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1. Dar o v á iI1 i.
§ 938. Přes všeliké nejistO'ty právní te·o.tiedo,vedla praxe na.,.
jíti cel'kem přesnnu hranici! darnvací Sm!(,)'llNY .a proto je zcela správ.,. .
né, ponechává'-Ii osnova tento paragraf nezměn.ěllllý,' aspoň nedá
revise podnětu k novým kontrovecrsím.
§ 934. 1. Púvodní U'stannveM toto nahrazeno, bylO' ustanovením
zák ze dne 25. čeI'vence 1871, IČ. 76 ř. z. a toto se stalo p'odnětem
všech možných kOl1ltroversf.. kde řešení byla velmi rů,zná; podmí.:.
něná tím kttrým principál ním předpokladem vykladatelovým. -ledna
z těchto kontwve'tsí byla, zda jie zapntřebí formy 110tářskéhJOo aktu
pouze ke slibu, či ' též ku přije·tí sHbudarovacího. · Dnslov zákona
byl z-řejmě ve prospěch míněnv ,druhého, z.astanci mínění prvého
dov'o,lávali se ustannvení§ 943,; ale myslím, že Ine'p rávem, nebof
i dnsl,ov tohoto ustanovení svědčí mínění druhému, leč by zase hi- '
storickými důvody provádě1se regres' ad mÍÍlnitum. Proto' je dnbře ,
přidržuje-li se revidovaný překlad tohoto druhého mínění, neboť
správně vyjadřuje tu ok'o.JltlJnst, že jde o smlouvu a nikoliv O> obohacení obdar.o;vaného z vůLe dároovy.
2. Dále řeší revidovaný překlado>tázku, zda dostačí skutečné
odevzdání nemovitosti bez intabulace k plnění slibu darovacího, či
zda je zapotř.ebí . nntářského aktu. Uvážíme-li však, ' žeobč. zák.
intabulaci považuje za -zvláštní případ tradice a uvážíme-Ii, že intabula:ce múže se státi' jen na základě tak zv. objle ktivní ka:usy,t. ,j.
že zde musí býti dán závazek ku převedení vlastnictví shledáme,
že darování nemovit'ostí mÍ1ž,e se státi jen ve formě notářského
aktu. J e:ntofik . by],o by snad vytknouti, že ·osnov·a mluví všeobecně
o »předmětech zapsaných v kn1hách veřejn.ých«, tím snad nevě 
domky přikloňuje se k nomenklatuře něm. obč. zák. (srov. Sohn.
der Gegenstand), našemu obč. zák. svědčí lépe výraz věci, čímž za·
hmují se jak věci hmotné, tak i věci nehmotné čiH tak z,v, před7
měty vůbec. Jde totiž o to, aby z odchylné nomenklatury nebyl
vadně i:nterpreto>váJl1i § 938.
3. D0610v, který navrhuje osnnva, zní·: »Neodevzdá-li se d2r,
kdy se darovací sm10uva čioní, je 'k její platnosti notářského spisu.
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Darují-li se ' předměty zapsané v knihách veřejných, je k platnosti
darovací smlouvy notářského spi.su pOířebí vždycky.«
Z toho patrno, že osnova vyřeši.Ja srce dvě kontwvers.y, ale
že t1eroiřešila třetí snad nejpalčivější: zda zapotřebí je notářského
aktu tam, kde sice není žádného hmotného odevzdání a přece to,
co bylo darováno, pfešlo do jmění obdarovaného·. jako p·ři cesi
pohJ,edávky,p'f'Qrn~nutí dlUhu , (§ 939., § 1381.). Legislativně poHUcká
hledis'k a 'jsou .mo.Žlllá dvě: buď vyžadují s.e k odevzdání takové náležitosti, z kterých by , se mohlo pTO každého snadno zjistiti, že
přesun majetkový nastal, tak }ak ',Tyžaduje tohlQ o.bč . zák. p·ři zří
zení věcných práv ;,(sro,y'; l'WeHspacher, VertráUlen au~ die ansem
Tatumstande), anebo· vYžadovalo by se kodevz.dá:ní splJt1Jěni závazků darovad smlouvou ' pře'vzatého,kferé by se stalo. uno aotu
s .l\IzavferDím da:w·v ací smLouvy. Mys~ím, ' že nedosti přesné rozlišování mezi ohliguiídmi 'a .Ji1ier uÍ'ÍCÍ mi (so!učnímt) právními jednáními a nejasné posouzení t. zv. věci právních stnluv (což pramení
zase v běžné nauoe o tak zv. subiektivním právU) zatemňuje tento
problém. Nežpr.o tento . teore't ický spm neTií zde ani místa, ani
času L Neide nám o ,odůvodnění problemu, ale o stanov'ení p·r oblemu.
