
Prof. Dr. STANISLAV DNISTRJANSKYJ: 

PoznáDlky k nové osnove ohčanského 
zákoníka. 
( Pokračování. ) 

3. V Íl d čím y š len k y.*) 

I. N askýtá :se otázka: j aký význam maj í ideové základy zá
konodárství pro kodifikaci veškerého .soukromého práva? Mají 
si redaktori sami jasne uvedomiti základní myšlenky, jimi'ž se 
dávají vésti pri tvorení zákoníka, a jak mají postupovati, aby 
uznané základní ideje privedli v zákone k platnosti? To jsou 
otázky, které ,si musí podle mého názoru položiti každý, kdo v zá
koníkU' spatruje celek a to jednotné dHo, kte'fé nemá 'zÍl!stati sou
borEfm jednotlivých prikazovacích norem, seradených v pouhém 
čiste technickém porádku. Jsou sice i mezi 'právníky prívrženci 
čiste technické metody, kterí si nelámou príEš hlavu s vúdčími 
myšlenkami zá;konodárného díla, j iste však nechybuj i, j estliže 
tvrdím, že ani badatelé o minulosti ani cílevedomí poradatelé prí
tomnosti nemohou jim priznati význačnou roli. Každé velké dílo 
mÍl'že býti velkým pouze tehdy, je-li 'prodchnuto vÍldčími myšlen
kami, které teprve propÍljčují dílu význam, který jemu ve svete 
prÍsluší. 

Chceme-li nyní dáti na :svou otázku správnou odpoveď, ne
bude bez užitku, pohlédneme-li daleko zpet a budeme-li v práv
ních dejinách pátrati po tom, jak se právníci pri nejdúležitejších 
kodifikacich soukromého práva dali vésti určitými základními 
myšlenkami. 

Jako všude i zde jsou nám vzoren1 právnici tím·ští. Prihléd
neme nyní, jak si rímští právníci a jejich nástupci, kOlupilátori, 
onu úlohu predstavovali. Rímští právníci byli filosoficky školeni 

*) Srv. moje pojednání: »Allgemeine Bemerkungen zum neue;n Ent
wurfeines čechoslovakischen blirgerlichen Gesetzbuchs«, Wien und Leipzig, 
1'9133, .str. 8 násl. 
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a byla to recká filosofie, která vykonávala vliv na jejich práv
nické my,šlení. Tak bylo jim dobre 'Známo nejen P l a ton o v o 
učení o idejích, ale i A r i s tot e l u v vývojový systém, velmi 
rozšireno bylo u nich zejména učení stojku, ponejvíce byli však 
prívrženci e k l ek t i c i s ,m u (srovn. Cic e ro), který jinl UITIOŽ
ňoval náležité zhodnocení recké filo sofie v právní vede. čteme-li 
první tituly Institucí a Digest, nemuže býti na pochybách otonl, 
že si byli zcela jasne vedomi ideových základU. soukroraého práva. 

To musí prirozene platiti také okompilátorech, uvážíme-li, 
že v čelo celého systému P0'stavili základní nauky soukromého 
práva. Ve forme poučení pojednávají v Institucích o pomeru 
mezi iustitia a ius a pak o rozdílu nlezi ius civile, ius naturale 
a ius gentium. Ony základní otázky se pak v 1. titulu Digest 
nejen blíže vysvetlují, nýbrž také prohlubujL Rímští právníci 
spatrovali v právu ars aequi et boni a toto »umení« vytvorilo 
obsah, jejž se kompilátori snažili shrnouti v Corpus iuris civilis. 
Tím však nebyly základní problémy ješte vyčerpány, naopak 
3. titul Digest prikročil k otázce o podstate zákonu, jakož i o vý
znamu longae consuetudinis v právnim systému. V souvislosti 
~ tím otevírá se veškeré dejište rímského soukromého práva, 
Jemuž v čele stojí »persona« jakožto jeho nositel, a dúsledkem 
toho fímský právnísystém počíná s právenlosob. (».De iure 
personarum« pojednává 3. titul Institucí). 

Až sem sahají výslovná ustanovení Corpods iuris civilis 
o 'Základních problémech rímského soukromého práva. Kompilá
tori považovali za svou povinnost, aby ony základní ideje vy
jádrili v zákonodárném dHe samém, aniž by tínl arciť mohli vy
čerpati všechny rozhodující základni n1yšlenky 'Svého právn íh o 
systému. Ty to se podávají spíše nepfímo 'z obsahu Corporis iuris 
~ivilis, a byla to velká zásluha moderního právnika Ih e r i ng a, 
z: sv?~ badáním oživil pred námi »ducha rímského práva« se 
vs emI Jeho ~ákladními idejemi. To, co z vudčích myšlenek nráv
ll~k? ~ám sdelili kompilátori Corporis iuris civi-lis, omezov;lo se 
zrejme pouze na základní problémy, které byly pod vlivem recké 
filosofi'e smerodatné pro zvláštní, RÍm'anum vlastní utváfení sou
~romého práva. ,Pfi tom vyskytl se čiste fímský pojem osob 
Jakožto výtvor rímského práva. To, co se dnes vykládá 0' »osob
nosti« nebo o »právní osobnosti«, jest fimského púvodu. Priro-
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zene hrají pri tom zvláštní roli moderní názory, avšak pravl'astí 
ideje osobnosti jest nepochybne Rím a jeho soukromé_ právo. 

Prejdeme-li nyní k redaktorum všeobecného občanského zá
koníka ze začátku 19. století, nalézáme zde plnou analogii s du
ševními tvurci rímského zákonodárného díla. Byli, j ak 'známo, 
prívrženci pfirozenoprávní teorie, která již od 17. století ovládala 
v právní filo sofii tehdejší doby, - byli tedy, stejne jako kdysi 
právníci fímští, pod vlivem filosofické nauky své doby. ·prirozené 
právo bylo však nejen filosofickým sy.stémem tehdejší vedy, 
jeho nauky brzy ovlivnily polibcké ' proudení v lidu a tak došlo 
k dlouholetému boji jednotlivce a širokých vrstev lidových proti 
absolutismu, k boji, který byl ukončen ve francouzské revoluci 
víte'zstvím lidu, jakož i jednotlivce. »Volonté générale«, príslu
šející lidu, jakož i les droits de ľhomme, pfíslušející jednotlivci, 
me'zi nimizejména právo na svobodu a na právní ochranu byly 
konstituantou proh'láJšeny za všeobecné základyprávníhoživota 
a ·zákonu byla pfi.znána funkce všeobecného 'Pojítka mezi jed
notlivcem, společností a státem. Všechny tyto ideje dostaly ukon
čením dlouholetého politického boje ve francouzské revO'luci svuj 
zvláštní význam. A pak byla to nová filosofická š'kola nemeckého 
idealismu, která na onech základech vybudovala svou teorii svo
body a zejména svou ideu osobnosti (K an t). Pod jejim vlivem 
vzniklo také Z e i II e r o vodílo »Nattirliches Recht«, ve kterém 
byl učinen pokus, aby všechny ony ideje došly v právu ,soukro
Iném uplatnení. Jeho filosofická teorie práva prirO'zeného tvorila 
také základ veškeré koncepce všeob. obč. zákoní,ka. »Fráva člo~ 
veka«, proklamovaná francouzskou revolucí, jevila se u neho na 
základe panující pfirozenoprávní teorie jako »vľozená práva« 
a' tato práva to byla, která podle neho vytvorila v právu poj ern 
osobnosti človeka. Nalézáme je ve všeob. ob-č. zákoniku a víme 
proto, co zde mají znamenati: svoboda (§ 16) a všeobecný nárok 
na právní ochranu (§ 19) j sou v čele veškerého právního systé
mu; současne dostává se »zákonum« rozhodujícího postavení 
v právu (§ 1). Naproti zavazující moci zákona, jemuž dostalo se 
od francouzské revoluce zvláštního posvecení, musí nyní právo 
obyčejovézcela ustoupiti do pozadí (§ 10). Toto nalézá však 
plnou náhradu v »prirozených zásadách právních« (§ 7),. jež 
luají obsah práva určovati tam, kde se se zákony nevystačí, 
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zvlášte když jsou čerpány 'z onech ideových 'základu práva, 
z nich~ i zákon máčerpati svud obsah. »Pfirozené právní zás'ady« 
všeob. obč.zákoníka vybočují tedy již z mezi vúdčích myšlenek 
francoU'zské konstituanty, jsou pravým výtvorem 'pfirozenopráv
ní školy, jež chte'la pofíditi nové vydání iuris naturalis ve snaze, 
aby zásady ty povýšila na p o s i t i v n í právo. Odpovídají, chce
nle-li vésti úplnou analogii s fímským právním systémem, »a:rti 
aequi et boni« rímských právníku - .ptirO'zene také honitas a 
aequitas, jakož i ostatní vudčí myšlenky všeob. obč. zákoníka 
musí býti ' mefeny novým met1tkem, které se podávalo z obsahu 
a z podstaty tehdej ších myšlenkových proudu. 

že se jedná o ved o ro é základní myšlenky , j imi ž se všeob. 
obč. zákoník nejen fídí, ale i sám je zdúrazňuje, podává se ko
nečne již ze znení § 1. Na samém počátku všeob. obč. zákoníka 
se dovídáme,že se jedná o »s o uh r n zákonu«, tedy nikoliv snad 
o nej akou matematickou ' sumu ptikazovacích norem, nýbrž 
o cel e k, na nejž možno pohližeti jako na »občanské právo« 
teprve prostfednictvim jeho cíle, sloužiti totiž určitým idejím. 
Dále se klade hlavní duraz s j edné strany na práva a povinnosti 
(»soukroiná práva a povinnosti«) a s druhé strany na životní 
vztahy osob (»mezi sebou«) . Tímjsou subjektivní práva a po
vinnosti jednotlivcu: uvedena v pfímé spojení s jejich objektiv
ními životními vztahy. Nad tím vším stojí však právni fád práv
ního státu s jeho »souhrnem zákonú«. Na nejprvnej-ším míste 
stojí tedy práy ní fád, který uTčU'je a upravuje právní sféru -f 

jednotlivce v její sodálních vztazích. Tfi činitelé stoji zde vedIe 
sebe: stát, který právo ~pofádá, jednotlivec, který má práva a po
vinnosti, a společnost, která snaží sesvým zájmum zjednati .plat
nost ve v,zájemných vztazích mezi lidmi. Poslední nalézáme však 
ve všeob. obč. zákoniku toliko v nepatrných náznacích (j ako na 
pr. v označení »morální osoby« jako »společnosti« v § 26, v usta
novení o »občanské vážnosti«, jíž požívá nemanželské díte: § 162, 
ve zvláštní hlave o »spoluvlastnictví a společenství jiných vecných 
práv«: §§ 825 a nás!.), ač,koliv nutno zdurazniti, že v. Z e i II e-
r o vedíle »Nattirliches Privatrecht« nalézáme ví ce porozumení 
pro soeiálnícítení než u K a n ta. Ponevadž jak Z e i ller, tak 
i všeob. obč. zákoník kladou hlavní váhu na ideu osobnosti, ustu
puje sociální momentzajisté do pozadí, ačkoliv nemúžeme tvrditi, 
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že neprichází zde v úvahu. vývúj základních súciálnich myšlenek 
v právu soukrúmém náleží teprve púzdejšímu 'časúvému obdúbí. 

