných obtíží. Útoky však. které se podnikaly proti § 285 (U n g e r), 
nebyly spravedl'ivé. Německý obč. zákoník vynechal podobné usta
novení. ale § 90. nčm. obč. zák. je vysvě~1itelnÝ jen pod zorným 
úhlem Windscheidovy teorie subjektivních práv. J ednn věc však 
nemáme přes to v něm. obč._ právu stanovenu, totiž, proč musíme 
míti nutný vztah mezi celkem a částmi jednotlivé věci. Francouzské 
právo to učinilo tím, že neoperuje s pojmem věcí, leč s pOjmem 
statků (biens), náš obč. zákoník přiblížil se v § 285. velmi ke stano
visku francouzského práva, ale nedosáhl jeho jasnosti. Proto dopo
ručoval bych malou korekturu v § 285., aby na konec tohoto usta
novení dalo se do závorky slovo »statky«. Tím zdúrazňujeme ho
spodářskou stránku věcí, tyto jsou pak dle nauky národospodářské 
v penězích ocenitelné, proto důsledně mělo by se odsl-raniti usta
novení o neocenitclných věcech (§ 303). Tu přicházíme k otázce o 
věcech hmotných a nehmotný ch, kterou nedoporučujeme šetřiti a 
proto navrhujeme. aby §§ 292. 303 nebyly změněny. V praxi ostatně 
nebude ani s tímto ustanovením obtíží a odstraňovali bychom jen 
jednu z mnohvch antinomií obč. práva, které se zcela vyloučiti ne
dají. jak přesveďčivč dokazuje Krč m á ř ve svém článku »Několik 
poznámek k chystané reformě občanského práva« (Sborník XX., 
str. 36 n.). 

Navrhuji vynechati § 286., poněvadž uvádí omyl co' do ustano
vení o veřejném statku. Následující § 287. bylo by pozměniti v ten 
smysl, aby bylo vyjádřeno, že i veřejný s~atek je v soukromém 
vlastnictví státu, nebo jiných veřejných soukromý ch korporací. 
První a třeí věta do tohoto ustanovení nepatří a je vynechati Prv{t 
věta náleží svvm obsahem k ustanovením. týkCljícím se okupace, 
třetí p8k věta do obč. zák. vůbec nepatří. Druhou větu bylo hy for
mulovati takto: 

§. Věci. které slouží veřejnému užívání, jako silnice, toky. 
řeky a pod. jmenují se veřejným stPttkem, bez rozdílu, nále
žejí-li právem vlastnickirm státu neb komukoliv jinému. 
Ustanovení o obecních statcích (§ 288) vzhledem na zákon ze 

dne 17. července 1919. Č. 421 sb. zák. a n. antikvována, a je je vv
nechati podobně též ustanovení o věcech zeměpánových (§ 289). 

Odpor byl proti ustanovení o součástkách a pertinencfch věcí, 
ale ustrmovení obč. prftva vyhovuií pra xi a není n1ltnŮ' jich měniti. 

Pouze novelou připojen,' § 297 a) (nov. lIT. § 10) bylo by uvésti 
v soulad s us~anovením § 294. tak, že by začátek § 297. a) znĚ:l 
takto: 

Svojí-li vlastník nemovité vpci s touto trvale stroje. ne
považují se tyto, za příslušenství (§ 294), když se svolením. _ . _ 
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6. V kapitole o drž b ě bude nutno uvažovati, zda se má po 
drže~i drž ba tab u r á r n í. Držba je pro naše právo významná, 
pokud se týče ochrany possesornf, vydržení a restituce nákladll. 
Ochrana possesorní, jak obecně se za to má, držbě tabulární nepří
sluší, vydržení pak contra tabulas je u nás v plném rozsahu pří
pustno a nyni změnou §§ 1467 a 1469 obč. zák. poslední zbytek ta
bulárníhi vydřžení pominul. Ustanovení knihovního řádu §§ 61 a n. 
netýkají se vydržení, ale regulují naříkatelnost vkladů. Co se .. , pak 
t~Tče restEuce nákladů na věc učiněných, je zřejmo, že náklady na 
věc může učiniti jen ten, kdo je faktickým a ne knihovním držitelem. 
Uvažujeme-li takto, shledáme, že ustanovení §§ 322 a 350 obsahuii 
zbytečnost a bylo by § 322 formulovati takto: 

Byla-li věc nějaká více osobám postupně předán a, je drži-
telem ona, k~erá ji ve skutečnosti ovládá. 
§ 350. jest vynechati, podobně též § 441. 
Ustanovení o pro v o ca t i o Jl e e x leg e, na něž vztahují se 

ustanovení §§ 323. a 324. byla již od r. 1849 antikvována a novým 
procesním řádem pozbyla zcela významu. Jen význam poslední věty 
§ 324. ml"iže b~Tti sporný při negativních žalobách určovacích. 