Osnova podle d:ítV'odové zprávy Iwmise revisní p,řikloňujese k názoru, že pJ,aťi'ii má hledisko prvé, .tedy že k odevzdánÍ' vyžaduJe
se tradice po rozumu §§ 423.-,-437. Vzhledem k tomu, že k nemovttostem vztahuje se. druhá věta § 943. a že cons,ti'tuturn po·ssesso.uinu
má býtivyJ.bučeno, zbÝvají případy §§ 426., 427., z nichž § 427.
ustanovuj'e též o věoech ,nehmotných. dop'adají tedy zmíněné dva:
paragrafy na v'š~chny p,řfpady zde zmíněné a plr'o to mohla by se
iwntroversatattOrozřešit~ tím způsobem, že by za s-IO'vy: »Neode.' vzdá ... li se da!r« ciíoV'al'Y §§ 426., 427. Y' závorkách. Tím myslím.
by jasně bylo vyiádřenO' v zákoně, co komise zamýšlela. Z legislativníhO' hlediska i'e se zásad:ním řešením o.snovy úp,lně souhlasiti.
§ 945. K tomuto ustanovení připO'juj'e OSTI'O'va druhou větu, která
velmi případným zpftsohe:m doplňuje větu prvou. Vztahuj'e-li se
totiž p,rvá věta na nedostatky právní. míří druhá věta na nedO'staiky
fys:cké. Druhá; věta zlní: »Vz:ntkla-li obdarovanému škoda' vadnou
p.O'\<"ahou věci darované práv je dárce ze škody jen tehdy, když
vadnou po'v ahu věci zna·l a lz·e mu p.řičísti k vIně, že ·ji obda:rovail1'ému
neohlásH.«
§ 947. Dar může dárce odvúlatt (podle osnovy), nedostává-li
se mu prostředků k výživě vlastní a těch, které je po zákonu povinen živiti. S dodatkem tímto je úplně souhlasiti. Závažnější je
změna ta, že dálr ce může odvo\'ati dar resp. i'eho hodnotu, ale jen
pokud obdarovaný jest ještě ' obohacen a není omezen na zákonný
úrok z daru, ale osn:ovaposkytuje obdarovanému alternativní phlění
totiž, že »obdarovaný může wácení odvrátiti tím, že poskytne dárci,
ěeho je potřebí k oné vj'rživě, wž může býti event. hodnota' větší
, než hodnota daru«. SPOrHO je, zda pres·t ace má býti trvalá či do-
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časná. Tato kontroversa mUSela by se ještě !egis.Ilativně vyřešiti.
. J.in:ctk p.odmínky § 946: zůstávají nezměnětny.
.
§ 948. Odvolání daru pro nevděk I.!p.om.íná značně na -odvolání
léna pro felonii, dnes souvislost s ].enTIlÍm práIvem je úp,J.ně přeru
šena, a také h0'spodářská fu:nkce, daru je zcela: jiná než donnace lenl1Jího práva. V tom směru bylo ref0'rmovati' ustanovení § 948., aby
bylo konf,ormní § 540. Navrhli jSme pro' § 540. toto< z·něn.í: »Kd0' se
dopustí zloónu protř osobě zůstavi.teJ,orvě , jeho jmění . anebo· proti
osobě jemu blJíz'ké, ' jest potud nehod-en děditi, p,okud nel·z e z okol. ností sou:di,ti, že mu zŮ'staviltel odpustil. Osobam~ blízkými,k nimž
jest zůstavitel v takovém p,o,měru rodinném, přátelském nebo mi.l.ostném, že -by újmu jjmi utrpěnou pocHoval jako újmu v~astní.{(
§ 954. Druhá věta je ~ osn0'vě upraveíla takto ;··"" Avšak v čas
nouze múže neje:!1! dárce, nýbrž i dítě potomně naroz,ené, které ;e
členem rodiny dárcovy, jak na obdarovaném tak na jeho- dědicích
požadovati, co jest ustanoveno
§ 947. « Zde uvažovati by bylo,
zda ' není nadbytkem zmím,ěna ols oba dárcova, kdyžtě, v § 947. revokace jeho ' dopadá ' i na p'řípad § 954.; podte mého, mí'nění tomn
jest tak Konečně bylo by uvá:ž;tÍ', zda· p'r vá věta po'l emicky z.ahrocená proti dřívějšímu právu není dnes zceLa zbyte:čná . . Pro,to snad
mohl by se § 954. fo-rmul,nvati takt0': »N a r o- d Í.-I i sed á r. ci po
t é, kdy ž byl učil n i l' s m I o II V u d a ro v a c í, .cL í t ě, kt e r é i e
č I·e. ne in rod .jlny dá r c o v y, může tOIŤO v<Čas nonz.e žádati jak
na obdar·o·v aném, tak na jeho dě·dících, co ustano<vem:o v § 947. «