Me'zi vyhlášením rakúuskéhú a nemeckéhO' úbčanského zá
koníka uplynulú témer celé 19. stúletí. Dú tétú doby spadá vznik 
múderních súciálních otázek, v prvé rade na púli moderní súciální 
vedy a púlitiky. Nábehy k právu na práci vyskytuj i se již u ne
meckéhO' filús'úfa F ich t e hú; dú filúsúfie H e g e l ú v y náleží 
dále první filosúfickézaloženi múderníhú pújmu »úbčanské ISPÚ
lečnosti«. V dílech jeho žáka Mar x e byla hlavní váha súciální 
útázky 'prenesena na pole húspúdárské. Na púli práva súukrúméhú 
prújevil se její vliv zejména v dílech A. 'Mengera z posledních 
desí!tiletí19. stúletí. Avšak jeho kritika (v dUe: »Das btir.gerliche 
Recht und die besitzlúsen Volksklassen«) nedúšla u redaktúrú 
nemeckéhO' úbč.zákúnika plnéhO' ocenení. Byli tú právníci, kterí 
za svúji konstrU\ktivní metúdu dekovali spekulativní filúsúfii drí
vejší dúby. Púnevadž se však široké vrstvy lidU! svými projevy 
neprímo účastnily na 'zákonúdárném díle, nese nemecký obč. zá
koník ráz své dúby, ačkúliv nebyl ješte hotov rešiti na púli súu
krúméhú práva sociální systémy, nalézající se ve vývúji. 

Jinak redaktúri nepráli túmu, aby byly dú zákona .pújimány 
všeúbecné základní myšlenky, a kladli veškerúu váhu na plnost 
zákonných ustanúvení, aby jimi byly pústiženy i velmi kompli
kúvané právní púmery. 

V dú be vyhlášení nemeckéhO' úbč. zákoníka bylú prirozené 
právO' vpravúvede prekúnánO', útázka ideje osobnústi, jakúž i vše
obecné zásady svúbúdy nebO' nároku na právní ochranu púvažú
vala se za vyrízenou a útázka Ú platnosti práva úbyčejového pre
nechala se právní vede. Tak bylú implicite i vyzkúumání vud!čích 

myšlenek zákúníka prenechánO' právní vede. 
Výraz »právní úSúbnO'st« nemecký obč. zákoník ne~ná, ač

kúliv jehO' »Všeúbecná část« púčíná s »osobami«. V čele nemecké
ho úbč.zákoníka stújí »zpus'obilost k právum«; tato tvorí 
výchúdisko celéhO' systému, nikoliv-; fakú v rakúuském obč. zá
kúníku, právní rád. V prvé rade jedná se Ú zpusúbilúst č l Ú v e
k a ok právu.m; človek jest tedy ústrední'm bú dem, ma nej'ž se 
súukrúmé právO' vztahuje. Ale i prá v nic k é Ú s ú' b y jsúu zpu
sobilé k právu.m - a dekujeme nemeckému obč. zákoníku za 
zevrubná ust.anúvení Ú nich. Tedy vidíme v prvé rade pred sebúu 
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človeka s jeho zpu:sO'bilostí k právum, avšak pak i »společnO'st« 
s j ejí IsO'ukromoprávní zpusobilostí: oba to nositele všeúbecného 
práva sO'ukromého. Ustanovení nemeckéhO' obč. -zákúníka ú »Práv
nických Qsobách« dokazují, jak velké pokroky v soukrQmém prá
vu učinila »sPQlečnost« od dO'b francouzské revQluce ; z dQsahu 
techtQ ustanQvení mu·žeme seznati, jak dUležité jest postavení 
společnosti v sO'ukromém právu: zajisté .modern~ rozvoj. soci~l: 
ního problému, dospevšího k plnézralostl. Problem ten Jest JIZ 
t ak dÍl'ležitý, že již v nemeckém Qbč. zákoníku byla nutna četná 
ustanovení, aby aSPQň tO' nej dUležitej ší bylo upravenO'. Také 
zvláštní oddíly o' »spQlečenství« a o »společnosti« dokazují, že 
nemecký obč. · zákoníl{ byl hQtO'V splatiti svuj tribut duchu doby 
- arciť nikO'liv ješte v té mire, jak by QdpQvídalO' sociálnimu 
prQudení tehdejší dQby. JakO' novou zásadu uplatnili dále redak
tori v nemeckém obč. zákoníku, na rQzdíl O'd dúb minulých, vše
Qbecný Qhled na »dobré mravy« a na »'zvykIO'st obchQdního 
styku« ; pfislušná ustanQvení nejsou však v čele zákoníka. Ko
nečne ustanovení nemeckéhO' obč. zákoníka O' sm'louve pracovní 
nesou již ráz moderní doby a obsahuji již sO'ukromQprávní pred
pisy o ochranné péči, o nichž ve všeob. obč. zákoníku z r. 1811 
nebylo lze ješte nalézti zmínky. Avšak mám za to,že zásadní 
delení pracovní smlouvy ve smlQuvil' služební a smlQil'VU o' dHo, 
které prijal nemecký obč. zákonik, nelze se stanoviska sQciálne
PQlit ického vítati a že tudÍ'ž mQderním názorum lépe O'dpovídá 
stanDvisko všeDb. O'bč. zákoníka v puvodním jehO' znení, který 
O' :smlouve pracovní pojednával PQd jednotným hlediskem »smlQu
vy námezdní«. -

RedaktDri švýcarského civilního zákoníka vrátili se ve veci 
pQjednání O' ,základních -myšlenkách sQukrO'méhO' práva opet 
k metode GorpQris iuris civilis, jakož i rak. všeob. obč.zákO'níka. 
Vytýčili ve čl. 1.-4. vudčí zásady, které dávají soukromému 
právu jeho všeobecný ráz. Prá v n j rád a nikQliv osoba stojí 
v čele zákQníka; pri tQm platí zákQn sice j ako východisko, pfizná
vá se však - jak jsme již videli - zvláštní postavení v právním 
systému právu O'byčejovémUJ a tradici, j akO'ž i »osvedčené nauce« . 
švýcarský civilní zákO'nik takzcela správne pochopi'! a 'Ocenil 
velký vÝ?inam práva lidovéhQ v jeho PQmerU ke společnosti. 
V pfímé SQuvislosti s timto principem pojednává čl. 4. o soud-
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covském uvážení jako o »rozhodování podle práva a spravedl
nosti«. Ponevaďž pak konečne <Soukrorné právo, upravujíc životní 
vztahy lidí navzájem (»Frávní pomery«: margo ruhr. k čl. 2.-
4.) ,- jest právem sociálním, platí zde všeobecne zásada »p o ct i
vosti a ví r y« (čl. 2.), jakož i zvláštní význam dobré víry 
v právu soukromém (čl. 3.). Teprve po techto základních zá
sadách prikročuje švýearský civilní zákoník k »Právu osob« (čl. 

11. a násl.) a mluví pri tom o »právu osobnosti« zcela ve srny-slu 
onoho pojetí, se kterým se setkáváme již ve všeob. obč. zákoníku, 

avšak již bez prirozenoprávní teorie o »vrozených právech«, jež 
byla redaktory švýc. civ. zákoníka opuštena. Ustanovení 
o »právnických osobách« jsou zde stejne tak dôkladná jako usta
novení nemeckého o bč. zákonika. 

Shora uvedené ,zásady docházeji uplatnení v celém ·systému 
švý'carského soukromého práva; jako dalši prípad použití onech 
zásad mo~no uvésti na pr. ustanovení čl. 19., odst. 2. obligo zá
kona, 'že smlouvy nesmejí se pričiti »verejnému porádku, dobrým 
m,rav'Íi'm a právu osobnosti«. Z ustanovení práva stykového a ma
jetkového podává se mimo. to ješte jeden dúležitý .moment, který 
nebyl v drívejších kodifikacích tak silne zduraznen jako ve švý
carskérn právu - jest to zretel k h o s pod á r s k Ý m otázkám, 
k »ho~podárské povaze« právního pomeru, jakož i k »hospodár 
ským potrebám« (srovn. čl. 782 švýc. civ. zák.) . 

Mo~o tedy ríci : Redaktori švýc. civ. zákonika budují 'sou
kromé právo s plným vedomím na s o c i á 1 nic hah o s pod á r
s k Ý c 11 'z á k l ad e eh : nerozhoduje individUeIní vUle-:--nýbrž so
ciální poj etí právního života a hospodárské usmernení potreb. 
Svoboda a osobnost jsou sice vysoce cteny, avšak vývoj sociální
hó a hospodárského života učinil takové prulomy do individualismu 
dfívejší epochy, že si tento musí nechati líbiti nutná omezení 
také na poli práva soukromého. -

Právni systém sovetských republik, nejmodernejší ze všech, 
nemluví však již o omw ní, nýbrž o úplném podrobení. ústava 
'sovetÍl nezná žádných práv človeka ve smyslu francouzské revo
luce, a čl. 1. ,sovetského obČ. zákoníka z r . 19,2:2 obsahuje toto 
všeobecné ustanovení: »Občanská práva jsou chránena zákony, 
s výjimkou takových prípadu, ve kterých by byla uplatňována 
v odporu s jejich sociálne-hospodáfským určenÍm«. V čele zá-
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koníka objevuje se zákon jakožto striktní prikazovací norma beze 
zretele k volonté générale lidu. Avšak sám zákon musí ustoupiti, 
jestliže jeho použití jest v odporu se sociálne-hospodárskými 
zäsadami soukromého práva. Ve smyslu tohoto základního omezení 
pojednává čl. 4. sice o zpusobilosti osob k právum (osoby roz
Iišují se také na prirozené a právnické), tato není však výrazem 
právní osobnosti, nýbrž pouze nástroj ern použití soukromé inicia
tivy »k účelu povznesení výrobních sil zeme«. Zpúsobilostk prá
vum jest zde vázána na určitý požadavek, který predpokládá 
hospodárnost a hospodárskou plánovitost. Taková úpravazname
ná však úplnou premenu soukromého práva v prá vo h o s p o
d á r s k é podle určitého receptu. K tomuto dúsledku sovetští 
právníci ve skutečnosti docházejL Nejedná se tzde již více o 'so
ciální a hospodárské základy soukromého práva, nýbrž o diktát 
k účel um určitého společenského a hospodárského rádu. 