Vzhledem k tomu, že by odstrančním i této věty mohly po
vstati pochybnosti snad horšího rázu, doporučovalo by se § 323 vy_ 
nechati a § 324. dáti toto znění: 

Pokuď protivník nedokáže, že držitel má věc bezprávně .. 
jest za to míti, že držba jeho je pořádná. 
V o+ázce r e s t i t u cen á k I a d II je zřejmá nedůslednost v 

§ 336. vzhledem na ustanovení § 331. a proto doporučuji, aby § 336. 
doplněn byl slovy: . 

. . . nejvíce však nynější cena nákladů, pokud tato nepře
vyšuje cenu nákladů skutečně učiněných. 
7. V ustanovení o v I a s tni c tví přimlouval bych se za to, 

ahy §§ 353. a 354. byly: ponechány, třebas tyto definice jsou dnes 
pov8žovány za vadné; přimlouvám se za ponechání pro~o, poněvadž 
definice tyto zapadají velmi dobře do systematiky zákona a do vše-o 
obecných pojmů, jimiž zákon pracuje. Vynechají-li se, bude to jen 
na úkor srozumitelnosti jiných konnexních míst obč. zákona. 

§§ 357. až 360. je vynechati, poněvadž jsou zastaralé. Nejsem 
toho mínění, že dělené vlastnictví bylo chybou proti principLlm práva,. 
naopak mám za to, že ustanovení o děleném vlastnictví neHépe od
povídalo sociálním poměrllm minulých století, ale dnes superficies, 
cmphyteusis, léna jsou odstraněna a fideikomisy budou patrně též' 
Nlsťraněny, a vázanost jmění je dnes záborovým zákonem do té míry 
nahražena, pokud je pro zachováni památek a starožitností nutna. 

§ 365 , vzhledem .na us~anovení § 109. ústavní listiny je zbytečn,Ý' 
a jest ho proto vynechati. 

P a s i v n í leg i t i m a cep ř i ž a lob ě v I a s tni c k é. Dle
mého názoru je zcela. nerozhodno, zda pasivně legitimován je de
tcntor či držitel po ro.zumu § 309. Tato distinkce je závažna jen pr() 
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ochranu držby dle § 339., ale nikoliv'pro pasivní legitimaci vlastnické 
žaloby. Proto bylo by v § 366. slovo »lnhaber« přeložEi »jenž věc 
má«, nebo »jenž věc ovládá« a stejně v § 369. slova »in seiner Macht 
habe«, poněvadž slovem »míti« v češtině se vyjadřuje mocenský 
poměr ovládání. K tornu srovnej připomínky na konci tohoto článku. 

N á I e z p o k I ad u. § 399. měl by míti znění: »polovice po
kladu přináleží nálezci, polovice majiteli pozemku.« Podobně měl by 
se upraviti § 401. Platnost dv. dekr. soud. z 15. června 1846, Č. 970 
sb. zák. a ze dne 1.4. srpna 1866 sb. 74, str. 174 sb. z. pol. je zrušiti 
tím, že znění § 398. se převezme nezmě'liěně, jen ve druhé větě bylo 
by na místě zemského úřadu říci »polEického úřadu II. instance« . 

. S pec i f i k a c e. V § 415. za slova dosavadního originálu 
»oder die Absonderung nicht m6,glich« bylo by vsunouti slova »aniž 
tím ceny značně pozbudou«. 

S t a v b a. § 418. souvisí značně s ustanovením stavebních řádÍ! 
a proto bylo by nutno upraviti toto ustanovení dle zamýšlené změny 
stavebních řádů. Nemělo-li by se ustanovení o preklusi nároku zá
jemníků, pozvaných ke stavební komisi, zrně,niti, bylo by ovšem' 
§ 418. doplniti ustanovením »pokud vlastník pozemku dle stavebních 
řádů může své nároky uplatniti proti stavebníku pořadem práva~. 
Druhá věta nemá významu, pokud budou zachovány příslušná usta
novení dosavadních stavebních řádfI. 

