
)ll je jedon z nich. Ani 
é z konania tejto úlohy. 

i keď s presvedčením, 
)stačuje, aby sme prijali, 
žiaduce, aby tu bola ko
edovanými spoločnosťou . 
javné, že právo zákonné 

dny návrh v zásade pre
II 1 v tomto smere. Usta
značnej miere potrebnú 
pružným ustanoveniam. 

tO' hranici ach móže dO'jsť 
ršak znovu zdorazniť, že 
~k svojej právnickosti a 
ebá~ štátu, resp. v štáte 
~h bude zistená vhodnosť 
len potom je na mieste, 
'eto účelné, keď zákono
tlOSť právu obyčajovému 
) je právO' občianske. TO' 
lo vobec prihliadať. Móže 
nienok § 4 vlád. návrhu. 
I aby sa prípadne mohlO' 
~h rozhodovať vždy záro
hO'. Pozícia práva obyča
dstatne iná. Nebude totiž 
lde výslovnéhO' dovolania 
výkon a opinio necessita
lde treba ešte hodnotenia 
,erníc a kladný výsledok 
ný pre jeho aplikovanie. 
'ať podfa § 4 vlád. návrhu 

za platnosti nového ob
lde, pravda v omedzenej 

,ko subsidiárnemu prame
. Jednotným občianskym 
ateriálnej jednoty v úpra
pustením práva obyčajo
.1 by tento cief v značnej 
zbytočná, keby boly vy

te, t. j. jednotné pre celé 
~ticky táto možnosť tu je, 
~rajší právny stav a dote
republiky tieto obavy len 

toto tiež prakticky po-
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Ak neni presvedčujúcich dóvodov, aby právu obyčajovému 
bola zásadne priznaná podporná funkcia, tým menej možno 
zastávať, aby právo obyčajové mala s právom zákonným rov
nakú pozíciu v pozitívnom právnom systéme, takže by sa mohly 
nielen vzájomne dopliíovať, ale tiež rušiť. 6 ) Bolo by to nesporne 
na úkor právnej istoty a skusenosti s nemeckým BGB by nás 
maly presvedčiť, že neni radno usilovať o takúto »pružnosť« 
zákoníka. 7) 

Smlouvy vzájemné. 
Vladimír Míš a. 

Dělíme-li smlouvy dle toho, kolik smluvních stran může 
míti účast na jejich vzniku, dospíváme k rozlišení smluv na 
dualistické (lllusí býti 2 strany) a pluralistické (libovO'lný po-
čet stran, nejméně, však dvě) .1) , 

Smlouvy dualistické lze pak rozděliti s různých hledisek na 
různé podskupiny. Někdy bývá východiskem hledisko hospo
dářské (smlouvy úplatné, bezplatné a smíšené), jindy čistě vnější 
hledisko, zda smlouva odpovídá typu zákonem »výslovně upra
venému« (smlouvy pojnlenované a nepojmenované), dále otáz-

6) I pre oblasť práva platného na Slov. zastáva sa názor (na pr. 
Roubíček-Sedláček, Komentář I. sltr. 160), platí obyčajove právna zálsada, 
že právo obyčajové zákon doplňuje, autenticky vykladá a zrušuje. Ako 
základ sa uvádza Tripartitum. I keď nechávame ' stranou, ČO v Tripar
titu je súkromným názorom 'Verboczyho a čo skutočným právom obyča
jovým, nemožno opominúf tendenciu pozitívne právnehj> vývinu od r . 
1514 až podnes. Tiež pokiar ide o právny systém česko~ovenský a jeho 
štruktúru. je pochybné, či je v ňom opora pre takéto tvrdenie. Tento mo
ment je snaď smerodatnejší ako Tripartitum. - S názorom (Komentář, 
I, str. 61), že medzi prameňmi pozitívneho práva súkromného na Slov. a 
Podk. R. prvé miesto zaujíma právo obyčajové, je mo~no súhlasif len 
v tom smysle, že oným prvým miestom sa chce 2190razniť kvantita, roz
sah práva obyčajového. Čo do pozitívne právnej kvality je pozícia obrá
tená: zákon je primárnym, právo obyčajové le sekundárnym prame-
110m pozitívneho práva i na Slovensku a Pok. si. 