II. Pristoupíme-li nyní po uvedených pfíkladech k č e s k o
s 'love n s k é o s n o v e, máme problém jasne pred očima: musí
lne prihIédnouti, jak si redaktori predstavovali vudčí myšlenky 
osnovy a jak onu otázku rozrešili. 

Tu jest treba rozeznávati mezi L návrhem a novou osnovou 
(II. návrhern) . L návrh nezmenil ničeho na puvodllích Vú:dClCh 
myšlenkách, jak byly vyjádreny ve všeob. obč. zákoníku z r. 181l. 
Zustal § 1 ve znení témer ne'zmeneném, v tekstu byla docela 
ponechána slova »obyvatelé státu«, ačkoliv toto rčení má pouze 
historický význam a to jako pozústatek po tehdejšim teritoriál
ním principu, který již dávno byl prekonán (všeob. obč. zákoníl{ 
sám nemluví již na jiných místech o »obyvatelich státu«) . . 1 »pri;:.....---
rozené právní 'zásady« § 7 :tyly prevzaty v puvodním, znení, 
ačkoliv redaktori si byli vedomi toho, že tyto zásady nejsou to
tožné s nekdejšim právem prirozeným, které v právních dejinách 
již dohrálosvoji úlohu. _Stejne to platí i o »vrozených prirozených 
právech« §§ 16 a 17, které rovnež, byť i ve zkráceném znení, 
bylYJ)ojaty do L návrhu. Jestvšäk: podotknouti, že již redaktori 
L návrhu usnesli se pri ustanoveni o »vrozených právech« o v:suv
ce, podle 'kter~ človek dúsledkem svých vrozených prá~ má býti _ 

ovažován 'za osobu »v prá v ním srny s l u«. Tato vsuvka ne
;ne a však pro L návrh ,nijaký závažný význa'm, ponevadž ne
mohla rušive pusobiti ani na ,smysl ani na poradí všeobecných 
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zásad všeQb. Qbč. zákQnika z r . 1811. (Jinak však jevíse tatO' 
Qtázka ve II. návrhu, k čemuž se ješte vrátíme.) L návrh ni
kterak se také nedQt'knul kategorie »práva QSQb« a tak L dn 
zákonika má v L návrhu titul »0 právu OSQb«. RedaktQri I. ná
vrhu prevzali kQnečne ustanQvení všeQb. Qbč. zákonika 'o práv
ním vý~namu »Qbyčeju« (,§ 10 vš. Qbč. zák.) a »sQudcQvských 
výrQku« (§ 12 vš. Qbč. zák.) , aniž by vzali 'zretel k tomu, že 
sQll'krQmé právO' platné na Slo~ensku a v PQdkarpatské Rusi 
QpíralQ se v nej dúležitej ších Qtázkách O' právO' obyčej Qvé a 'o soud
ní praksi. 

Zdá 'se, že redaktQri L návrhu prevzali shQra uvedená li'sta
.,novení ~ všeQb. Qbč. zákQníka jen pr~bYG:--~'-~äkQniku, aniž 
py si ujasnili histQrický význäm vudčích myšlenek Qbč. zákQníka 
a dQsah techtQ myšlenek. Tak bylQ jim také snadnO' mQžnQ pre
nésti se pri PQrade O' n O' v é QSnQve pres celý tÚ vod všeQb. Qbč. 

zákQníka. V L návrhu prijali to, CO' byl o' hQtoVQ, tak, jak to bylQ, 
v II. návrhu naproti tQmu nebyly prO' ne vudčí myšlenky tak 
dúležité, aby se o nich mela dáti výslQvná ustanovení. 

DUVQdQvá zpráva k nové osnove priznává, že §§, 6, a 7 vš. 
obč. zák. souv1sejí s duchem 18. století (str. 28), nová 'Osnova 
však nepomýšlí na tD, -aby je prizpu.sobila duchu století 20., nýbrž 
spokojuje se škrtnutim onech ustanovení, odvolávajíc se na to, 
že »otázka po vedecké interpretaci právních predpisu je velmi 
složitá«. K § 7 vš. obč. zák. Duv. zpr. uvádí: »Pres to škrtnu
tím § 7 nikterak nemá býti povedeno, že by se ch tela opustiti 
zásada, podle které každé pri'sluhování právem má být i ve 'služ
bách ideje spravedlnosti«. O ustanoveních §§ 10 a 12 vš. obč. 

zák. »byl 'proveden« behem 'superrevise »rozhovor velmi podrob
ný«; »všichni sena kQnec shodli v tom, že ustanDvení tato nejsou 
nutná a zejména že není pro ne místa v občanském zákoníku« 
(str. 214) . Jest významné, že jslovenská komise: která ~za . 
úkol »probrati celou 'Osnovu v komisi slovenskýc..h.J~r~YEJ~~L~ 
tak mohl býti vzat zretel netDliko k hDspodárským, ale i k práv
ním pomerum na Slovensku a v PDdkarpatské Rusi« (str. 3), 
u.;snesla se ve 'svých poradách >:2elý § 10 škrtnouti jakDžto ·zby
tečný, pfi čemž by v dUVQdové zpráve bylo podotčeno, že tímto 
škrtnutí-m nemá snad být i projeven opak toho, cO' je povedeno 
v § 10« (str. 9). Slovenští právníci zásadne tedy odmítli práv_~ 
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obyčejové, ačkQliv slQvenské právO' v mnQhých ustanQveních Dde 
dávna na právu Qbyčejovém spQČívá. pQzoruhodné zajisté sta
~ovisko právnických kruhu - zda DdpQvídá také skutečnému 
názoru lidu, jest Qvšem velmi pQchybnQ. 

PQkud se týče zbývajících ustanovení ÚVQdu, byl§ 4 vš. 
obč. zák. umisten v mezlnárQdnlm SQukrQmem pravu 'OsnDvy 
(IV. dH, § 1318) a '§ 5 ve čl. LXXIII-LXXV prQvádedch pred
pisu ; PQjmQvé ustanQvení § 1 jest jakO' nesprávné a postrádatel
né pZ QsnQvy Qdstraneno, Qstatní ustanQvení naproti tQmu byla 
škrtnuta jakO' samQzrejmá, jakO' zastaralá nebo nemající norma
t ivní 'Obsah (srovn. Duv. zpr., str. 23). 

úvodní ústanQvení chybejí tedy v nQvé QsnQve tak jakO' v ne
meckém Qbč. zákQníku. českQsIQvenská QsnQva muže se tedy ve 
príčine vudčích myšlenek Qdvolati na tO', že mQderní kQdifikace 
takQvé duležitQsti jakO' je nemecký Qbč. zákQník upouští Qd jaké
hQkoliv ÚVQdu a že základní myšlenky expressis verbis nevy
jadruj e. žádný zákoník nemusí míti své základní myšlenky ve
psány na štíte, mQhQu-li býti ze zákQnných ustanQvení neprímo 
vyVQzeny t Výslovné poiednání O' základních myšlenkách v zákQ
níku \ j est však SPQj enQ s Qbzvláštní výhodQu, která nemuže býti 
vyvážena pouze technickými prQstredky a prQstým nahrQmade
ním positivních právních nQrem. Dnu výhodu seznali jsme již pri 
všech zákQnodárných dílech, jež pQložila vudčí principy v čelO' zá
kQna. CQrpus iuris civilis dobylo si civilisQvanéhQ sveta za pomQci 
svých základních principu; všeob. Qbč. zákoník dekuje použití 
svých základních idejí za SVQU živQtní sílu, a švýcarský civilni 
zákQník teší se práve pri prQvádení svých vudčích myšlenek vše
Qbecnému uznání. N ení také žádnQu zbytečnQu formalitQu, když 
p oderní ústavy zpravidla pQčínají úvodern" v nemž se již v prv
ních vetách zračí základní smer ústavního díla. 

DQba vzniku nemeckého obč. zákQníka ' -nebyla však prO' vy - -
týčení všeobecných základních principu sQukrQméhQ práva zvlášte 
príznivá. Problémy francQuzské revQluce pozbyly j iž Qné aktua
lity, kterQu mely v dobe vydání rakouského všeob. Qbč. zákoníka. 
Práva na QSQbní SVQbQdu nebyla více pQpírána, PQnevadŽ v zá
sade platila za samozrejmá; s druhé strany však sociální pomery 
tehdejší dQby vyžadQvaly dalekQsáhléhQ Qmezení onech práv. Staré 
základy ztratily SVQji pevnost, prO' nQvépak nebyla puda ješte 
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zralá. Nikoliv ve vytýčení nových základních myšlenek, ale v se
stavení sebrané právní látky v moderní právní systém spo čí vá 
hlavní zásluha redaktoru nemeckého obč. zákoníka. Položili zá
kladní kámen k vedeckému systému ' moderního soukromého prá
va, treba s nechteli zvlášte vykládati problém jeho základu, prene
chavše to radeji »nauce«. Naukou však, kterou sami následovali, 
byla konstruktivní pravoveda 19. století se zvláštní metodou, 
která slavila pod W ind sch e i ct e ro svoji dobu rozkvetu. 

Okolnost, že čsl. osnova sleduj e ve veci 'základních myšlenek 
zákona metodu redaktoru nemeckého obč. zák., má tak i další 
di'I:sledek: také redaktori nové čsl. osnovy hledaj í vedeckou oporu 
pro svoji revisi v konstruktivní pravovede drívejši doby. 