v

2. S m I o II v a s c hi o v a c í.
§ 959.,960. OsnDva škrtá ustanolv·ení § 959 vzhledem k tomu,
že respositumirregurare dovedlo se uplatniti. a teorie i praxe dovedlynaléztil správnou hranici mezi zápůjčkou i depositem. Naproti
tomu navlrhuje se zacho,v ati § 960, ačko.!iv referent sám uznává jeho
slabi.ny, ale přiml'ouvá se plro zacho·v ání toh010 ustanovení. poněvadž
» V § 960 lze spatřovati cenný pokyn (právě jako v § 837), že před
mě·tem smlo'U'v y upnvené v hlavě 22. mohou býtt i tak zv. jednání
íakti:cká«. Je · věm otázka, zda máme trvati na témže rozdíllUi mezi
sml·ou'vou umožňDvací a námezdní jak byJ,o v římském právu meú
mandátem a locatio conductio operararum, kdyžtě dnes jde o pou
hou fikci, nebof v tom rozdíl podilie našeho práva žádný není, či zda
máme spíše hledati rO'iQdíl v tom, že p·ři: zmocnění Jde O' to, aby
zmocněnec právně j,edna.! jménem nebo na vrub zmocl1Jěného a při
s mlouvě pracovní 00< ' v~rkon pracovní. Dále mám pochybnosti, zda
vodle našeho práva le p'řípustnooddě1lova·Ť;r úplně Zas.tDupenÍ od
smLouvy zmocňov:ací. Pmto' dáváme na uváženou, zda by se pře~e
nedopQoruoo lv al0 škrtnouti, bké § 960.
§ 961. 1. Osnova obsahuj:e do Stil nezvyklou no<vinku, totiž depos itáři propůjčuje ochranu posesorní a sice co do deponované věci, ač
kolív depositář je pouhým detentorem. Toto ust,movení zapadá sice do
s JTstemu něm . o·bč. zákoníka, ale těžce se snáší s k,o'l1S.trukcí pojmu
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věci.

a držen.í jak vypracoval j.ejl obč. zák. Ovšem jle zde jen () tleOl',etickou část záJkona, která n en,í prn nás závazná a proto. nie:ni žádného
principiálufho odp'olfu prúti ,t éto úpravě, aJčk,01iv nelze {} tom pochybovati, že . změna tato bude: zásadního rázu pro revils~ učení v držbě.
S hlediska legislativně politického nemůžeme se v šak dáti sváděti
tal\!Ovými pochybnostmi, které n,ejsou zásadně odůvodněnry, jefÍl konservativností myšLení dají se vysvěUitř. Proto souhlasíme s navrže":
uou změnou.
2. V druhém odstavci řeší osnova. ožehavou otázku, kdy deposibiř byl věc povinenpoiistiti, tato povinnost je podle osnovy dána"
pokud dohodou stran nebyla vyloučena. Formulace ta souhlasí s
praxí, jak se vyvinula najmě v neiistých letech ·1919 a 1920.
.
§ 970. 1. Slova § 970 »eÍ!n und au:s.g ehende Persone'tli«, což není
nic jiného než přehled slov čl. 1953 Code civil »des étrangers al1ant
ci venanť dans l'hotellerie ({, překládá osnova osoby, . »které do domu
vešly, hledíc k tomu, že je obecně p,řístup'lllÝ«. Tím vyja:dřuje .osnova,
že 'osoby ty vešly - sit venia oerbo - způsobem legMním, ted y
pro c:iz.i'llce určeným vcho,dem, kde'žto případ v~ouděnJ do hostinc e
jiným způsobem nen.f v tomtl() obsaženi; konečně a!ni německý. ani
francouzský text nekryje tento případ ani s legislativně-politického
hlediska a není úmyslem pro tento. pří,pad poskytnouti: hostu ochrany
na rozdíl práva švýcarského (čl. 487 O R) a německého (§. 70 I. B
G B). Mystím, že prn ,n aše pomě,ry dosa'v adní úprava j'e vyhovn.iíd.
ačkoli z řad organisací hostinských ozývají se hlasy, aby ručení
hostinských bylo značnou měrou zmírněno a [.0 z toho důvo'd!u, že
venkovské hostince nejsou zařízeny tak, aby podobné risiko mohl hostinský převzíti'. Často uvádí se, že průjezd považován je za SJll(;á:·~ t
hosti:uských mís,tností, ačkoliv j,de .o místo, které je úP,lnlě přístupné
a kde nelze vykon.ávati dowrtt. S těchto a p'odobných nám:t.e'K těžko,
lze všaik nabýti přesvědčení o neúčelnosti ustanovení § 970. !'.!ehoť
právě druhýma.dstavcem § 970 je ručení hostinského velmi vhoc!ně
omezeno. takže příslušným návěštím může hosUnský upozorniti, ~e
to nebo ono místo není určeno k uložení věci.
2. Druhá malá změna týká se stylistického překladn; totiž obrat
»Besitzer von BadeanstaJlten« p'řeklládá se »p'odniikalt-e.té lázní «,
s čímž je úpln:ě souhlasiti. poněva,džohrat ten naz.načuje lépe pří
slušnou právní skutečnost , než neur,či,té SI-OIV O maMe-1, drži1el atp.
3. P ů j č k a.
§ 971. Dosavadní usta,nov,ení o. půjčce roz!lišovala mezi půjčkou
v užším sl<o,va' SmYShl a v:írprosou. VzhJ;edem na f.ormulaci § 971 (aut
dne gewisse Zeit) a § 974 (so entstehí kein wahrer Verírag) bylo.dosti
sporů o hiran:idch mezi k,omodatem a výp'roso u (srov. RaJnda. BeSÍlt z § 7c), § 25. Schey. ObHgat'ol1isrec'ht str. 260). Osnova mění usta novení o plt1jčce tím Z.pllsobem; ž,e doba užívání nemusí býtu ani přímo
~tni nepřímo označell1l a. že múže b:írU také p'oifJ.eicháJna na: vůH půjčiteli.
- Myšlenka tato jest úplně správná, tím ovšem nenídQitčeno tak zv.
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precarium ex jure perm)sslOnis sen familiaritatis , na něž poukazuje
Schey. S tQlho dův,o'du myslím, bude vho;dno ponechati § 345. v tbrrito
směrur beze změny, a bude nutnio výraz . »OeHHHgheit « velmi preg~
narntně přeložiti', ale výraz »{l:11<e sicheiner f,o!rtdauerden Verbirndl'iich:..
keit · Ztl unterziehen« bylo by přeložm po změně ' »anž nějaký zá- '
vazek na se béře«. Tím omezila by se žal!oba pr-o vypuz:ení z držby
pouze na případy precarii ex jure permissionis sen Iamiliaritatis.
Žaloba pm vypnzerní z držby v případu § 974 nemá po nové úpravě
v,alně smyslu, nebo,f vypÚj.čitd mů'že p'o'ža'Clrovatt půjčenou věc žalobou zesmlQuvya není odkázá:n na ža'lobu vlastnidmu. Dávati pak.
žalobu vypuzení z držby vedlle' žaloby smluvTií' není účelné. K § 971
.. jest podotknouti, že se asi stala chyba při ' redakci př.ekladu; v důvo
dech totiž Je uvedeno, že slova »auf dne bestimmt~ Zeit«' j.s~u ' pře"
Jožena »po nějaký čas« , kdležtQl v textu zmfněného paTagrafu mluví se
» 0 dočasném uŽÍvárnÍ«. Zdá se, že stalo se talk po úrardě v komts~, ale.
důvody změněny nebyly. Základní myšlence (spojení komodataa
prefaria) odpovídá: vícepře-klrad uváděný ' dův'odY.