7) Iná je otázka zvyklostí, v ktorých hov í § 7 vlád. návrhu. Do
volanie sa ich je hojnejšie, než tomu bolo v . Z. O. pred novelami, je 
hojnejšie i proti zneniu znovelizovanému i proti osnove z r. 1931; ba do
konca vládny návrh dovoláva sa zvyklostí v. prípadoch, kde to' bolo vy
lúčené i podra práva slovenského. Prípady dovolania sú: §§ 92, 93, 105, 
137, 162, 237, 263, 291, 301, 304, 331, 611, 661, 694, 695, 721, 757, 765, 
766, 816, 822, 832, 851, 947, 952, 957, 969, 985, 986, 1012, 1023, 1033, 1122, 
l152, 1283, 1338. Je vhodné, keď sa usiluje urobiť pomocou zvyklostí 
obč. zákoník pružnejším. Zdá sa však, že je až predobré dovolanie 
sa zvyklostí v §§ 985 a 1023, kde sa stan'oví, že primeraný plat mú sn 
poskytnúť až vtedy, keď neni inej zvyklosti (lebo úmluvy lebo predpisov). 

' :1) Sed I á č e k, Obligace I, ·Čís. 264; 1t hr e n z w e i g, Das Rechl der 
Schulverha1tnisse, str. 88. 
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ka, zda se v nich projevuje jejich kausa2
) či nikoliv (smlouvy 

kausální a abstraktní), nebo konečně ryze právní hledisko, to
tiž skutečnost, zda jest vázána pouze jedna strana (smlouvy 
. jednostranné, unilaterální) či strany obě (smlouvy vzájemné, 
bilaterální, synallagmatické). 

Při tomto posledním rozhoduje toliko otázka, zda každá 
strana je vázána povinností, jsouc zároveň věřitelem a dlužní
kem, či nikoliv. Rozdělení toto shoduje se pouze částečně s roz
dělením smluv na úplatné a bezplatné. Úplatnost či bezplatnost 
smluv spočívá v tom, zda strana za své plnění má dle smlouvy 
obdržeti od druhé strany majetkovou hodnotu, která je hospo
dářským ekvivalentem po~kytnutého plnění ft. j. onoho, k ně
muž je smlouvou sama vázána), či nikoliv. Smlouvy úplatné 
jsou tedy vždy smlouvami vzájemnými, avšak ne každá smlou
va vzájemná je též smlouvou úplatnou;3) stejně i smlouvy jed
nostranné jsou vždy bezplatné, aniž se tím však okruh těchto 
smluv vyčerpával. Skutečnost, že tato rozdělení se kryjí pouze 
z části, je dána růzností hledisk, z nichž vycházejí. 

Otázka, které smlouvy jest čítati ke smlouvám vzájemným, 
bývá často předmětem sporů. Základ jich nutno hledati až v prá
vu římském. 

Římské obligace ex contractu dělívají se totiž na přísně jed
nostranné, contractus unilaterales, a na vzájemné, synallagma
tické, contractus bžlaterales aequales; mezi oběma pak stojí con
tl'actus bžlaterales inaequales. Charakterickým znakem' pro prvé 
je vázanost toliko jedné strany, pro druhé vázanost obou stran, 
tedy že každá strana jest zároveň věřitelem a dlužníkem; pro 
poslední pak že: » ... podle původního a hlavního obsahu je
jich jed n a strana jest oprávněna, druhá zavázána, ale za jis
tých okolností vzchází též pro onu oprávněnou stranu povinnost 
druhé něco plniti«.4) 

, Rozdělení toto je správné, ne však s hlediska, z něhož -
dle s v é hot v r z e n í - vychází. Z výkladů obou cit. aiuto
rů5) by plynulo, že východiskem je skutečnost, zde z e s m I o u
v y je vázána pouze jedna strana či obě, v tomto případě pak, 
zda jsou vázán,y obě vždy či pouze za určitých předpokladú -
tedy otázka danosti povinností ze smlouvy, Ve skutečnosti je 
však vý)chodisko jiné. 