Stejne jako nemecký obč.zákonÍ'k začíná i nová čsl. osnova 
ustanoveními o osobách. Z puvodního základního pojetí všeob. 
obč. zákoníka z r. 1811 'zustává sice, jako nahodHá reminiscence 
na »starou dobu«, nadpis nového § 1, který lnluví o »právní 
o$'Obnosti«, toto označení - které pfIchäzí ovšem jen jednou -
nabývá však pusled~~~ n~~?o znení § 1 nového smyslu. § 1 
totiž zní: »Kazdý človek jest osobou v právnímsmyslu«. »Právni 
smysl« staví se tedy do popredí. To, co nemecký 'Obč. zákoníl\: 
prí'sne nor,mativnímzpusobem uvádí na správného jmenovatele, 
prichází zde bez obalu k výrazu. Vý,chodisko osn'Ovy netvorí zpu.
sobilost k právum, jako jest tomu v nemeckém obč. zákoníku, 
nýbrž konstruktivní »právni smysl« jako Panazäe právníkli-; zpu
§obilost k práv um jeví se býti teprve výtvorem právního smy-slu, 
který stojí stranou lidskéh'O života. Onen právni srny-sl jest ju'
ristickou konstrukcí, a tak pozdravuje nás tato hned na počátku 
zákoníka. V nemeckém obč. zákoniku se prímo neobjevuje; ovládá 
však »motivy« zákona; jest známo, že se nemecký obč. zákoník 
zásadne vyhýbá jakémukoliv vymezení pojmu v zákone. Naproti 
tomu nová 'čsl. osnova jest již v tekstu zákona naladena na ju
ristickou konstrukci. Nové znení § 1 hodí se sice pro p01sluchače, 

nikoliv však do zákona. »lPrávní smysl« 'Ohlašuje se pak v nové 
osnove nejen pri osobách (§ 1), ale i pri vecech (,§ 2\2'9); jest 
se svou, v nem spočivajfcí konstruktivní silou vždy na strá:ži; 
tak nalézáme ho na pr. pri určení pojmu držby (§ 24'4), pri ome
zení vlastnického práva na hmotné veci (§ 278) atd. V tom spo
čívá také podstatná novota naproti všeob. obč. zá:k'Oniku, který 
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1 právním smyslu«. »P rávni 
" co nemecký obč. zákoník 
na správného jmenovatele, 
lOdisko osnovy netvOfí zpu.-
1 nemeckém obč. 'zákoníku, 
ako Panazäe právníkú; zpu
výtvorem právního smyslu, 
Dnen právni smysl jest ju
e nás tato hned na počátku 
se prímo neobjevuje, ovládá 
~e se nemecký obč. zákoník 
lí pojmu v zákone. Naproti 
stu zákona naladena na ju
hodí 'se sice pro posluchače, 
'sl« ohlašuje se pak v nové 
i pri vecech (,§ 2219) ; jest 

tivní silou vždy na stráži; 
mu držby (,§ 244), pfi ome
eci (§ 2718) atd. V tom spo
všeob. obč. zákoníku, který 
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mél osnove sloužiti za vzor. Zdúrazňuji však již na tomto míste, 
že se vliv konstruktivní pravovedy na formulování právních vet 
osnovy neprojevil všude stej,nou silou; jsou mnohé vety, pfi nichž 
se uplatnily jiné úvahy, ne pou~e juristicko-technické. 

Z vudčích my'šlenek, které' se nalézají ve všeob. obč.záko
níku, byla pouze jediná prevzata do nové osnovy: ustanovení 
§ 19 vš. obč. zák. o nároku na právní ochranu (§ 5 osn.). Syste- , 
matické zaradení této zásady mezi domnénku živého narození 
(§ 4 osn.) a stupne zpúsobilosti k právním činum (§ 6 osn.) 
nelze však j iste považovati za zlepšení puvodního umísteni § 19 
všeob. obč. zák. Jeho výslovné pojmutí do osnovy, které také 
podle mého názoru jest zcela správné,znamená však prulom do 
ohlášené metody a vytýčená zásada ruší j uristicko-konstruktivní 
ráz ú vodních ustanovení osnovy. 

Tento r áz se však dobre nehodí do nového zákonika. Zasta
víme-li se nejprve u právní vedy, nemuže býti pochybnosti o tom, 
že kopstruktivní pravoveda pozbyla ji'ž svého vládnoucího posta
vení ve vede ; nemúže opet dosáhnouti svého dfívejšího významu. 
Ješte na sklonku 19. století počalo svobodneprávní hnutí, kter{ 
v prvním desitiletí našeho ,století doznalo velkého rozšíren í 
i v Nemecku. V souvislosti s timto hnutím vznikl sociologický 
sm-er v pravovede, a v nejnovejší dobezískává zájmová pravo
veda ve smyslu Hec k o ve stále nové pfívržence.7 ) 

Me'Zitím se úplne zmenilo odmítavé stanovisko naproti právu 
obyčejovému, a dnes jest témer všeobecne uznávána závaZlllá síla 
obyčejového práva, jakož i tvurčí púsobení soudní prakse na vý
voj práva. Konstruktivní, anebo, jak dnes ,se často nazývá, tech
nická pojmová pr~voveda nestačí již k tomu, aby se na ní založil 
moderní zákoník, proto tento nemá se spokojiti s tí1m, že by rešení 
základních :problému., jako pomeru zákona k právu obyčejovému 
a k soudní praksi, dále j ešte prenechával vede, ~ by k nim 
sám zauj ~l stanovisko. Jako se zákon v dobe vzniku všeob. obč. 
zákoníka prohlásil v duchu tehdy nove vznikající ideje právního 
státu pro 'Zásadní odmítnutí práva obyčejového a 'soudní prakse 
jako pramenu právních, tak vyžadují nynejši myšlenkove proudy 

7) Srovn. Hec k, Das Problem der Rechtsgewinnung, 1912; Ge
setzesauslegung und Interessenjurisprudenz, v Arch. f . d. civ. Prax. 112, 
str. 1 a násl.; Grundriss des Schuldrechts, 1929, str. 473 a nás l. 
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společnosti, došedší ku premene puvodní ideje, jasného pfiznání 
k obema tvurčím pramenum vývoje práva. Mlčení není 'žádným 
fešením. švýcarský civilní zákoník nalezl již správnou cestu. 

Nemá-li pojmová pravoveda ví ce svého monopolního posta
vení, pak není mo.žno. prejíti pfes základní myšlenky soukromého 
práva, jež byly již ve všeob. obč. zákoníkuz r. 1811 pro jeho 
dobu plne oceneny, k dennímu porádku. Arciť musejí 'se nyní 
ukázati v novém svetle. Základní idej e vyžaduj í revise, po prrp. 
reformy v duchu doby. Jestliže se nová kodifikace soukromého 
práva vyhýbá takovému prepracování, pak nečiní zadost své po
vinnosti. 

III. Svetová válka zanechal'a zrejmé stopy také na poli práva 
soukromého. HospodaJské a so.ciální otázky vystupují i v právu 
soukromém do popredí úvah, vyžadují, jak jsem na to ukázal 
ve svém díle »Základy moderního práva soukrOlného«, aby nauka 
soukromého práva zaujala vedomé stanovisko .k novému rázu 
moderního právního systému, jsou vudčí hvezdou, podle níž má 
se nové zákonodárství tíditi. švýcar,Ský civilní zákoní}\: a úbligační 
právo již nazna;čily správnou cestu, a kdú ton1uto napomenutí 
onech velkolepých zákonodárných del nerozumí, j est daleko. vzdá
len tohiO, aby dosti učinil duchu nové doby. 

Právem tvrdiloautorech pruského Landrechtu a rakous'ké
ho všeob. obč. zákoníka A. Men g e r: »Autori onech zákoniku 
byli proniknuti duchem šlechetné humanity, pohrdající bludelll 
okamžiku, a tímto zpu.súbem vytvorili zákonodárná díla, která 
značne predstihla sociální vývoj jejich lidu.« Dodal pak k túmu: 
»To také 'zcela odpovídá úkolu zákonodárce a jedine takovým 
predstižením budoucího vývoje muže zajistiti svému dílu na 
dlouhou dobu život a význam. N eboť neplatí nikde vice než na 
poli zákonodárství zásada, že to, co dnes jest posuzovál1o jako 
utopická snaha, jest po uplynutí jednoho lidského veku společne 
prijatým mínením, po uplynutí jednoho století pak zastaralým 
predsudkem.« (A. Men g e r, Das biirgerliche Recht und die 
besitzlosen Volksklassen, str. 11.) I ten, kdo není pfÍvržencem 
Mengerovy socialistické t e o ri e o s tát ll, musí uznati správnost 
techto zásad. Ideje osobní svobody, jakož i osobnosti, pro které 
redaktori vš,eob. obč. zákoníka podle myšlenkových proudu jejich 
doby horovali, staly se brzy 'společným majetkem všech, a dnes 
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po rozvoji sociální otázky v 19. a 20. století možno právem ríci, 
že v oné forme, · ve které byly počátkem 19. století s nadšením 
verejností pozdraveny, jsou již zastaralé a že tudíž nejsou již zpu
sobilé k tomu, aby bez ohledu na sociální momenty tvorily vý
lučnou základnu pro zákonodárství, které jedná o všeobecném 
soukromém právu. Uvedená slova A. Men g era mají pro 
redaktory čsl. osnovy obzvláštní význam již se zretelem k tomu, 
že spatrují ,svuj úkol v revisi všeob. obč.zákoníka, který dekuj e 
za svoji nosnost a legi'slativní význam práve svému vedomému 
promítnutí do budoucnosti. Proto mám za to, že také z tohoto 
duvodu zduraznení »právní osobnosti« v margo rubrice k § 1 osn. 
není již na miste. 

Nová kodifikace má tedy, j ak to May r - H art ing velmi 
pekne vyjadruje, »hledíc ku predu poznávati vady práva plat
ného a predbíhajíc své dobe vystihnouti, formulovati a stanoviti 
právo odpovidající potrebám doby a pravdepodobnému vývoji 
vecí« ('Zur F.rage der Revision des osterir. ABGB., 19'06, 's t.r. 3). 
První Isplátka potrebám doby stala se již dílčími novelami; nyní 
však již nejde o další splátky, nýbrž záleží na správném pocho
pení celého problému ve srny sl u prítomnosti a s jistým výhledem 
do budoucnosti. 

Pokud jde o vudčí myšlenky, vyznačuje se časový odstup 
mezi vzni-kern všeob. obč. zákoníka a nové osnovy, chceme-li to 
stručne vyjádriti, prechodem práva pľirozeného v lTIoderni oblast 
soci~!ogie ~ srovn. A. Men z e l, N at wrrech t und Soziologie, 19'12). 
V pntomne dobe nejed.ná se již'O »vrozená práva« prirozenopráv
~,í teorie, ~ýbrž o s o c i á Iní s vaz e k o s o b n í prá v n í s fér y 
Jed not II v ce s e s p o l e č n o stí. Proto prirozenoprávní rámec 
všeob. obč. ,zá;koníka neodpovídá již náZOrrUlTI mode,rní doby. Ptece 
však tvorí i nyní ješte prá v ní rád a nikoliv zpúsobilo1st ,k prá
vi'lm :správné východisko soukromého práva. Každý Č'lovek má 
pod íl nap r á vn í m rád e a jes t pro t o 'z p II 's o b i l Ý k p r á
v um. ,Vyc?ázíme-li z této zásady, jest patrno,že zvláštní vy
mezenlpoJmu soukromého práva, jak se s ním setkáváme ve 
všeob. obč. zákoniku, jest zbytečné a podle moderní zákonodárné 
te,chniky, n~patrí j iž do tékstuzákona. Tak také ideu »priroze
n!ch pravnlCh 'zásad« nelze sice postrádati,zá:sady tyto nutno 
vsa:k nove osvetli,ti, abychom 'Se vyvarovali souvislosti s prekona-
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nou již teoriL Nesmíme v nich již spatÍ'ovati výtvory bývalého 
práva priro-zeného, ale ony musejí pl1atiti jakO' 'zásady, které tvorí 
sociální život, a to v jejieh večné funkci vyrovnáváni a kompro
misu, v jej ich správném pochopení hodnot a zájmu. 