4: Z á p
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§ 983. 1. Ustarnov el1Jí o zápůj.čc.e byla úplně změněrna , aLe usta~
novení o reál-ním kontraktu byla p'o nechána'; úmluva:, že kapli!tál zapůjčí, j'e smlouvou p' řípll"avnoru. Zde np'ěuně j:es,t :nadhodHi otázku, zda
dnešním poměrům vyhovu1'j p,odťnínky § 936, najmě pokud se týče
smlouvy úvěrové. Dnešním názo,rům obchodniim odpovídá sPÍš. ~ t~ 
konstrukce této sml,oruvy, že je to definitiviní smlouva, di'e níž jedna
strana se zavazUrje vyplácetil podle potřeby valutu a druhá zavazuje
se tuto vyplacenou valutu VlrátirtL Ustano,y ení § 936 mohou býti! pro
stranu úvěr hledající velmi nebezpe-čná, neboť v,ěřite,l může p'rávě
v nejnebezpeoněj.ší době' ,o dephti další vY'plácení úvěru a tím v,ehnati
dlužníka do úzkých. Chce-Ii se věřHel chrániti:, může si dausulam
rebus sic stautibus jark,o smluvní doložku vloži:ti dOl smlo.uvy, jestliže
mu In druhá strarJJa schválí. al:e dnes není na místě dávati vě'řiteli
pri,v Hegované pos.,tavení. Vzhlede;m '-k, tomu přim~r()uvám se ,0'P'ě,tn~ ; ,
aby I§ 936 bylYynechán a tím ' by odpadla i jeho citace ve druhé
větě § 983. Přkozeno'-právní motilv y, které vedly ke styJ:ils.aci § 936,
dnes nemohou býti r,ozhod:py, když jde o' úpravu konkretní'c h zájmu:
Konečně llesmíme .;za;pomenouti, že počátkem XlX. století v ' Rakousku ještě úplně neproniklo j hospodářstvÍ . peněžnÍ, dnes však jsme '.'
již na dalším stup~i, totiž hospodářství úvěrovém. Stylisace ~. 983
odpovídá hosipodářství p'eněžnimu, ale nehodí se ji:ž zcela pm ho spodářství úvěTové. S toho- důvodu přimlQuvám se velmi za' nra značeno'll změ,nu.