Jednostranné kontrakty o( stipulatio, litterarum obligatio, 
mutuum) jsou veslněs tak konstruovány, že tu je jak jediná po-

2) Při značné nejasnosti . tohoto pojmu dělítko velmi pochybné. 
3) Sed I á č e k 1. c. č. 118; K r a s n o p o I s k i, Obligationenrecht, 

str. 78. 
4) H e y r o v s k ý, Dějiny a systém soukr. práva římského, str. 595; 

sr. též Bon f a n t e, Instituce str. 436 a n. 
5) podobně i Van č u r a, Úvod do studia soukr. práva římského, 

str. 275. 
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dělítko velmi pochybné. 
) p o I s k i, Obligationenrecht, 

,kro práva římského, str. 595; 

udia soukr. práva římského, 

vinnO'st, tak i jediná žalO'ba, neboť při 'mutuu re contrahitur 
obligatio, O'devzdání zastupitelných věcí zakládá (sPO'lu s dO'hO'
dO'U určitéhO' O'bsahu) jen PO'vinnO'st věc vrátiti. 

PO'dO'bně při kO'ntraktech synal1agmatických '( emptio ven
dÚio, locatio conductio, societas) vzniká ze smlO'uvy dvO'jí (resp_ 
při sO'cietě někO'likerá) PO'vinnO'st, jíž O'dpO'vídá dvO'jížalO'ba 
(actio empti-a. venditi; a. locaf:ti-a. conducN); při sO'cietě má pak 
každý ze sPO'lečníků žalO'bu a. pro sODio. K synal1agmatickým 
kO'ntraktům bývají PO'čítány též t. zv. nepO'jmenované kO'ntrakty 
reálné, jichž struktura je však jiná. Zde není možnO' zabývati se 
jich vývO'jem; avšak v dO'bě, kdy dO'šly svéhO' plnéhO' významu, 
za Justiniána, má se věc tak, ,že» ... všeliké synal1agma (bez
fO'remná O'bligační smlO'uva 6) O' kterémkO'liv vzájemném plnění) 
stává se právně závaznO'u smlO'uvO'u re, t. j. tím, že O'd jed n é 
smluvní str a n y bylO' skutečně prO' ve den 0'«.7) PřevedenO' 
na nO'rmO'IO'gickou strukturu: vzájemnO'u dO'hO'dO'U stran nevzni
ká PO'vinnO'st (nebO' nO'rma' stanovící PO'vinnO'st) , navzájem si 
plniti, nýbrž k tomu, aby jedna strana byla ~O'vinna plniti, musí 
druhá strana dříve sama své plnění PO'skytnouti. Úmluva, jíž se 
strany zavazují plniti si navzájem, mimo rámec kO'ntraktů kO'n
sensuálných a reálných, je nezávazná, z ní není dána žádná PO'
vinnO'st, žádná žaloba. Označíme-li stranu, která (později) plní 
první, A, druhO'u B, pak A není z úmluvy PO'vinen plniti B-O'vi, 
ani naO'pak. Teprve když A spInU, je i B PO'vinen plniti. N edo
statek PO'vinnO'sti A-O'vy PO'tvrzuje i tO', že krO'mě žalO'by, jíž vy
máhá plnění B-oVO' (actio civilis 'incerti, od dO'b JustiniánO'vy 
'acNo praescriptis verbis), má nadále 'Condictionem causa data 
causa non secuta na vrácení tO'hO', CO' sám plnil; teprve když 
1 B splnil, je tatO' kO'ndikce vylO'učena. Z tO'hO' jef zřejmO' , že tu 
nejde O' vzájemnO'u smluvní PO'vinnO'st, nýbrž O' vylO'učení vzá
jemných kondikcí, je s t I i ž e O' běs tra nyj i ž s pln i I y. 
Není proto zařazení těchtO' kO'ntraktů dO' skupiny kO'ntraktů sy
nal1agmatických správné (tO' platí, i když PO'zO'ruj~me věc s hle-
diska! žalO'b; sr. níže). I" 