Z toho plyne jak sociální 'smer v nové právní vede, tak i tak 
zvaná zájmová pravoveda nejnovejšího data. Pro 'zákonodárství 
zna,mená to nic více a nic méne než posuzování všech otázek 
s hlediska sociálních a hospodárských z á j m u, jakož i etických 
a kulturnkh hod not. KO'nstruktivní p'Újm'Úvá pravoveda musí 
v oboru zákonodárné práce ustoupiti 'zcela do pozadí. Takové kon
struktivní výtvory, jako na pr. pojem držby podle § 244 osn., 
nehodí se j iž do moder-ních zákoníku, a j est daleko lépe upustiti 
vubec od výmezení pojmu držby než nechati zcela nepovšimnu
tým její hospodárský charakter. 'Zákonodárce nemá se 'snažiti 
'ú »úplnost« vesmyslu úplného uzavrení obsahu norem,ponevadž 
ve skU'tečnosti tato úplnost nebude nikdy dosažena - naproti 
tomu musí pri tvorení práva zu:s'tati volnou ce'sta k správnému 
odvažování zájmu. I zde mMe, jak jsme videli, švýcarský 'zá
koník býti vzorem. Okolnost,že prÍ'slušná ustanovení nebyla dú 
osnovy pojata, nutno tudíž pociťovati jako velkou mezeru. 

Také v j ednotlivý'ch us'tanovenkh osnovy ne}ze všude setkati 
se s moderními tendencemi. V otázkách agrárnepolitických 
dlužno v osnove arc1ť zaznamenati pokrok (srov~. na pr. usta
novení §§ 109;6 a násL o výmenku), i když se nevztahuje na celý 
úbor agTární politiky. Nová ustanovení o uzavrení a o r'Úzluce 

_ manželství platí moderní reforme m'anželského práva v dalsl'm 
utvárení onech tendencí, kteréž hyty pO'dkladem manze ských 
wonu, vydaných v československu v dobe poválečné. Na poli 
práva obligačního mají však býti po ruce ješte jsoucí stopy kon
struktivní teorie vUle nahraženy moderní teorií obchodního 
styku atd. 

Ke všem te'mto otázkám se ješte vrátime. Zde pouze zdu
razňujeme, 'že by redaktori osnovy jiste byli docílili daleko vet
ších výsledku, kdyby se všude byH snažili 'zapraviti plný trihut 
vudčím myšlenkovým proudúrtl prítomné doby. Jen tak byli by 
s to predstihnouti sociální vývoj lidu. Redaktori neprávem 
podceňují vý'znam vúdčích myšlenek a pojednání o nich v 'zá
k!oníku - a prece dostačil j i,ž jen pohled na nejnovej ší zákono-
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dárství sovetu, aby se presvedčili, že lze dáti nekolika vše
obecnými vetami právnímu systému 'Zcela nový smer, byť 

i mnohá jednotlivá ustanovení byla prevzata ze systému starého. 
Désintéressement redaktoru ve príčine vudčíchmyšlenek zá

koníka Ize 'si vysvetliti tím, že redakt'ori' pojímali svoji úrohu 
pouze'S te c hn i c k é h'O stanoviska. Domnívají se totiž, že učinili 
zadost svýrrl zákonodárným povinnostem tím, že ~se omezují na 
korekturu jednotlivých ustanovení všeob. obč. ,zákoníka, aniž by 
zkoumali, zda svými technickými zásahy porušuj í organickou 
souvislost ceLku a pokud josou 'Oprávneni vytvoriti pomocí nových 
základní-ch myšlenek novou 'Organick'Ou jednotu. Jest to 'zrejmý 
omyl, chtejí-li spatrovati zásadní jednotu všeob. obč. zákonítka 
pouze v sY 'stematickém, sporádání právní 'látky, což 
jsme 'vytkli již shora ve 2. oddílu. Tento omyl má 'Opet svuj pu
vod v technickém stanovisku redakt'Oru, kterí vidí ·pouze tZevnej
šek, k vnitrním zákl-adúm však neprihhžejL Zastaralou systema
tiku všeob. 'obč. zákoníka lze beze všeho nahradilti systematikou I 

moderní, aniž by se tím vÍlbec necozmenil'O ' na základech záko
níka. Naproti tomu škrtnutím ÚV'Odu a s tímsouvi'sejících ,zásad 
jest zákoník 'zasažen prímo ve svých základech : na misto 'vedo
mých zásad nastupuje bezzásadovost, která steží múže býti na
pravena »právním smyslem«, uvedeným v '§ 1 osn. Te c h n i'k a ' 
reda:ktoru nedospela ješte v ume n L Jejieh osnova jest pouze 
technickým spojením zákonných ustanovení, není však dílem, or
ganické jednoty. 

4. T ech n i k a o s n o v y. 

Tak vIstupuje otázka techniky do popredí úvah. Jak redak
tori splnili 's'vuj technický úkol? Vyplatí se,pohlédneme-li trochu 
nazpet, abychom 'Seznali, j ak byl posuzován a rešen technický 
problém již behem pu-v'Odní reviose všeob. obč. zákoní!ka a ješte 
dríve pri jiných veIkýeh zákonodárných dílech. 

, Technika dílčích novel byla, jak j est známo, predmetem ob
sa~lý~h !iterárních úvah. Byly vzneseny námitky nejprve proti 
v]~dnl predloze a to jak proti nedostatku jednotnosti ve príčine 
zpusobu revise, tak i j edn'Otnosti ve forme jej ího provedení. 
»Kdežt'o povšechne se trval-o na tom, že mají býtio provedeny 

Sbomík ved právních a státnich XXXIII. 5 
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pouze reformy, které jsou s hlediska praktického naléhave nut 
né,« - poznamenal právem Well s pac her (Kritische Bemer
kungenzur Zivilgesetzn.ovelle, Vídeň 1908, str. 3 a nás!. ) -
»nalézajíse v jednotlivých čás,tech ustanovení, která prakticky 
j súu témer bez vý'znamu, ba i taková, která znamenaj í pouze 
teoretické zlepšení občanského zákoníka«. Proti nerovnosti for
my revi,se namítal !tento spis.ovatel, že jedna část právnich usta
novení má nastúupiti na místo určitých paragrafu 'zákonílka, na
prúti tomu druhá část mázustati , luimo zákoník. S .obzvláštnín1 
dúrazem vznesl námi1tky proti jazy:ku vládní predlohy, když m,ezi 
jiným poznamenal: »Zde prevládá matematický a abstraktní 
zpfIisob vyjadrúvání némeckého zákoníka, který jest v ostrém 
rozporu s konkrétní a názornou mluvou našeho. .občanského zá
koníka« (str. 5). 

V 'Subkomitétu panské 'sneluovny byla však vládní osn.ova 
také v technickém smeru podstatnézlepšena. »Obzvlášte se po
darilo vpracovati velikou část nových právních norem do všeob. 
obč. zákoníka« (We l} s pac he r, Der Entwurf der Zivilgeset z
n.ovelle im Herrenhause, Vídeň 1909, str. 7). NiC'méne zustala 
i dUležitá ustanovení nové .osn.ovy mimo. obč. zákoník a suhko
mitét provedI ješte nové teoretické korektury, které arciť ne
mohly 'si činiti nárok na úplnúst. Právem Well 's pac her proti 
tomu namitl : »Kam bychom prišli, kdybych.om chteli p'Odr.obiti 
revisi všeob. obč. zákoník pod hlediskem teoretické korekt .. 
n.osti!« (str. 9) . Jazyk nové 'Osnovy byl opetne prizpus'oben mluve 
všeob. obč.zákoníka a v tomto smeru spočíval jiste veliký 
pokrok.S ) 

Všechny tyto otázky pricházejí nyní .opet v úvahu, když 
chceme mluviti .o technice čsl. 'Osn.ovy; posunulo. 'Se pouze vše
obecné hledisko: nejedná se již .o zaradení jednotlivých ustano:
vení a ú m.osaikové korektury, nýbrž o rev1si celku, tedy o. nový 

8) Tento názor nesdílel tehdy pouze autor vládní predlohy 
Sch a u e r, který pH každé príležitosti vystupoval jako prívrženec kon
strukti'Wlí technd.ky nemeckého ,obč. zákoníka. Vyslovil naproti mne, když 
jsem u príležitosti svého referátu o zbavení svéprávnosti vznesl své kri
tické námitky proti jazyku vládní predlohy, docela mínení, že naproti 
nemeckému ohč. zákoníku jak technika všeob. obč. zákoníka, tak i švýcar
Ekého civilního zákoníka jest prekonána. 
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občanský ,zákoník. S tohoto hlediska musí se posuzovati technika 
nové osnO'vy. 

Jazyk osnovy jest jazykem originálu. Osnova vycházela sice 
od prekladu, jazYlk zákonného tekstu vymýtil však úplne ,stopy 
pfekladp. a tak vzniklo dílo, které po Jazykové stránce vyh~ 
vešk'erým požadavkúm. President české akademie ved, prO' f. 
Dr. Z u bat ý,a odpovedný redaktor »Naší reči«, Dr HalIer, 
získali si velkých ·zásluh o jazykovou čistotu zákonného tekstu. 
Dá se očekávati, že pfepracování do nemecke reCI bude S'pOJ ena 
s mnohými obtiželni, a to nejen na tech 'místech, kte.rá '8e ob
sahO've odchylují od puvodního tekstu všeob. obč. zákoníka, nýbrž 
i tam, kde jest odchylka pouze v jazykové formulaci a nikoliv . 
v obsahu. 

Pokud :se však týče právnického obsahu osnovy, musí kriti
ka promhlvi,ti práve tam, kde zasáhla již pfi dílčích novelách 
k všeob. obč. zákc:níku. Tak možno činiti námitky jak proti zpu
sobu revise, tak i proti forme jejího provedení. 

Dúv. zpr. (str. 11) si'ce tvrdí: »Nejvýznamnejším úkolen1 
superrevisní komi,se bylo, sjednotiti petkúsÍI 'dosÚ - ii:tt-;~~, 
~E; který'm dospé"ia. redak~ce s~bkomitétu ... šlo o to, aby osnova 
po stránce svého ducha i po, stránce výrazové se representovala 
j ako jednotný projev.« úplné jednotnosti, o kterou se byl o sna- \ 
ženo} nebylo však v nové osnove..s:dosaženo. Pfi bližším zkoumání 
shledáváme, že jednotlivé části, jejichž zpracování bylo p:fikázáno 
peti referentum, vyk,azují ješ,te i v nové osnove zvláštní znaky, 
které jsou dusledkem individUlality jednotlivých autoru. I v nové 
osnove jest vlastne pet :spolu spojených, nikoliv však v jednotu 
slitých referátú; chybel jed e II referent, který by byl, podobne 
jako Z e i ller pfi redakci všeob. obč. zákoníka, ustanoven 
k tomu, aby z nakupeného technického materiálu udelaI cele-k. 
Technické prizpúsobení rúzných dí1čích prací není ješte orga
nickou jednotou - prvního bylo sice v nové osnove dosaženo, 
niko-liv však druhé. Nová osnova nemohla se vzdor všenl snahálTI 
zb)tviti ru;zn~rodéh~ charakteru puvodních dí1čÍch ;eferátÚ; 
budu míti sám prÚbehem dalšího pojednání zhusta pfHežito:st 
poukázati na rúzná pojetí redaktoru v tekstu nové osnovy, která 
se hlavne projevUljí již v tom, že každý z red:aktoru užívá vlast-

5* 
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nich technických metDd, které se často. značne Ddchylují Dd metDd 
jiných redaktDru. 