2. Dúvody k revidované osnově vělnují dosti místa otázce de":
fini:ce smloluvy o zápůjčce. MlysHm však, že funkce tak zv. defi:riic
legálních je zcela jiného rázu než funkce vědeckých definic. J_de-l1
v těchto ,o vyzrnačení obsahu pojmu s hledils ka určitého windrp Li ,
jde v orIěch o stanov ení základního obsahu té neho oné normy, 1. j:
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stanovení nejcharaktičtějších povinností. Nezaměňujeme-li jednotlivé
hormy t. zv. p'ráVlJjílmi institurty, pak nám účel h~igáJIJ1jích definic jasněii
.' . vyvstane a nebude obav 'Ú\ správnou' definict t. iv~ p1fáv~I1líhio. irl1:s;titutu.
,
Bylo by velmi těŽlko nalézti denrnid, kterr é by se hod~la na, ltegální
' '' i vědeckou definici a naopak. Obtíže legální definice záp'ujčky (jako
běžných definic toho rázu vubec) pramení ve valné většině v té
okolnosti, že redaktoři občanského zákoníka nečiriiJi přesného roz
dílu mezr učebnicí a zákoníkem, a že ' i dnes rozdíl tohoto se nečinÍ.
Na opačném stanovisku stojí něm, obč. zák., jenž zavrhuje i Íegální definice, ač se bez nich nemuže obeiítL Význam legálních
definic je jiný, jde-li o právní řád s nzavřeným systémem smluv
(jako původní právo římské), ClltlJebo jde-U o práIVní' řád se vŠeobe~
nou, záyaztJ.'nstí ,smluv, jako, je nláš. V prvém p'řípa:dě ,definice J,e,gáJlnf
musí obsahovati povinnosti tak up'r avené, aby dopadly skutečně
, na všechny případy , na ně'ž by měly dopadnouti podle úmyshu zá, , kOI1l.6dárce. V případu drTUlruém dosta'čí, pamatuie-H se na typický
případ smlouv.y ; mimořáJdrné 'úchylky od tohQito mQiž,no snadno r'Ozřešiti podle zásady analogie, takže na ně , není třeba v legální definici pamatovati.
Z toruoJ.o· 'hlediska budeme oceňovati legální definici zápůjlčlky .
'" ,Dosa:vadrti defirn id záJpi,jčky bylo mnoho vytýkáno, v'ý!tka s'počívá
. však v tom, že nedoStti jasně :bylo f{~z1išo'váno mezi dvěma druhy
definic, ale přes to mnohá v ýtka byla odův'odněna. V' z,hleďem k túmu: jest vÍit,ati, mění.li se definice v revid()rvaném překladu. De,fini,ce
revidov,aného překl3'du zní':
»!přenechají-H se někomu věci zas1turpitelné 's tím, aby ji.ch užil
pod]'e liho,sti, alby však po čase vrátil věci stejného druhu, je t'o zá' . pMčka« . S, defin'~cí v celku jest souhlasiti , neboť jak legální def.inice pro
" právní řád se všeorbe'cnou .závazno stí f::: luv plně vyhovuje, ' pochyb, , 'HOSti, ~te,ré nadhaZ!uií důvody, :tý'kají 'Se vědecké · deHnri ce právního
" íns1:itu,tu. J estkechv,á:le redakce konstatorvati; lž e proiVedla zm,ěny
jen 'p'olkud jsou vÝznCll~ny pro talk 'z v. legální definici', a'čkoliv důvo
' :', cly mezi řec:kými 'dvěma- druhy definic ne:činá zásadního rozdílu .
Změny; které 'V de·finici byly pr:ovedeny, jsou zevrubně v důvodech
v ysvětleny.

3. K ttOrnuto :p,řirp:oJen druhý odstavec o zápůjčc e rr)ezi rn~mžely .
k jejtížplanUtosti jest třdba nOltářského aktu. '
4. l( § 983. aJ reividovaným §i§ 985., 986., 986. a), 992. a) bylo by
pOldotkl1lOurf.i, 'že užírvaií výrazu dlpůjčlka 've dv.otjím smyslu; předně
, jarkco smlroúva v § 983., za druhé ja:k o předmět v,zájemných po,v innostÍt i§i§ 985., 986. Zásadně není praH rtro mu. 'žád'né námi1ky, poněva'ď'ž
dupHčita těchto výrazů je v práJVu Jl'ašem · velmiO:bvyklá (srorv.
držba" vlastnictví atd.). Je vŠ'a:k tře:bél!při 'úvaze de lege ferenda
tento mornent vy,tklnouti. alby při 'kone'čné 'úpravě zákona, bylo, jas-
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jde; a mě10 by se dUlblidtě této zahránlHi, aby se tak učinilo

zavčas.

.

~ '

ZáiI>ůj ' čka pen ' ěžitá :

"

. '