NaprO'ti tO'mu u conttactus bilaterales °naequales (commo
datum, depositum, pignz,zs, mandatum) -e z k ntraktu dána 
vskutku jen jediná PO'vinnO'st a jediná žal ba, actio (commodati~ 

depositi mandati, pigneraUcia) dlirecta. NastanO'u-li určité ' sku
tečnO'sti (náklad na věc; škO'da způsO'bená příjemci věci dolo, 
culpa lata, někdy i culpa lev i, nebO' tím, že byla zastavena věc 
cizí, n(ebO' menší hO'dnO'ty, než udáno), v z n i k á rO'vněž tO'mu, 
kdO' věc dal závazek plniti a jemu O'dpO'vídající actiones contra-

6) T. j. do hod a str a n, jelikož slovo »smlouva« má dnes u nás =- §§ 861, 869, 878, 879 obč. zák. - jiný ~znam. 

7) H e y r o v s ký, 1. c. str. 724. .J 
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l'iae. S). To však je závazek odpovídající dnešním závazkům ex 
lege, ne však závazek z e s 'm 1 o u v y, jímž je obdobný závazek 
z dnešních smluv schovací, zástavní, o půjčku a zmocňovací. 

Tak vidíme, že rozdělení římských kontraktů na unilate
rales, bilaterales ,inaequales a blilaterales aequales je rozděle
ním nikoliv dle kriteria, zda jsou smlouvou navzájem vázány 
obě (pH societě všechny) strany, nýbrž že dělítkem je tu sku
tečnost, zda toliko jedna strana můžežalov3jti stranu druhou9

), 

či zda mohou žalovati obě (všechny), a dále, zda žaloba je dána 
oběrr..a stranám současně a z kontraktu, či nikoliv. 10) Toto krite
rion odpovídá plně celkové struktuře římského práva jako sys
tému žalob a je nepřípustno směšovati je s hlediskem jiným. 

Když nyní víme, s jakého hlediska je dán v římském právu 
pojem smluv synallagainatických, můžeme si blíže všimnouti 
jeho vnitřní struktury; příkladem budiž emptio venditio. 

»Jako pravý' kontrakt oboustranný (synallagamatický) dává 
vznikati smlouva trhová dvěma přímým žalobám ... jimiž jsou 
kupitelova actio empti a prodatelova a;ctio venditi«l1) 

» ... na sklonku republiky může sice jeden kontrahent účin
ně žalovati druhého o splnění závazku z kontraktu, i když sám 
nebyl ještě zadosti učinil své vzájemné povinnosti. Ale od prae
tora byla alespoň pro ten případ, když al'gentarius, prodav věc 
dražbou, ·žaloval kupitele o zaplacení trhové cen;y, aniž by jemu 
byl odevzdal prodané zboží, kupiteli dána exceptio mercis non 
traditae. Pravověda pak za principátu rozšířila excepci tuto ne
jen na všeliké druhy trhu, nýbrž poskytla podobnou excepci též 
prodavatelovi· Obraně takové dáno pak místo i při ostatních 
smlouvách obojstranných. I platí tedy v klassickém právu pra
vidlo, že žaluje-li kdo z obojstranné smlouvy obligační, anižby 
sám byl splnil svůj závazek, o splnění závazku druhé strany, 
přísluší této excepNo, zvaná u nás exceptio non adimpleti con
tl'actus . ... Řečená obrana ovšem nepřísluší straně, bylo-li umlu
veno výslovně nebo mlčky, že má plniti před druhÝlu kontra
hentem.«H) Může tedy jedna strana s úspěchem vznésti žalobu 