P.okud .se týče zp u 's o. b u revi1se , Duv.zpr. uvádí, ,že »zákon 
mel býti doplnen predpisy upravujícími nové zjevy 'živDta hOSPD-

-cITtrskéhD a :sDciálníhD. Zmeny mely býtr'úmezeny na- mlrUIiej-
nutnejší a opetDvne-bYID 'zdfI.razňO'váno, že nemá jiU než o. opa
tl'n:ou r,evhsi ~zákDna dosav,adníhD<~ (str. 4j. Z nDvý·ch 'ustan'Ovení 
sDciální pDvahy náleží sem reforma práva manželského, rDzvodu 
a rDzluky manželstvI, Jak'Ož I adDpce. Sl'1neJšI pravnI postavenI 
matky pDdle Dsnovy jestzajTšte:ren-vítati. K nDvý'm ustanove
ním h.o:spodárské pD'vahy náležejí zej,ména právni predpisy o. rej
stríkovém právu zástavním (§,§ 4'62, 4(5), o. reálných bremenech 
(§§ 49,6- 500), o. zaopatrovacím duchodu (§§ 1091- 10915), 

o. výmenku (I§§ 10.96-1107), o. slibu p}atebním, C§ 11'81), 'O za
jišťDvaCÍ'm prevodu pDhledávek (§ 11813). PripD'jíme-lil k uvede
ným ustanovením ješte zvláštní úpravu me.zinárDdního práva 
,soukrDméhD na k.onci 'zákDna, j s.ou tim vyčerpány nej dU1ležitej ší 
otázky, jež byly v osnDve nDve upraveny. 

N ehledíme-li k temtD 'Otázkám, nedDšla všude stejnéhD 
uplatnení snaha ome'za.ti ·se pouze na nejnutnejší zmeny. Zde 
Zrejme chybí JednDtnDst zpracDvání. Ne všech pet refe'rent-& bylo 
hotov.o dDdržeti v tDmtD 'smeru stejlllou ,míru. T~ak vidíme na pr. 
ve všeDbe'0né 'části práva 'smluvníhD (§§ 7'76----.J854 osn.) prísné 
pf~zpúsDbení k tekstu všeob. obč. zákDníka s nepatrnými, nikDliv 
podstatnými 'zmenami, kdežto. na pr. v právu vecném a dédi'ckém 
postrádáme :Dno 'Zásadní :stanDvi'SkDa :setkáváme se 's mn.ohými 
zmenami te'kstu, které se jevi býti účelem samy 'sobezejména 
'tam, kde tekst jest menen bez nutné pDtreby,zatim CD obsah 
zu,s'tává stejný anebD se jen nepDdstatne Ddchyluje. 

VelkDu péčimají redaktori .o juristickou konstrukci, - jedni 
vice, drUlZí méne. Tím není arciť i~čen.o, ,že se judstlÍCké kDn
strukce, jichž .osnov'a uživá, všude redaktorum pDdarily. Vrátíme 
se k tDmu ješte pDzdej i - 'zde jednáme pDuze 'o otázikách, které 
bezprostrednesDuvisejí 'S technik.ou os~n.ovy. Jedná se zde totiž 
o. for fi u provedení zamýšlené revise. 

F o. kIll a osnovy 'Odchyluje 'se pDdstatne Dd fo.rmy vš,eob. 
D~Č. zákDníka. PDkud obsahu se týče, redaktori následují ra
kDUského. obč. záikoníka, pDkud však formy se tý'č'e" zákoníika 
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nemeckéh'O, ani1ž by dosáhli presnO'sti posléz uvedeného. Vlád
noudm jest princip poráidací, ll'ikoliv princip u[ľčitéh'O rádu. Práv
ní normy osnovy jiSOU s,tylisovány stručne, jadrne a abstraktne. 
T'Ú co tvrdí Well s pac her o bývalém vládnímnávrhu novely , , 

(,srovn. sh'Ora), platí také 'o nové čsl. 'Osnove. Toliko pfi vymezenl 
pojmu snaží se osnova o populární znení, .které v'šak, jak 
ješte uvidíme, zpravidla jde príliš -dwleko a zavdává podnet k odu
v'Údnený,m pochybnostem. 

Prihlédnem€-!i hlílže k tomu, v čem spočívá podstatný rozdíl 
techniky osnovy od techni!ky všeob. obč. 'zá:koníka, ,shledáváme 
toto: Redaktori provedli očišťov:ací proces, který ve f:o:rmálnÍ'ln 
smeru steží múže býti prekonán. Uvážíme-li, že osn'Úva, jak shora 
o. tom Istalase zminka, prijala neikteré nové právní ústavy, že 
vpracovala do zákona nové čsl. zákony !manžel'Ské a 'zákon 'ú O'svo
jení, dále zákony o ceste nezbytné (§ 286 osn.), o stavebním 
právu (,§§ 382 a násl. osn.), o trhu splátkovém (§§ 9\6'4 a násl. 
.osn.) ,a; 'o zbavení svéprávnosti (§ § 221 a násl. osn.), j akož 
i mnohá ustanovení nesporného patentu, týkající se práva de
dického, a že mi'mo to ješte venovala mezinárodní'mu právu sou
k'romému v zák'Únném tekstu samém 36 paragrafu, - pak musÍ
me se dirviti, jak se redaktorťum pres to podarilo úhrnný počet 
paragrafu ,sní'žitiz 1502 na 13S3. Z tekstu zmizel úvod, ustano
vení o. nelÚpIném vlastnictví, 'o fideikolnisech, o slnlouvách o de
dičném pachtu, 'ú dedi'čné činži a 'ú právu k povrchu, nekterá 
Ulstanoveni9

) byla 'zaĎadena do uvÚ'z'ovacich predpi!sú, prárvní pred
piJsy týkající se monarchy byly škrt-nuty, 'zastaralé10 ) predpisy 
odstr,aneny a nekteré z duvodunového sociálního naZÍrání11 ) vy
razeny. Pak počalo technické 'čištení: redaktori snažili se zej,mé
na odstranitiz te~stu ustan'Ovení, která nepovažovali za usta
novení óvilistická.12

) Kde ve všeob. obč. zákoníku záleží na du
kazU', byla príslušná ustanovení buď zmenena nebo (zpravidla) 

9) na pr. §§ 80-82, 83-87, 97-99 vš. obč. zák. 
10) na pr. §§ 284, 1232 vš. obč. zák. 
11) na pr. §§ 613,614, 6'7', 618,5713, 574 vš.obč. zák. 
12) Tak byly mimo jiné škrtnuty tyto §§: 97-99, 207 odst. 2., 223-

227, 268, 2'87, 288, 290, 328/1, 347, 385, 43,9, 544, 722, 867, 868, 1288-1291, 
1292, 1384, 1441 i. f. 1450, 1459/1, 1492 vš. obč. zák. 
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škrtnuta ;13) CO se týká .otázky fizení, bylo 'zpravidla z tekstu 
vyloučeno.14 ) Nékteré poj'my, které 'Se redaJkt.orúm nehodi1y anebo 
které ,se jim nezdály býti dôležité, byly rovn.ež vypuštenyY) 
Z dôvodô juristic'ko-'k.onstruktivních pr.ovedli redaktori rovnež 
čištení, č'Ímž získali novéhomí'Sta: 16

) sem náležejízejiména škrty? 
které byly se zr-etelem k všeobeoným ustanovení.m o náhrade 
škody provedeny pri jednotlivých otázkách, týkajících 'Se ručení 
za vinu.17

) JednotHví redaktofi, berou svôj judsticko-technický 
úkol tak vážne, že rozširují čištení i na taková ustanovení všeob. 
obč. zákoníka, která nejsou prílmo norlnativní povahy a podle 
svojí formy nemají na mysli právní imperativ, nýbrž právní 
možnost.18

) Príkladné výpočty, které tak často ve všeob. obč. 

'zákoníku pricházejí, bý'vají zpravidla škrtnuty, toliko 'zNdka bý
vají ponechány a to obyčejne tam, kde to pfináší s sebou dôle
žit.ost problému19 ) anebo kde referent výjitmecne se nefí.dH jiu-ak 
zachovávaný'm technickým prindpem. U,stanovení, která obsa
huji instru'ktivní pouČlky, úvody, výpočty anebo odkazy, byla 
redakt'Ory odstranena. 20) Zde očišťov:ací proces za:sáhl :S obzvlášt
ní ostrostí, ačkoliv se nemfI'že fíci, 'ž,e bylo v tomto smeru p'Oužito 
všude 'stejné míry. 

škrtáJní neomeúlo se však pouze na uvedené formy tech
nického čištení, zasáhlo ješte i hloubeji, kde se jednalo :o pred
pisy materiel:ní; sem náležejí zvláštní predpi'Sy o ,správe :majetku 
poručencova (§§ 229- 2'32, 239- 243 vš. obč. zák.) , o roz
delení práv ve vecná a osobní (§ 30ľl vš. obč.záJk.), 'o bezelstnO'sti 
držby 'Obce (§ 337 vš. obč. zák.) , ustanovení o držbe taJbulární 
(§ 3'50 vš. obč. zák. aj.), vykládací pravidla pfi odikazech (§ 655 
vš. obč. zák.), ustanovení o smlouve o dodání díla (§ 116'6 vš. 
obč. zák. ve znení § 150 nov. III.) a mnoho jiných. Na tomto 

13) na pr. §§ 23/2, 25/1, 356, 3,69, 518/1, 827, 975, 1226 vš. obČ. zák. 
14) na pr. §§ 850 i. f ., 966, 1024, 1076, 1450 vš. obČ. zák. 
15) na pr. §§ 40, 44, 404, 696, 12,67 vš. obČ. zák. 
1 6 ) na pr. §§ 56, 60,380 vš. obČ. zák. 
17) na pr. §§ 428, 459 i. f., 542 i. f., 1112 vš. obČ. zák. 
18) na pr. § 13'50 vš. obČ. zák. 
19) na pr. § 312 vš. obČ. zák., 247 osn. 
20 ) na pr. §§ 43, 89, 137, 245, 253, 286, 308, 3'27, 424, 450, 539, 594, 

653, 729, 761, 913/1, 917, 984/1, 986, 1013, 1034, 1044, 1190, 1214, 12,16, 
1269, 13-75, 1411, 1454, 146,5 vš. obČ. zák. 
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míste ffiUJsílme se omeziti na čiste techni'Clwu kategorH š·krtu 
a na to navázati další své poznámky o forme 'Osnovy. 