Tra d i t i o f i c t a. V § 427. bylo by říci místo »Schuldforde
rnngen« »skripturní pohledávky~<, termín tento je přípustný, poně
vadž již něko1ikrá~e v našem zákonodárství se vyskytuje. 

8. Nyní dovolím si podati několik námětů ze zvláštní části obli
g'ačního práva. 

Dar o v á TI í. V § 943. druhou větu jest změniti takto: »Toto 
právo býti dotvrzeno notářským aktem.« V § 954. citace § 947. 
pi'lsobí nejistotu a bylo by proto nahraditi tuto citaci omezením 
tímto: »)pokud darovaná věc .nebo její hodnota je dosud u obda
rovaného«. 

U s ch o v á n í. V § 966. navrhuji, aby druhá část první věty 
byla vynechána a místo ní vložena slova »tvrdí-li ukladatel, že ško
da jemu byla zPtlsobena, ocení tuto škodu soudce dle svého volného 
uvážellí.« V § 967. měla by se druhá věta doplniti v ten smysl, že 
nároky vzájemné m8jí se uplatniti do 30 dnů soudní žalobou. 

Z á p fl j č k a. V tomto oddílu bude poměrně nejvíce změn za .. 
potřebí. Předně slovo »verbrauchbare« bylo by nahraditi slovem 
)zas+upitelné«. §§ 980-989 bylo by vzhledem na neurovnané valu
tární poměry vynechati a úpravu splácení peněžitých dluhll pone
chati příštím valutním zákomo1m. Omezení záp.ůjčky na veřejné dlu
hopisy v ~ 990 bylo by rozšJřiti na všechny dluho-pisy a cenné pa
píry, které zní na doručitele, anebo jsou rubopisem převoditelny, 
pokud mají cenu tržní nebo bursov,ní a mohou se ihned zpeněžiti dle 
denního kursu. Podmínka, že platí kurs dne odpočtu valu+y zapůj
čené, byla by ovšem přijata do nového zákona. Ustanovení zákona \ 
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ze dne 14. června 1868, č·. 62 říšsk. zákoníka bylo by pojmouti do 
obč. zák. s výjimkou § 6. Tento by se měl nahraditi takto: »Usta
novení o lichvářských právních jednáních vztahují se v plném roz
sahu i na zápůjčky.« 

Man dát. Ustanovení o smlouvě mandátní i s velmi spornými 
.§§ 1041 až 1043 bylo by celkem ponecha~i beze zmčny a to z toho 
důvodu, že tato ustanovení jsou s tehdejší systematikou obč. práva 
do té míry úzce spojena, že oprava jich byla by porušením. Jen k 
§ 1008. připomínám, že rozpor druhé cl třetí věty bude nutno, odstra- . 
niti tím způsobem, že revidovaný § ~ento bude obsahovati jedinou 
větu, ve které budou uvedeny všechny případy dosavadních vět 
dvou (ovšem vynechají se ustanovení o přísahách); pro tyto případy 
bude se vyžadovati zmocnění znějíCÍ ,na příslušný druh právních 
jednání a nikoliv snad plná moc pro konkretní právní jednání. 

Při sml o u vět r h o v é bude nutno opraviti znění § 1080. 
(nov. III § 132). V tomJ.o § mluví se o zboží, což dle ustáleného ná
zvosloví značí věci movité f '§ 1082. mluví však o nemovitých věcech. 
Není však příčiny omezovati tato ustanovení a bylo by proto v 
§ 1080. říci místo »zboží« slovo »věc«. 

Některá ustanovení oml o u věn á j e m n í jsou již antikvo_ 
vána, tak v § 1096. v druhém odstavci, mluví-li se ·0 službách, k~eré 
má právo požadovati proP8chtovatel statku, poněvadž se tím míní 
roboty. Podobně §§ 1122-1150 je vynechati, pončv8dž těmito usta
noveními upravované sociální útvary již dávno zanikly. 