8) Nesmíme zapomínati, že tento smluvní k nebyl povinen vydati věc 
druhé straně (resp. k plnění, jež charakterisuje a. man dat i c o n t r a
r i a) tak jako je tomu dnes u korespondujících smluv o půjéce, u smlouvy 
zástavní, schovací (a zmocňovací), i když u těchto smluv závazek vzniká 
teprve tím, že věc se současnou dohodou určitého obsahu byla vydána, a 
tak se norma smluvní stala perfektní; vznik závazků a soluce tu spadají 

·sice časově v jedno, nuino je však logicky odlišiti (S e d I á č e k, Obligace 
I, Č. 66); Římanům však vznikal r e jediné závazek věc vrátiti (ovšem spo-
lu i řádně ji opatrovati). / 

9) Což by mělo býti rozhodujícím pro zařazení nepojmenovaných 
kontraktů realných. 

10) Srov. Sed I á č e k, Komentář k čs. obecnému zákonníku obč. 
díl IV, str. 697. 

11) Bonfante, 1. c. str. 522; kontrakt dává vznikati žalo
bám. 

12) H e y r o v s ký, 1. c. str. 595, 596. 
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toliko tehdy, jestliže druhá strana by tak již učiniti nemohla. 
Dokud mohou býti vzneseny obě žaloby, má žalovaná strana 
excepci, takže vzájem.nost žalob je tu negativního rázu, žaloby 
se navzájem vylučují. Na druhé straně však tam, kde jedna ža
loba je vyloučena (z jiného důvodu, než pro zánik závazku 
plněním nebo jemu rovnocenným způsobem), vylučuje se i ža
loba vzájemná,1J3) takže žaloby se též navzájem podmiňují. To 
potvrzuje naši thesi, že římské kontrakty synallagamatické jsou 
určeny vzájemnou závislostí ž a lob. 

Jinak je tomu u vzájemných (synallagamatických) smluv 
podle občanského zákoníka. Řekli jsme, že zde je vzájemnost 
smluv určena tím, ž·e jsou vázány povinností obě strany, jsouce 
zároveň věřitelem i dlužníkem. Při této formulaci nevyniká však 
plně rozdíl proti konstrukci práva římského, neboť pojem vě
řitele a dlužníka je určen především s hlediska aktivní a pa
sivní legitimace Žalobní, a tím je - v římském právu - pro
blém vyčerpán. Naše právo však není, tak jako římské, systé
mem ž a lob, nýbrž bylo vybudováno jako systém s u b j e k
t i vn í ch p r á v, což dovoluje rozvésti je na nonnologicky 
přesnější systém jak subjektivních p o v i n n o stí, tak i ž a
lob, při čemž však prius (logické) je povinnost, na niž se při
píná pasivní žalobní legitimace. 

Mluvíme-li tedy u nás o vzájelnnosti smluv, nl.á tím býti 
vyjádřena vzájemnost povinností, jež se navzájem podlniňují. 
Ta se projevuje především v předpisu, že, nemúže-li vzniknouti 
povinnost jedné strany (§§ 878, 879 obč. zák.) , nev~niká ani po
vin\nost strany druhé - slnlouva, cel á, je neplathá. Zde do
chází jasně svého výrazu myšlenka, že, ačkoliv možno v normě 
smluvní nalézati dvojí povinnost - pokud ji určufme dle sub
jektu povinnosti a předmětu plnění - , jest přece považovati za 
celek, t o, com á být i, ono úhrnné B schema,1:u normy, a 
to za celek ne díl n ý.14) Vznik této celkové smluvní povinnosti 
(má bý)ti B) je vázán na dodržení jednotnéno nOl'motvorného 
procesu; není-li však podle obsahu smlouvy a příslušných předpi
sů delegujících dána v době dovršení proc su nonnotvorného 
cel á t a t o povinnost ~ není ovšem vyloučeno, aby s pln ě
ní její »části«, určené dle subjektu povinn sti a objektu plnění, 
bylo podmíněno15) - a pak není dána s llouva vůbec. Ustano
vení druhé věty 9 878 obč. zák. jest již jen modifikací této ve
doucí myšlenky. 