1. Úprava této smlouvy náležÍ< k ~~Imidilležitým problémům
nejen soukromohoopodářským, ' alei stát.nělho~' p,odářskYm. Zde právě stált 'Vz~h!Jedem na sÝ'oji ' mě!rioivou ipOliti1ku bude regula.tÍ'v:ně.. z.a:sahovat~ do, otá,zky, 'II jak"é mě:fiě. Z!apuj'čka může býti .:poskytnuta a 'v
iaké může bý!ti' splacena.ZctSa<dystátního hospodářstvÍ · budou se
ovšem podle ' dané ' situace měniti ' a bUdou rázu finančně-právního,
"; 'pwčež 'není jé moeJno z.ařáHHi 'do obča:nského zákon~ka" jak dŮ'vo-.
! dová zprálVaspl"áNně vytýká. V nově redi'golv aném I§ 985: . (- 986.)
" praIVí sle »Zrtlpůjoka periěž.itá'. m Úže s é"d á t i<, II O< k II dto m II n ebrá:ní- z.'VláštnÍustano·1venf O' ·obchodu'.s ko- 'v ovým i
a c ~ ,z í tni ' p e' něz i;' buď v penězí.ch kovových aneho, pa!píwvých
neoo v cennýclh Ipaipírec'h«
dále»Zátf>ůjcku peně'žil tio,u Je s'p,la'tW,
kdy Ž ne ní II ic ji n éh o u m I II ven o, Ipeně'zi, které jsou měnou
v místě platebním«.
2. Zá:pMaku m:oŽllo splaNli :není-li nic jinéh.Q· platnč umlwveno,
pokud nejde o melÚnámdní styký, v tuze';nSlké měně ~§ 986. a) ja:kě
kolirv ane'bo v určitém druhu mincí, po 'příIPa!dě ui'či\té .~ěil1ě bez rozdílu, :oda v t,om dmhu mincíi ~měně) ibyla vYlplacena čili nic, Ipokud.
úmlu'va taJkoiVá podle měnových předpisů je přÍipusnná (I§ 986. hl.
S, touto 'konstm~cí je úplně souhlasiti, nebof je věcí st-Mni man ční
'POlit,j,ky, a:by u roČi 1a, kdy' úmluvy takojv é isoo příl(Ywstny čili, nic.
Osnova stojí v tomto směru ha stanovisku úplné smluvní volnosti,
f011'e.c hávajíc . fina:l1ičnímu zákoTIOldárstiVí, alby tuto omez,oNaj.(j..
3. Jiná otázka jé, kolik se má splatiti? Tu ustanovuje !§- .986 c):
Při stejné měně po .přfpadě sttejln~Tch micr1JcÍ vr,áJtitil se. má tolik, lmNk
bylo dáno, po'kud není umluveno něoo i'iného. Kdy se má .státi.lplacenf ve stejné mČll1ě (mmcích) stanoveno ,je v §§ a) b).
Má-li se platiti v ji1né mě'ně nebo min:cí.C:h, usvanoyuje o,s:nova
zdánlivě proOlba ,případy sipv.!ečně, p'řiihlédneme-li však Ik dúvoďúm
osnOlv y vidíme, že U'stanorvuje jen o 'případu Iprvém. ~hledem k ;tomu, .ž e· v !§I e) mluvÍ' se .o zmČll1ě měny a v §I f) O' m1nCÍ'ch z obě'hu
vyšlýoh, přicházíme k tomu úsudku, i :e pří'pa,d tento v osnově ře
šen není. Tím ovšem neříkáme, že by řešen býti měl. Tuto otázku
ponecháváme praktickfrm finančním politikům, zde pouze m~zeru
tuto konstatujeme. Bližší úvahou přišlo by se snad k tomu přesvěd ·
čení, že jde o otázku čistě měnovou a proto, že ustano\rení toto ne·
patří do zákoníka občanského, že přepočítání na př. zlatých mincí
na papírové peníze bude se díti podle ustanovení měnového zákona.
Pokud jde .o .přepo.čÍtací kursdv·o,u různý'ch měn us~,anovu11ť
osnova,že vYPŮÍ'čitel dlulhuje S'U~U, kterou ohdržÍme, kdy:ž přepo
čt'eme ,p'eni,z e zrupů.jčlk!ou dané na: 'p eníze dlu:hované v deil1l, k1dy záptllčka 'hyla· dána a na místě, Ikdy se tak sta~o. Jde zde o otázku