N á hra d a š k o d y. V § 1295. doporučovalo by se vynechati 
druh,r odstavec: prvou část. Ustanovení toto nemá v alného smyslu. 
Buďto se prohlásí, že náhrad u škody je povinen každý, kdo způ
sobil Šk0r1U, jednaje proti dobr 1ím mravům, a zachovávati dobré 
mravy učiní se povinností právní, anebo k dobrým mravům se vůbec 
nenřih1íž í, ale tak , jak je toto ustanovení tekstováno, je ustanoveni 
toto zcela nemožné. Novella, dle svého doslovného znění, chce 
právně zavizati osoby, aby zachovávaly povinnost ne právní, ale 
e,irk0U. cr,ž ovšem není možno. tak ztlstává 0110 ustanovení v P111i 
cestě a vzbuzuie jen zrna ~ek. S druhou částí druhého o·dst. § 1295. 
sice t?ké nesouhlasím, ale toto ustanovení zachovává dosavadní no
menkhturu obč. zftk. a je proto zcela přijatelno, v praxi nebude 
V7.~llzov a ti pochybnosti. zvlá~tě že obdobně upravena byla t. zv. 
šikina v právu sousedském . Nepov~žuji však za správné, aby toto 
usfanovení bylo ponecháno u § 1295. Odpadne-li vVta prvá, náležf 
toto ustanovení k § 1305., kdež bv se mohlo umístiti v této formě: 
»leč bv práva svpho užívBI nřevážne za tím účelem. aby druhému 
zDtl~obil škodu«. Cit2ce § 1295. bv ovšem pak odpadla. Slovem »pře
vážn'::« míním vystihnouti tu okolnost. že účel jednání. tedy úmysl, 
proč ie jednáno. nemusí slTI P řov8J.i nouze k cjzÍ škodě. ml"lže směřo
vati j;:)k k cjzí škodě . tak i k vl?stnímu prosoěchu. ale hl::tvním úče
'lem má b,í-ti cjZÍ škoda. Dosavadní znění »zřejmě« (.offenbar) je po-
n~kud neurčité, poněvadž nás nechává na rozpacích, kdy někdo 
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jednal ve svém sice zájmu, ale zároveň chtěl zřejmě poškoditi dru
héhOo, ale cizá škoda nebyla převážným motivem jeho jednání. Ta
kové omezování akčního okruhu osob nepovažuji za žádoucÍ a konec 
konců vedlo by tOo právě ke mnohým sporům. Je-li toto ustanovení 
poněkud široké, by lo by opačné stanovisko, že účelem jednání má 
bý ti pouze cizí škoda, příliš úzké. Navrhované znění však zachovávi 
pravý s + řed mezi ob ěma názory . 

Vzhledem na zákon ze dne 17. října 1920 č. 571 sb. zák. a nař. 
bylo by změniti § 1314. v ten rozum, že místo vysvědčení bylo by 
dožadovati osobní doklady. 

9. Při sestavování těchto několika námětů řídil jsem se zásadou, 
že jde v tomto případě skutečně jen o překl a d a že zm ěny mají ~e 
omeziti na nejmenší míru. Proto nenavrhuji žádného doplnění před
pisů obč. zákona no'vými zákonnvmi ustanoveními, třebas by se v 
praxi sem tam toho pociťovala potřeba. Myslím, že pro nynější dobu 
je upustiti od doplňování obč. záko·nníka, poněvadž sporné případy 
obdobně dovedeme z dosavadních ustanovení poSouditi a pokud no
vých předpisů bylo by třeba, bylo by uplatniti zvláštními zákony. 
Začne-li se zákon doplňova~i a podstatně měniti, není jisto, kde ta
ková přestavba skončí. Tím ovšem by se práce velmi pozdržela a 
my potřebujeme jednotného obč. zák. velmi nutně a brzOo. 

Pohlížím na to ovšem jako opatření nouzové a myslím, že začne 
se po té pr acovati na novém obč. zák., který by mohl býti vydán aj. 
sociální poměry naše se ustálí a který by byl produktem naší české 
kultury. Práce!a bude ovšem vyžadovati práce nejméně jedné ge
nerace, pončvadž nikde by se neosvědčilo tragičtěji než zde: »práct~ 
kvapná, málo platná«. 

Ideálem našeho legisl ativního snažení musí ovšem býti takový 
ob~anský zákonník, který by byl produktem naší kultury a který by 
zárOoveň znamenal určitý pokrok leQ;islativní, aby tak naše legisla+iva 
ve všeobecn,rch dějinách kulturních měla též své čestné místo. Ale 
pro takovou práci chybí nám všechny předpoklady i ty nejjedno
dušší. Ro·zsáhlejší refQrmovánÍ pa k občanského zák. bylo by přece 
~en přestavbou cizí práce a nevím. jsme-li schopni úměrně přestavo
vati produkt osvícenské kultury osmnác+ého století. Proto právě se 
přimlouvám za změny jen zcela nepatrné a nevyhnutelné. Tímto pra
vidlem se řídě . podal jsem někc·.Jik námětů. hledících k právu věcné
mu a obligačnímu. Z toho důvodu navrhoval jsem též zvláštní uvo
zovací zákon, poněvadž tak vyhneme se s nejmenšími obtížemi roz
porům s pozdějším zákonodárstvím a s právem uherským, platn~rm 
na Slovensku. 