13) Bona fides non patitur, ut, cum emptor alicuius legis beneficio 
pecuniam rei venditae debere desisset antequam res ei tradatur, venditor 
tradere compellatur et re sua carere. 

14) Jiným výrazem této myšlenky je př. actio redhibitoria podle § 
932 obč. zák. 

15) Srov. Sed I á č e k, Komentář lY, ' str. 237, » podmíněné plnění«. 
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Není tedy smlouva vzájemná snad celkem, skládajícím se 
ze dvou norem dílčích16), stanovených sice týmž celkovým nor
motvorným procesem, v němž by snad bylo možno rozeznávati 
určité skutečnosti, na něž je vázána ta která norma dílčí, takže, 
"kdyby tyto byly dány pouze u jedné z oněch norem, byla by 
dána i tato, ne však i druhá norma dílčí (sr. římská negotia 
claudžcantža), nýbrž jde o normu i povinnost jedinou. Pouze 
pokud přihlížíme k tomu, že tato povinnost je adresována růz
ným subjektům (bl, b 2) a ukládá jim plnění různého obsahu 
(Bb B2), které po případě váže na realisaci určitých a snad 
i různých skutečností (Ab A!!), možno mluviti o několikeré po
vinnosti, při čemž však jde vždy o brachylogii v uvedeném 
snlyslu. To, co platí o vzniku normy vzájemné smlouvy, platí 
též o jejím dalším trvání. Dle § 1447 obč. zák. zaniká závazek 
Ct. j. ona subjektem povinnosti a předmětem plnění individuali
sovaná povinnost strany), stane-li se plnění náhodou nemož
ným. Jde-li však o smlouvu vzájemnou, zaniká i povinnost ku 
vzájemnému plnění, byť i to t o plnění bylo možné; ba dokonce 
bylo-li již plněno,17) je dána kondikce podle § 1435 obč. zák., 
čímž je řečeno, že smlouva zaniká ex tunc. 

Delegující norma tedy, která platnost normy delegované 
činí závislou na tom, zda stav touto nařízený je ve světě jevů 
realisovatelný, možný,t8) činí tak s hlediska možnosti celé pod
staty podmíněné (B), nikoli jen jejich částí, které označujeme 
jako závazek, povinnost té které strany (Bl, B2) - pokud ovšem 
dle obsahu normy delegované je plnění té které strany považo
vati za nedílný celek (§ 878 obč. zák. věta 2.). 

K tomu přistupuje ustanovení § 1052 obč· zák.: strana, 
která žádá plnění ze smlouvy vzájemné,t9) musí závazek svůj 
míti splněn nebo býti hotova jej splniti. Je tedy vzájemnost 
určena netoliko vzájemným vztahem obou povinností, jak byl 
výše určen, nýbrž i vzájemnÝIll vztahem solucí těchto povin
ností, jež se projevuje možností návrhu na odložení exekuce po
dle § 42 č. 4, ex. řádu. Tato základní konstrukce doznává ovšem 
četných modifikací při různorodých závazcích (dare, facere, 
omittere), jakož i úmluvou stran podle § 1052 obč. zák., věta 2., 
ačkoliv tato může býti vyvážena skutečností, že strana, k jejíž 
tíži byla vedlejší úmluva uzavřena, nemusela v době uzavření 
smlouvy věděti o špatných majetkových poměrech strany druh ~, 
jež ohrožují vzájemné plnění. /' " 

16) Obdobných stipulaeípl práva římského. 
17) A není výslovně nic jiného stanoveno. 
18) Viz Sed I á č e k, Obligace I čís. 80, 
19) Sed I á č e k, Obligace I č. 504, 
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Myšlenka celistvosti skutkové podstaty vzájemných smluv 
vystupuje konečně i v § 23 konk. řádu v ustanovení, že, ne
byla-li v době prohlášení konkursu smlouva vzájemná žádnou 
stranou zcela splněna, může správce konkursní podstaty žádati 
ú pln é splnění, při čemž i podstata pak musí splniti ú pln ě, 
nebo že může od 'smlouvy odstoupiti. 