a

_. 28 eminentně hos,podá:řs!kou, s hlediska dvili'S!.ického je z.cela lhostejno,
zda se ustanoví přepo·čítací 'kurs v del1 výplaty či v den vrá..cení' vaJuty. Myslím vša:k,ž'e kurs dne vrácení valuty je vhodnější ..:l1'ež V
den výplaty. Půjčí-Ii! někdo · Čccho'siováJku: lOO ,ď()larů , chce dosta'ti
hodnotu 100 'dola'rů zpět, není proto vhodnu Ipřepočítati v den výpl'alty valuty. Prakti,a ky", bu'4e mHi toto ustanovení' ten smysl, 'že všec'hny peně' žní ú'SltavY:~:ía,y~d~o~I,t ve s'VÝClh p!()dmínkách 'wstanovení~ Že,
roz,hiOldný den j e '\'r~ cení\Talúty, ale. z toho za:~e vzejdou mímÍí!k y, ·
že dlužníku to nebylo známO atp. Obchodním zvyklostem, pokud
jsem semolIl přesvě4Čiti, odpovíq.á vlee hirs v den výplaty valuty '
rr~Ž kurs v den ,'vr,ác.~ní , yaluty. Tentlo'. p,řepočítací. , z.pů'Solb ,J1Qdl ;;s e'
nejen na .p.řípadyty; ' ževalulía dána v d'zí'm:6ně a má ,býti splacena '
vďomá:cí měně,ale Ina ty,že valuta dá!na byla: v domácí rriěně ' a '
Ibýti slp lacena v 'Cizí měně. Jde zde íen a je:n o 'Otázku! hQSlPod;1'tř- '
~kou, ja'kékoHv úvil'lW (které s~'ad by při pOlerriice;norily povstati),
co je in obligatione a co in solutione, nemají žádné ceny.
..
4. Na změny hod:n!o t · peně'žníc'h, 'způs,obený, c'h inflací nebo de- .•
flací, občanský zákoník nepřihlíží, ačkoliv nebezpečí . při inflaci .
je Jpro věřite'le ,olhr.omnéa to pTálvě tam, kde považuje se 'úv ě r v n.ormální době za ne.ii'~stě}Ší, t. . j. v dlouhold.oibém úvěru hypotekárním. .
ÚipI'alVa však t()'holto pro'blé~l1u ne:náleží do o:bča;ns!kého záko níka, neboť 'ko'řen zla je ve stá:tním hos'PodMs.tví. Je pmto zcela' S'(}ulhlasiti
s tím, .ž e .osnova nemá žádného U's.~,anovení 'o 'změně 'hodn01y peně~z .
způsobené inflací nebo deflací. Problém nedá se také určiti jednoduchým ustanovením positivníh9práva, Problém zní : dluží dlužník
určitý počet měnových jednotek bez ohledu na jich hospodářskou
hodnotu, anebo dluží určitou hodnotu hospodářskou, jejíž poukázkou
jsou peníze a která v nich je . vyjá~řena?
5. Va"wta zá1pújlčky . peněžHé múž.e se vYlplatiti též v cenných
papí,rec'h znčjící-ch nadol'U'čite!e, které mají cenu tržní :ueb.o' burso,v ní, a dlužnáva'luta stanoví se kursem 'V den' výiplaty va,l uty. .Ařipo·:
mend,ilti jes>t, ž·e y· :t,omto přípa:dě . trvá o snova na tO:l11,~e vráceno
musí býti tantundem .{dluhuje sumu peněžitou · rovnající se tržní
nebo bursoV'.ní ceně:, .ja:k()u mě-ly .ony Ipél'píry vdopě, kdy 'zápů}č.(a
dána),ač'ko]i.v i'inetk ,od t.ohoto požadavku upou;Šití. Osno'V'a :podle dů-.
yodůčinítak úmyslně, poně'V<ťdž má se tínl 'brániti !i}'.pic'ky lichvář
ským i'edn.á:ním a dává z:vláMnÍ ustanovení speciální, platící ve'dle
-{měch všeobecných. 'l iledíce, k těmto dův'odům 's ouhlasíme s tím,
a'by též kurs dne výlplaty ~byl.r,o:zhodný a ne kurs dne vrácení valuty.
Připůmon()'utť jest, ž e tenlto :případ lišiti jest od pHpadů uvedených ad 3. V oněclh .p,řípadech byly dán,y peníze a rriaH Ib ý,ti v rá,ceny
'pel1LZe třebasrŮlzný·ch . měn, v tom'o ip:řípa:dě peníze neby ly 'VYplaceny hotově, ale 'VYďáidřeny v Ihodnot ě Hné. PřÍlpad tento je mezi tak
zv: contractus mohatI ae a případy uvedený mi ad 3.
Singulární lichevnÍ usta,noven·f ' je též ono, kterým se zaka'zuje,
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výpovědních ' lhůtách při pe!néž;itých
ustanovení tot,o pře'V'z<IJto ;l:)ylo z občanslkého zá:lmnílk a
· němeokého (!§ 609). Není-Ii totiž nic smluveno o Slplatnosti dlU'hu, je
vý1p~)lVědl1ií' lhůta" jek-li Ol zápůjčku vyš'ší ' 5.000 K,č, tříměsí!ční. jinak
jednoměsíční. Výpovědní dolba plmtí, jak z ná's leduiíd věty patrno ,
pro obě str am'y , jde-li o zá!půjčiku úročn,ou. P:ři zéÍ;půj'6ce bezlúročné
může dlužník dluhovaný olbnols splatiti i be'z výpovědi.
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· t§ 989. Podobná Hchevníl ustanovení máme IV nově redigovanéIh
§ 999, do něhož pojat je pů'vodní teXit § 999 a 'u stanovení dvorského
dekre1u ze dne 24. prosince 1816, Č. 1305 Sb. z.a n.

1;_.'