10. Do d a ! e k k p a s i v n i I e ~ i t i m a ci při ž a lob ě 
v I a s tni c k é. Podnčtem tohoto d0·dfltku je rozhodnutí nejvyššího 
soudu ze dne 1. dubna 1919, Rv I 1.::9'19 (Sbírka rozhodnutí č. 113) . 

. Dúvody tohoto rozbodnu+í jsou velmi krátké a proto dovoluji si ie 
citovati per extensum: »~ 369. 0h z. ukládá arci tomu, kdo v lastni

·ckou žalobu vznáší, by dokázal, že žalovaný má požadovanOou věc ve 
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své moci. Ustanovení toto doznalo však změny §em 346. ex. ř., z 
kteréhož to před pisu dlužno v souvislosti s §em 369. obč. z. dov'ozo
vati, že o~ázka, zda-li žalovaný má zažalovanou věc ve své moci, 
jes t již věcí exekučního řízení, takže ve sporu dle §. 369. obč. z. po
stačí, dokáže-li žalobce, že žalovaný se do. držby věcí dostal, to tím 
spíše, když by pro žalobce důkaz, že žalovaný dosud věc ve své 
m oci má, byl za okolností velmi obtížným, ba neproveditelným«. Z 
tohoto rozho~nutí byla vyvozena zásada interpre~ační § 369,. obč. z. : 
»Pro žalobu vlastnickou stačí dllkaz, že žalovaný moci své nad věCÍ 
se ujal, netřeba však dokazovati, že věc dosud v moci má«. Rozhod
nutí je zásadní a značného praktického významu, nepokládám je 
však za správné. . 

Ustanovení exekučního řádu o tom, kdo, musí strpěti exekuci na 
vydání určFé věci, nemění nikterak ustanovení o pasivní legitimaci 
v žal obě viastnické. § 346. ex. ř. prostě odkazuje, jak vésti jest exe
kuci, má-li povinná osoba exekvovaný předmět, § 347. ex. ř. pak, na
lézá-li se u osoby tře t í. (Srov. Neumann, Commentar, str. 940 a 944). 
Tato ustanovení stanoví tedy pasivní legitimaci v exekuci na vydání 
urči~é věci, zrovna tak jako určuje § 369. obč. z. pasivní legitimaci v 
žal o bě vlastnické. Pasivní legi timace v exekuci však není totožna s 
pas ivní legitimací žaloby vlastnické, tomu odporuje právě 2. oldst. 
§ 347. ex. ř. 

. Důsledky této argumentace jsou velmi dalekosáhlé. Žalobce 
by musil dl e toho pouze dokázati, že mu věc byla odňata, nikoEv 
však, že věc dosud je ve sféře moci žalovaného. Tu však exekuce 
n ebyla by provedFelna, když by věc nebyla v moci žalovaného a 
tř etí o,soba nebyla by povinna vydati tuto věc žalovanému (§ 347.'. 
odst. 2. ex. ř.). Touto. argumentací omezuje nejvyšší soud však pa
sivní legiJ-imaci ·na toho, jenž rušební čin provedl a nemohla by dle 
t oho důsl e dně ona třetí osoba býti žalována na vydání oné věci. Ža
loba v lastnická splývá pak s právní nehranou dle § 1323. obč. z ., pří
pad prvý. . 