Můžeme tedy rekapitulovati: Vzájemné jsou dle našeho 
práva ony smlouvy, z nichž strany jsou povinny navzájem si 
plniti. Na toto s m I u v n í ustanovení navazují z á k on n á 
ustanovení, dle nichž vznik a zánik (pro nahodilou nemožnost) 
povinnosti strany jedné podmiňuje vznik a zánik povinnosti 
druhé strany a tím i celé smlouvy. K tomu přistupují ustanove
ní § 1052 obč. zák. a § 23 konk. řádu, jichž aplikace však může 
býti - strukturou smlouvy nebo zvláštními předpisy - vylou
čena. Teprve s hlediska takto určených skutkových podstat lze 
uvažovati o žalobní legitimaci. A jelikož není vyloučena časově 
s uzavřením smlouvy v jedno spadající soluce,2'O) je možno, že 
smlouvy, jež dle dřívějších výkladů jeví se pro vzájemnou zá
vislost obou dílčích povinností vzájelnnými, nezdají se jimi býti, 
posuzujeme-li je pod vlivem kriteria při dělení římských kon
traktů s hlediska žalobní legitimace, i když se při tom vystří
háme záměny smlouvy jako důvodu závazku (jí stanoveného) 
a jako skutkové podstaty (na níž váže povinnost zákon). Ve 
všech výše uvedených případech je však základem vzájem
nosti smluv myšlenka celistvosti skutkové podstaty smluvní 
normy, jež, vzhledem k tomu, že to, co má býti, má býti při
voděno dvěma subjekty, je takto na nejdůležitější h případech 
(tedy kasuisticky) vyjádřena. Není tedy podstata smluv vzá
jemných určena oněmi předpisy, nýbTž naopak, ony předpisy 
jsou vyjádřením důsledků plynoucích ze zahrnutí~ poměrně ne
sourodých činností do normy jediné za tím účelem, aby bylo 
dosaženo určitého hospodářského efektu. Dochází-li tento 
chtěný efekt přesnějšího výrazu, projevuje se to i v rámcových 
předpisech, jimiž má býti vyjádřena ona ve910ucí myšlenka lo
gické konstrukce právní normy. Tak jest t091u na př. u smlou
vy pojistné v ustanovení §§ 7 a 63 zák. o snil. pojistné Č. 145/34 
Sb. zák . . a nař., které nelze vykládati pro ě s hlediska nemož
nosti plúění, jak se má za to,21) jelikož v případech, na něž se 
ona ustanovení vztahují, plnění pojistitelovo - pln ě ním' a
jet k o v é hod not y - je možné, avšak nemůže míti onu 
funkci, kterou mu smlouva dává s ohledem na vliv pojistrré pří
hody na jmění pojistníkovo. Poněvadž pak ve smlouvě pojistné 

20) Znak tento jest nutný pro vznik smluv zástavní, schovací, o půjč
ku a zápůjčku, sr. §§ 936, 957 věta 2., 971 věta 2. 983, věta 2., 1368 věta 2. 
obč. zák. a Sed 1 á č e k, Obligace I č. 66, 

21) Srov. Her man n-O t a v s ký, Sq1Ikromé pojišťovací právo čsl., 
str. 136; rozh. n. s. Č. 12421 Vážný, 
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je tato funkce s dostatek vyjádřena, připínají se na nedostatek 
pojistné příhody účinky, které jsou sice a!plikací oné vedoucí 
myšlenky jednotnosti skutkové podstaty normy smluvní, nikoliv 
však rozvedením předpisů §§ 878, 1447 obč. zák.; jejich znač
ná příbuznost je dána jen tím, že obojí jsou provedením téže 
společné zásady vyšší. 