)Odář

5. Z Pl O c n ě 1lÍ.

rstati),

lilava: 22. má na,dpis: O zmo,cněllí a jinakém iednatelstlVÍ, CQlŽ
je doslovný Ipřeiklad dosavadní: marginálníl rubriky.
Dosa'V'a'dní občanský záko[ljík nečiní dostatečnéhof!O'zdí,lu :; nezi
přímým i nepřímým 'z astoupenim a bud.e věci je'n na pWSlpě,ch, kdy;ž
: rozlišenÍ' tak,oiv é se pwve'cle. Při za-stoupení ,přímém muskne mz ··
lišOlvati slkute1čno1sti, jimilŽ! přesunul~ia: byla Ip,řilčítatelnost k pOiv inn1os tem a k právům (což ,by se snad mdhlo· česky vyjádřiti »prá!vní orlpovědností,,) z osoby jednající na osobu zastoupenou, a skutečnostmi,
· které jsou wzhodn'Y 'pro práJvní Ipoměr mezi zástupcem a za'stO'ulpe· ným. Pokud ide 'o prvou: otáJzku-, mŮlže pOlSlunwŤ,Í' právní odlpolv Mnos ti státi se buď iprávním jednáním, neibo výrolk em úřa.du, anebo i/psa
lege. Jde-Ii o pos1unutí odlpo:vědnosti ,právním jednáním, je to podle
dosava:dní'ch u's ta·nolVení t,O'též právní jedná'ní, jímž se upra,v ulje právní poměr mee:i z'astoulpeným a zálstupcem. Toto je sice Ik ons.trukce
odchylující se dosti ·od panujídch konstrukcí tak zv. plné mo:ci, ale
ct\omnílváme se,že je nejvíce 'práva občanského' zák Že hranice této
&"1llouvy ke smlouvě náme~dní je velmi ne,jilstá, je prav,da, a to dÍ!vO'dová zpráva zdi'TTa'zň'uje 'z cela po právu,oJbzvláště ip ro tO', že
sml1o,uvou touto je současně UlpTaveno té'ž tak zv. f)epřírné 'zas·(j>upenÍ. Největší nesnáz je :právě ve Slpajení ta1k z.v . příméhO' a l1e<pří·
mého za,stoupení, ale při revi'S'iolbčanského lzákoníka nelze pomýšleti
na to, aiJJy .oha druhy zas·oupení byly r,()zlišeny dvěma druhy smlu:v. )
,p oněvadž to'př e dpokláJdá sjednocení na ,předpokla·deoh jaJk teo,r etických, tak i praHiaký;ch, a k tomu se 'hodí dnešnídoha ve,l mi málo.
· Praxe dovedl a nalézti sprálVl10u cestu a proto j.e obava, že hlubším
zásahem do konstrukce 22. hlavy pro praxi se ničeho nezíská. Z toho
dúvoďu přes naJŠe pochybnosti je sou!fJlasiti s tim. žeo'sll'ova hlubŠÍ,clh změn .n eprmr.á dí', a'č redalk'ce v dův,ode1ch má též lp'ochyibno's ti
o S'právi1ost,~ 22.hla:vy, třebas js.ou trocliu jiiThého rázu než pochybnosti naše. Vz!hledem na řečené jest V Í't,ati , že z i§ 1002 škrtají se
sJ,olva »jmén'em jÍllléh1o«, tímto škrtem se nitznač'u'i'e, že v té~,o' hlg,v ~
upmvují 'se přímé i nepřímé zals1tupitelstvÍ.
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§10Q8. Osnova recipuje redakční chyhu dosavadního § 1008
(ja!k z ,dúvodové zprávy jde na j.evo) z neporo1zuměnÍ' t,oln oto uS'tano..venL V tl()lm&> paragra,fu 'usta,n,olVuje t'()Itjž 'VMa Ip rvá o pl'l1Jé moci; kt~
rá musí zníti na druhy ur,čitých právních jednání (actus mandanti
specialis.), druhá pak o Iplné moci, Ikterá musí zníti na urči,té · právní
jednáni, tedy singulárně-indiv~duálně; urÚné Iprávní ,j ednání (a,c.tus
mood<liU specialissimi). Ve' třeH ",ětoě říká se v ,š ak, že při všeobecn é'
plné moci dostačí, k:lyž označÍI 's e v ní neispe,ciálnější plná moc pouze příslušným druhem právního jednání. Antinomie tato byla různě
vyfkládána (smv. 'nimo jiné Krainz; 5. ,vyd., str. 312, KrasllIo'Půlski,
'ObHg. 'Recht., str. 355), Iprávě tuto aJUtooomN přehJíoží redakce a protQl i'ejí l]Jolemika není dohře založena. Vzhledem na znění pf1Vé a
třetí věty OIpětně navrhujeme, <lihy ke všem jednáním u:vedeným v
!§ 1008 vyžadovalosedrulhové Iplné mo,ci a. alby třet( věta odpadla
(sr,o v. Časopis pro I]Jrávní a StátnlÍ' vědu, roč. 1V., str. 44). Na'Vrhu ..
je·ne tudí:ž tenitl~ dosldV:
Jde-li o to, aby zmocněný jménem j'iného zci:: wval věci nebo
plat !přejímal, Z.áJpůjčky dával' n,eJbo Ibral,peatíze nebo věci maHcÍpeněž, tt,ou ,hlodnotu vYbíral; rozepře 'n a soud vznášel, narovná,ní , činil;
uzavíral smlouvy Sl]Jolečenské; něoo daroval; zv,Q1lil rozhoďčí'ho' ne1*>
bezplatně se zřekl práv, potřebui'e plné moci zvláštní, vy'týkajíd
druh jednání právě jmenovaných.
I§ 1038 a. Ustanovení o jednatelství bez příkazu jsou ponechána
celkem bez podstatné změny, jen za § 1038 vsunut byl nový paragraf vzhledem na poměry na: Sl'o venslku: Vzal-U někdo l1'a .seb~ bez
příkazu věci osoby, jejíhož přivolení a jejíž pokynů si nemůže dobře
yy,žáJdati a počíná-li Soi, dbs1tará'Vaie tyto, věd, jak() dolbrý hospodář,
mŮože pO'Žadovati nálhradu nákladů jlaJko '~;nocněrnec {!§ 1014). Je-li
toho slkutečně na Sllovensku třeba: 'paJk není pr,oli' tOllU žá:dný.ch J1ám~tek, k()neČ1l1ě i v našich poměrech ne!bU'de ,t oto ustanlo vení od
mÍls ta.
§ 1042. Ustanovení toto změněno bylo v ten rQzum, že vyneohátra by,l a s!()'Va »ze 'zá!kona«; i I]Jroti tomu není námH,ek, nebQlf'Pro
pr,áJvnf kvaJi.t,u ,povinnosti je zcela nero:z hodno, zda jsou dány ipsa
lege či pros{řede:CSně' práJva1ím jednáním, a nlení také legis!atirvně-po
litického dúv()d"u, 'PfoOJČ 'ome:wfVa'Í,i u'stan1olVeni § 1042 jen na povin nosti dané ipsa lege.