Očištení všeob. obč. zákonika od prebytečný'ch ustanovení 
jest jiste zásluhou redaktoru. Snaha vyloučiti ustanovení ne
m:ajicí ráz civilistický jest rovnež oprávnena, nesmí však pre
kročiti meze účelnosti. Redaktori sami poj ali do tekstu 'zákona 
ustanovení, až do kdy lze V'znésti na ,sond žal'oby v rízení 'o rušení 
držby (§ 274 osn.), chceme-lise prozatim zastaviti u tohoto 
prípadu. J estliže však současneškrtají ustanovení § 369 vš. obč. 
zák., kde jeist ustanoveno, co má dokázati žalobce pfi žalobe vlast
nické, pak zpúsobují m·ezeru, která se nedá odbýtižádnými ju
risticko-'konstrukt~vními úvahami, nejméne .pak pouikazem na 
ustanovení § 366 vš. obč.zák., prevzatého v § 290 osn. (srv. 
DUlv. 'zpr. str. 124), z néhož nelze činiti žádné úsudky ve príčine 
dukazního tematu pfi 'vlastnické žalobe. škrtá-li se ustanovení 
§ 369 vš. obč.zák., pak se škrtá i jeho obsah, zejména pokud 
se týče prúkazu držby na strane žalovaného. 

Pfi vylučování predpisu, nemajících -civHi'stiokou povahu, 
z tekstu musíme dáti pozor na to, aby nebylo díte vylito spolu 
s lázní, neboť snadno pri tom sáhneme nazákl!adní ustanovení, 
která jsou povahy materielní nebo j:sou s materielne-právnílmi 
predpisy v prímé souvislosti. Nelze škrtnouti ustanovení §§ 223-
227, 22'9-232, 235, 239-243 vš. obč. zák. s odvoláním na to 
že neodpovídají již dnešnhn hospodárským pomerum, aponechati 
jej ich nahrazení teprve pozdejším predpisum (Dflv. zpr. str. 101), 
ponevadž povinností redak'toru bylo navrhnouti zmenu tam, kde 
z hospodárských duvodu byla nutná, a ponevadž oním škrtnutím 
zpusobili mezeru, která vu bec není oprávnena. 

Další mezera byla podle mého názoru zpusobena škrtnutím 
ustanovení o »silnejším právu« v právu vecném - a pfi bližším 
zko~n:ání na!eznou sé v 'osnove ješte jiné prípady, které se nedají 
o~~~tI . pouhym poukazem na to, že práv ní predpis nemá povahu 
CIVlhstIckou. škrtnutí mnohých ustanovení všeob. obč. zákoníka 
jiste nemusíme litovati, což se týká zejména pojmu manželstvÍ 
(§ 44), pojatého ve smyslu K an t o ve. Osnova neupustilazcela 
od v Vyt:čová~ív ~ojmu: pri tom však použila zvláštní metody, 
k cemuz se Jeste mUSIme vrátiti ve zvláštním oddílu (5.). Pokud 
pak jde konečne o vypuštení instruktivních pouček, úvodu, 
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výpočtu a odkazu, týká se to z nejvetší části takových ustanovení 
obč. zákoníka, jichž lze v moderním zákone snadno postrádati. 
Nicméne bylo by se vystfíhati podle mého názoru škrtnutí tako
vých ustanovení tam, kde pomocí jich má býti docíleno populárního 
spoj ení mezi dUležitej šími ustanoveními anebo ' i oddíly zákono
dárného díla. Ale již zde vzniká otázka, zda jest dáti prednost 
ab straktnímu , doktrinárskému zpusobu mluvy nemeckého ob~. 

zákoníka pred konkrétní, populární rečí všeob. obč. zákoníka. 
Redakční historie dílčích novel počala s novou technickou 

metodou nemeckého obč. zákoníka, aby súčovala se starou, osved
čenou inetodou rakouského obč. zákoníka. Byl j sem vždy pfí
vržencem metody posléz uvedené, pokud jde o zpusob mluvy, 
a metody na prvém míste uvedené, pokud jde o plnost právní 
látky a o její juristické zpracování; za vzor k napodobení pokládal 
jsem však metodu švýcarského civilního zákoníka, který také v so
ciálním smeru znamená značný pokrok. Nový zákoník nemuže 
d.9státi svému úkolu, napodobuje-li vnejší techniku nemeckého obč. 
zákoníka: novejší výtvor ducha švýcarského lidu zasluhuje pred
nost red starším výtvorem nemecké _ pravovedy. Politická éra 
Bismarckova a autorita Wi n d sch e i d o v y konstruktivní po
jmové pravovedy vtiskly nemeckému obč. zákoníku ze sklonku 
19. století svuj zvláštní ráz. Zustává velikým zákonodárným dílem 
své doby - charakteristickým také pro reč, jíž uŽívá. Doba ta 
náleží však již dejinám. Byla-li by doba prítomná povolána vy
pracovati nový občanský zákoník pro Nelnecko, musil by již jeho 
zpusob mluvy jinak vypadati. Zatím vstoupil do popredí problém 
lidový a pravoveda nekráčí již v »samospasitelných« cestách kon
struktivního dogmatismu. Právnímu životu lidu cizí zpusob vy
jadrování zákona nemuže býti vzorem. švýcarský civilní zákoník 
dokazuje nejlépe, že se muže spojiti populární pojetí s právnickou 
presnostL Nemá se napodobovati technicko-juristická reč nemec
kého obč. zákoníka, nýbrž jde o to, aby se pnhlédlo k ohromnému 
právnickému materiálu, který jest v nem obsažen a který nabádá 
k dalšímu tvorení, zejména na poli moderního sociálního života. 
N ~shledávám proto správným, když redaktori čsl. osnovy prikročili 
k napodobení nemeckého obč. zákoníka tam, kde jeho napodobování 
neodpovídá již duchu doby. Jest tudíž dáti prednost konkrétnímu 
a názornému vyjadrování všeob. obč. zákoníka pred abstraktním 
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a konstruktivním zpusobem mluvy nemeckého obč. zákoníka. (Na 
nekterých místech i redaktori osnovy následuj í staré, osvedčené 
metody všeob. obč. zákoníka. Ačkoliv zpravidla škrtají pľíkladmé 
výpočty ve všeob. obč. zákoníku, na pr. v §§ 559, 845, 85'5, 879, 
883/1 atd., byl a pojata do osnovy také ustanovení s vypočítávánín1 
prípadu podle metody všeob. obč. zákoníka, na pr. v §§ 973, 1096, 
1179 osn. a pod.). Nový zákoník nemá zustati tajnou vedou, 
prístupnou pouze tem, kterí se mohou s U l p i a nem odvolávati 
na divinarum et humanarum rerum notitiam. Froč mají býti popu
lárne podané právní predpisy platného zákona meneny pouze proto, 
že se chce uvésti je v novou juristicko-kol1struktivl1í formu? 
V čem záleží na pr. zlepšení § 272 osn. naproti §§ 346 a 351 vš. 
obč. zák., když se osnova zcela zbytečne namáhá, aby všechny 
prípady interdiktu recuperandae possessionis zahrnula pod »vypu
~ení z držby«, i když se jedná o držbu práva? Jen dusledkern 
toho, že byl prevrácen pomer mezi »vypuzenímz držby« a ne
pravostí držby, mohl vzniknouti nevkusný 2. odstavec § 272 osn. 
Sem nejprve náleží podle zpusobu vyjadrování všeob. obč. zákoníka 
zcela zbytečná veta: »Za vypuzení z držby jest pokládati každé 
získání držby nepravé, nejde-li o rušenÍ.« Pak následuje výpočet 
prípadu § 351 vš. obč. zák. pod nepfirozeným, teprve konstruova
ným hlediskem »vypuzení z držby«, počínající temito slovy: »Vypu
zení z držby práv uvedených v § 248 nastane, když ... atd.« Hezké 
7.není to jiste není. 

Nebo: Co získává tekstování § 96/1 vš. obč. zák. tín1, že se na 
místo slov: »když po nabyté vedomosti o prekážce pokračoval 

v manželství« navrhuje znení: »když zvedev o prekážce se ho 
zrekne, byť i mlčky« (§ 58/1 osn.). Otázka »pokračování v man
želství« podle § 96/1 jest v praksi tak dobre znárná, že se stro
jenou konstrukcí mlčky nastalého zreknutí jiste ničeho nezíská. 

Konstruktivní a suchý zpusob vyjadrování osnovy vidíme 
zejména v hromadných citacích a odkazech na určité paragrafy. 
O d k a z o v a c í fi i u s t a n o v e ním i podle metody nemeckého 
obč. zákoníka častuj e nás osnova velmi štedre; redaktori venují 
na to obzvláštní péči, byť i nelze ríci, že by v tomto smeru pano
vala mezi všemi referenty jednotnost. Vedlo by mne pň1iš daleko, 
mel-li bych zevrubne probírati všechna ustanovení osnovy, která 
se vyznačují svou odkazovací metodou. Vybírám pouze nej markant-
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nejší prípady, kde v osnove pricházejí odkazy, které ztežují ná
ležité porozumení a které pre ce lehko mohly by býti nahrazeny 
príslušným materielním znením. Již ve všeob. obč. zákoníku pri
cházející citare, ruší však pouze zrídka populární znení zákon
ných ustanovení - takové citace mohou také v moderním zákoníku 
pficházeti, aniž by oduvodňovaly podezrení, že si redaktori osvojili 
citovací metodu nemeckého obč. zákoníka. Co však dlužno podle 
mého názoru čsl. osnove vytknouti, j est velké hromadení odkazu 
tam, kde nej sou nutné, a obzvláš'te pak skutečnost, že populárne 
znející ustanovení všeob. obč. zákoníka jsou znetvorena snahou na
hraditi je citacemi. 