K pojmu nouze podle §§ 1135 -1138 vlád. návrhu 
občanského zákoníka. 

Vládní návrh obč. zákoníka normuje případy nouze (dosud §§ 1306a 
a 1307 ozo. ve znění III. dílčí novelly) v §§ 1135-1138 způsobem podstat
ně se lišícím od platného práva. V § 1135 se stanoví, že tehdy, když byla 
škoda způsobena beztrestným úkonem v nouzi, může soudce buď od po
vinnosti k náhradě škody upustiti neb škodu přiměřeně rozděliti hledě 
ke skutečnostem zde vypočteným kryjícím se přibližně s případy § 1306a. 
V § 1136 se pak stanoví, že po uvážení těchže okolností může soudce ško
du přiměřeně rozděliti, byla-li způsobena trestným úkonem v nouzi. 
§ 1137 je výjimkou z obou předcházejících paragrafú v tom smyslu, že po
vinnost k náhradě škody nevznikne, kdyby cizí statek vzal zkázu i bez. 
jednání v nouzi. Konečně § 1138 ukládá odpovědnost za škodu způsobe
nou v nouzi osobě třetí, která svou vinou uvedla škůdce do nouze. 

Bylo-li řečeno hned s počátku, že tato legislativní úprava se liší od 
dosavadního stavu, mělo tím býti upozorněno na distinkci: trestný a bez
trestný úkon v nouzi a tím i na odkaz k trestnímu právu v těchto pojmech 
obsažený. Dosud totiž rozsah i obsah pojmu nouze byl dán jediné před
pisy ozo. a proto se lišil a od stejného pojmu precisovaného právem trest
ním. Vládní návrh obč. zákoníka se však od tohoto zpllsobu legistativní 
úpravy odchyluje a jako důvod této odchylky prohlašuje dův. zpráva sna
hu, aby úprava otázek pojících se k problému nouze v obč. i trest. zákoně 
byla zcela souběžná, a aby ustanovení o právních následcích nouze 
v oblasti civilního i trestního práva byla v náležitém souladu. Znaky 
pojmu nouze se v osnově nevypoč,ítávají z toho důvodu , aby ustanovení 
§ 1135 ns. mohla obstáti i vedle dosavadního i unifikovaného trestního zá
kona. Nutno tedy onen pojem »napojiti« (dův. zpráva) obsahem práva 
trestního a to má býti ono novum proti dosavadnímu stavu. Obsah pojmu 
nouze ve sm. obč. práva bude tedy konformním s tímtéž pojmem ve sm. 
trestního práva, neboť bude dán jeho ustanoveními a změnami v trest. 
právu bude měněno právo občanské, třebaže se na liteře občanského zá
koníka nic nezmění. Poněvadž struktura pojmu nouze doznala proti dosa
vadnímu stavu tak velké změny, chceme se pokusit konfrontovati ustano
vení §§ 1135-1138 vládního návrhu s pHslušnými předpisy trestního 
práva. 

Podle shodného návrhu teorie i praxe jest stav nouze 'normován 
v § 2 g) trestního zákona jako okolnost vylučující sice trestnost, nikol" . 
však protiprávnost činu. Nouzí ve sm. práva trestního pak rozumíme t(jJ.1 
případ, kdy působením jiné okolnosti než protiprávným útokem jiné · os6-
by se pachatel ocitne v takovém stavu, že k záchraně ohroženého vlast
ního zájmu obětuje cizí zájem méně významný, nebo za splněním vý
znamnější povinnosti poruší povinnost méně významnou. Byla-li tedy 
jednáním pachatelovým konkretisována podmiúující skutková podstata 
nějakého trestného činu, avšak stalo-li se tak za takového stavu, jejž jsme 
označili stavem nouze, nenastane povinnostní spětí s podmíněnou skutk~-
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