Žaloba vlastni cká však liší se právě od žaloby z ·náhraůy škody, 
že může býti žalován kdokoliv věc zadržuje v lastníku a tím mu zne
možňuje, aby sv oji věc m ohl ov ládati, plyne to z t. zv. absolutnos~i 
p ráva vl astnického. Není v šak nutno, aby d otyčnJ'T něj aký rušební 
čin provedl. t ím liší se zase žaloba vlastnická od ž·aloby z rušené 
držby (§ 339. obč. zJ Připustíme-li však tot o, musíme říci. že poru
šuje v lastnic fv í ten, kdo věc nejsa v last-níkem ovládá, aniž v lastník 
je povinen to strp ěti. Je-li takový rušebník pD sivně legitimován, je 
t o ona osoba, jež věc v době podání žaloby měJ.a v e své moci. Ne
záleží na tom. jak ji má ve své mod, zda jako dete·ntor či jakol držitel 
(na tuto oJ-ázku klade váhu T i I s ch, Ei nfluss der Civi!processge-
setze auf das m::Jteriel!e Recht). Jak držitel, tak i detentor mohou 
souča sně věc ovládati. tento bezprostředně, o.nen o'sobou de+entoro
vou tím, že tento. -nakládá s věcí dle předpisů onohO' . Proto je mínění 
T i I s cha v o (1. c. str. 94) úp,lne správné, že jak detentor, tak i drži-
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1el jsou pasivně legEimováni a jeden nebo druhý může býti žalován. 
Jediné v 'případu § 16. c. ř. p. může býti výjimka, že žalována je ve
dle detentora též osoba, která věc ještě nemá, ale toto ustanovení s 
materiálním právem přímo nesouvisí. 

Zcela však odporuje mínění nejvyššího soudu t§ 378. obč. Z., ta
to přísná sankce zákazu zcizení věci sporné neměla by žádného 
smysl u, když by žalovaný nemusil věc mEi; v dflsledku projeveného 
mÍnční 11ejvyššího soudu ocitli bychom se v kolisi s normami o ná
hradě škody. Proč ?;de je dána tak přísná sankce bez ohledu na. zavi
nění? Jedi·né proto, aby zaručena byla pasívní legitimace žalovaného 
a exekuce rozsudku. Když by však žalovaný v době žaloby neovlá
-dal věci žalované, bylo by toto přísné zaručení exekuce beze vše
ho podkladu. Též § 376. obč. z. míří jen na ten případ, že žalovaný 
je ten, kdo věc má ve své moci. Nominatio auc~,oris (§ 375.) a falešný 
držitel věci (§ 377. obč. z.) dají se vysvětliti jen tou okolností, že ža
lovaný musí věc ovládati. 

Nejvyšší soud odvolává se na dflvod pragmatický, že průkaz 
pasivní legitimace »je za okolností velmi obtížný, ba neproveditel
ný«. Pro praktika má tento argument mnoho. kouzla, třebas teoreti
cky není udržitelný. Ale ani tento argument s praktického hledisk~ 
není přesvědčivý a to z toho důvodu, poněvadž žalobce nemusí sáh
n outi k reivindikaci v tom případu, je-li mu nemožno provés~i dúkaz 
dle § 369. obč. z., a přidržeti rušebníka dle § 1323 .. aby věc uvedl v 
předešlfr stav, po př. nahradil škodu rušebním činem vzniklou. V 
t omto případě dostačí prokázati pouze čin rušební. Nejsou-li dány 
však náležitosti nároku na náhradu škody, nezbývá než žalo'vati to
ho, kdo věc má. 

Tolik mám však za jisto, že obrat »in seiner Macht habe«, ne
v ztahuje se na detentora nebo držitele v technickém slova smyslu, 
'aniž slovo »Inhaber« v :§ 366. má znamenati protivu držitele. nvbrž 
- jak Ra nda (VlastnictvÍ, s tr. 278) uvádí - míní se tím vyjádřEi jen 
to, co v římském právu je velmi plasticky vyjádřeno v 1. 9 Dig. 6, 1: 
q ui teT ct et restituendi habet fakultatem, a to je jak detentor, tak i 
rl ržit el. 

Proto činil jsem návrh na textováni. jak v:;' še bylo podotknuto. -

Weyrův pojem práva a prof. Kal1ab. 
P. Br y c h t a. 

Loni vyšel W e y r ů v spis Základy fil,o sohe .právní. W eyr dc
iinuje v něm právo jakožt,o normy 'dané s tá t e m. Ať je obsahem 
-takové 'normy cokoHv, je to právem, p oněv:adž stát to poroučí nebo 
zakazuje, zkrátk-a k tomu zavazuje. Byť by obsah stá~ní normy byl 
s hl'edisek jiných, na př. s hlediska t. zv~ zdravéh o rozumu zcela ne
'Pochopitelný, jest pro právní'k,a příka zem, jehož nutno dbát. Kdyby 
:stálo v zákoně: budiž zničena každá věc a popnaveno každé zvíře , 