Chceme-li o odkazech osnovy získati všeobecný dojem, do
stačí tyto poznámky: 

Již v provádeCÍch predpisech nalézáme v čl. XXII. ustanovení, 
které jest pro citovací techniku osnovy nejvýš charakteristické . 
K 1. vete o následcích~ prohláŠení konku"rsu na jmení manželčino, 
kteráž odpovídá § 1261 vš. obč. zák., ... prip9jují se dve nové vety: 
)Správa jmení podle §§ 53 a 54 se na dobu, pokud konkurs trvá, 
prerušuje. Správa jmení, která byla manželu postoupena smlouvou 
ve smyslu § 91, odst. 2., se zrušuje.« Na místo, aby o príslušných 
,otázkách bylo poj ednáno pri citovaných paragrafech samých anebo 
j ešte lépe aby otázky ty byly vyrízeny souhrne a bez citaCÍ v sou
yislosti s § 1241 vš. obč. zák., odkazují redaktori ona materielní 
ustanovení do provádecích predpisu a potrebují tfí odkazu k tomu, 
a~y' " vyj~~"~fi[J~~r:~!" p~í!.!l~ " související právní myšlenku. Takovýmto 
postupem podporují sice názor, že zákoník má býti vypracován 
právníkya pro právníky podle zvláštních pravidei právnické tech
niky, zapomínají však, že zákon jest určen pro široké vrstvy lidu 
a že vyžaduje jasných právmch pravIdei, "ktera odkazy prece nutne 
j sou zatemňována. 

Právo osob jest v osnove prosto odkazu na jiné paragrafy 
zákoníka. V vrávu rodinném naproti tomu jest citací již hojn€ 
p0l:1~_~áno. čteme-li na pr. § 33 osn., bylo by možno ve 2. od~ 
vyvarovati se odkazu na jednotlivé body odstavce 1. tím, že by se 
vmezení odstavce 2. vhodne zaradilo do odstavce 1.; mimo to muže 
i citace § 127 na konci 2. odstavce klidne odpadnouti, není nutná 

".pro správné porozumení zákoriva, ponevadž odkazuje pouze na 
domnenku nemanželského zrození, muže vésti i k omylum~ pone-
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vadž pro nemanželské zplození není vlastne smerodatný § 127, 
nýbrž § 113 osn. a ustanovení § 127 po~e~ná:á o alim~n~tač~í 
povinnosti, která s impedimentum consangumltatIs nebo affmltatIs 
podle § 33 nemá nic co činiti. 

První veta § 47 osn. vypočítává manželské prekážky, které 
moh'ou býti prominuty dispensí. Zde citování príslušných para
gr~fu mohlo býti snadno nahrazeno jmenovitým vypočtením dispen
sOv"äteln'ých manželských prekážek. Také velkému hromadení citací 
v § 68 osn."jednajícím ~ lhut~ch, ve kt~:ých se promlč~je p~ávo 
žalovati na rozluku manzelstvl, nebylo tezko se vylinoub, nanra-

< dna-li by se metoda osnovy, hodící se pro právnický článek nebo 
prednášku, metodou jinou, pro kterou muže býti platný všeob. 
obč. zákoník nej lepším vzorem. 

Nej závadnej ší jsou odkazy tam, kde v ustanovení, na které 
t se odkazuje, obsaženy jsou další odkazy - tak na pr. v § 100 

I:' osn. ve srovnání s § 103. Nevkusný jest odkaz v § 148 osn., kde 
se na konci praví : »nejde-li o rodiče uvedené v § 149 odst. 2.«. 
Vu bec celý oddíl o »Osvojení« hemží se citacemi, které jiste lehko 

l mohou býti nahrazeny príslušnými slovy zákona. 
Oddíl, pojednávající o poručenství, počíná ustanovením, které, 

na místo aby mluvilo o osobách zbavených svéprávnosti, cit:u.i!L 
príslušné paragrafy (221 a 222 osn.). Stává se tím vec lepší 
a hezčí? Tak i v § 174 osn. nebyla citace pranic na míste, uváží-li 
se, že korespondující § 199 vš. obč. zák. touž myšlenku velmi 
proste vyj adruj e, aniž by sahal k citacím. Do očí padne znení 
1. odstavce § 227 osn. Zní : »Pri ustanovení opatrovníka nebo pod-

A?urce není soud vázán predpisy_§§ 170, 171, 173 a 211.« Nega
tivní formulace tohoto ustanovení nenahrazuje zajisté positivní 
znení § 280 vš. obč. zák. a citace jest ovšem snadno možno 'na~ 
hraditi primereným materielnjm ustanovením. 

Ve vecném právu osnovy setkáváme se se zbytečnou citací 
v § 266 jako s dusledkern nove prijatého rozdílu mezi držbou práva 
v,lastnického a držbou jiných práv. V p:fištím oddílu zaujmenle 
stanovisko k tomuto rozdelení pri kritických úvahách o pojmu 
držby. Citace § 280 v § 268 osn. není nutná, ponevadž jest možno 
novou myšlenku vyj ádriti také bez citace v úz ké souvislosti se 
znením § 340 vš. obč. zák. Poslední veta 1. odstavce § 268: »Zá
sada obsažená v § 281 není tím dotčena« jest pravým výronem 
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,konstruktivního zpusobu vyjadrování osnovy, který se hodí sice 
do nejakého kritického pojednání, nikoli však v této forme do 
zákona. Zručný autor muže myšlenku, vyjádrenou v § 268, odst. 1., 
bez námahy uvésti v tekst zákona, aniž by takovým nevhodným 
zpusobem . musil užívati citacÍ. 

Pfi čtení § 326 OS11. musíme se bezdeky tá:zati, z jakého du
vodu se redaktori· osnovy rozhodli nahraditi ustanovení § 419 vš. 
obč. zák., jehož obsah nechteli meniti, tímto znením: »Byla-li stavba 
vystavena na cizím pozemku a z cizího staviva, platí o právním po
meru mezi vlastníkem staviva a tím, kdo stavel, § 322, o právním po
meru mezi vlastníkem pozemku a tím, kdo stavel, §§ 323- 32,5«? 
Odpoveď na to muže zníti pouze takto: Chteli jsme podati svoji 
citaci paragrafu tak, jako by to asi byli učinili v učebnici nebo 
v nejakém vedeckém pojednání, aby zduraznili ustanovení, jichž 
bylo by v tomto prípade pouŽíti. Do tekstu zákona však podle 
nlého názoru taková stylisace nepatrÍ. 

-v počátečních hlavách práva dedického nalézáme málo citací -
dúkaz to, že i ·redaktori mohou se obejíti bez zby"tečných citací, 
nemají-li prím o v úmyslu popráti prednost závadné citační me
tode nemeckého obč. zákoníka pred populárním zpusobem vyj adro
vání všeob. obč. zákoníka. N adbytečným odkazovacím ustanovením 
jest zde snad poslední veta § 560 osn., kdež se praví: »Co jest 
všeobecne "Ustanoveno o výminkách pri smlouvách, platí též pri 
smlouvách dedických, vy j ma § 813.« Jest jasno, že na tomto 
míste citace muže býti velmi snadpo nahrazena výslovným opsáním. 

V posledních hlavách dedického práva redaktori používají však 
opet vydatne nemecké citačnÍ metody. Tak na pr. nelze nechati bez 
povšimnutí kuriosní znení § 702 osn. »Komise uvažovala o nesnázích 
vypočísti, zda a kolik se nedostává pro zaopatrení a výchovu ostat
ních descendentu« (Duv. zpr. str. 192) - to jest otázka, která 
odpovídá ustanovení § 792, veta 2. vš. obč. zák V duvodové zpráve 
praví se na uvedeném míste dále: »Pfi hledání jiné metody, kterou 
by se mohlo čeliti zkrácení ostatních detí, narazilo se na problém, 
má-li také pri zákonné posloupnosti význam otázka povinného 
dílu ... Komise volila cestu, která poskytuje i pfi zákonné posloup
nosti díteti možnost, aby se domohlo kolace, pres to, že zusta
vitelem byla prominuta, a to nejenom kolace venování podle § 700, 
nýbrž i poskytnutí podle § 697, aby jeho podí! zákonný neklesl 
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pod úroveň toho, čeho by se mu musilo dostati jako povinného dílu 
pri posloupnosti testamentární a pri provedení započtení na tento dí! 
povinný.« Jako výsledek všech techto úvah zní § 702 osn. takto: 
»Ani poskytnutím uvedeným v § 700 ani prominutím uvedeným 
v § 701 nemuže býti zkrácen podíl zákonný pod míru dílu povin
ného vypočteného podle § 692-6,97.« Nehledíme-li k tomu, že 
v zákonném tekstu jest reč pouze o »podílu zákonném« a že neríká 
se, že se jedná o »zákonriý podíl ostatních detí«, jest takováto 
stylisace tak komplikovaná, že se vubec nehodí - práve pro ob
tížnost problému, který má býti nove rešen -, aby byla pojata 
do moderního zákona. Nová myšlenka musí býti vyslovena jasne 
a otevrene a nesmí se skrývati za množstvím citací. 

Dalších citací v posledních hlavách dedického práva (v §§ 703, 
706, 723, 725, 74·5, 747, 750, 7fk7 osn.) možno dílem zcela postrá
dati a možno je tudíž bez,.,dalšílio škrtnouti, dílem dají se uvedené 
citace snadno nahraditi' výslovnou úpravou. 

V hlave o smlouvách a právních jednáních vubec pricházejí 
citace pouze zrídka. V § 788 osn. byly prevzaty z III. dílčí novely 
(§ 875 nov.) ; nové jsou pouze v §§ 789, 825, 848 osn., kdež mohou 
býti prostým škrtnutím odstraneny ; neruší však nikde materielní 
souvislost zákonného obsahu. 

Naproti tomu v hlavách, jednaj,ících o jednotlivých obligačních 
pomerech a o náhrade škody, používá se citacÍ opet svelkou obli
bou. Odkaz na '§§ 2:67 a 272 vf873 osn. jest zrejme nadbytečný. 
Citace uvedená v § 913 osn. vznikla jen tím, že se redaktori bez 
nutné potreby odchýlili od puvodního znení § 1016 vš. obč. zák. 
Nová veta, kterou redaktori v § 927 osn. uvádejí puvodní ustano
novení § 1026 vš. obč. zák., obsahuje také citaci, která by mohla 
býti nahrazena vhodným opsáním. Stej ne to platí i o nové konečné 
vete § 931 osn. (srovn. § 1032 vš. obč. zák.). V tekstu § 963 osn. 
pochází citace sice již z § 1064 vš. obč. zák., zkrácením puvodního 
tekstu nabývá však nová redakce suché, abstraktní formy. Dále 
1. veta § 968 osn. o splátkovém trhu jest jiste nadbytečná, a tím 
odpadá i nutnost tam použité citace. Citace §§ 974 a 97·5 v § 976, 
odst. 2. osn. jest vzhledem k bezprostrední souvislosti ustanovení 
pricházejících v úvahu zbytečná. Citaci na konci § 988 osn. (srovn. 
§ 1085 vš. obč. zák.) bylo by nahraditi jinou tekstací konečné vety. 
Odkaz na § 934 v § 998, odst. 2. osn. zakládá se na ' zbytečném 
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rozlišování, které nepfímo vyplývá již z tekstu III. dílči novely 
(k § 1097 vš. obč. zák.). úplne zbytečné jest pak, když osnova 
v §§ 1015 a 1019, kde se lnluví o výpovedních lhutách pfi nájmu, 
opakuje všeobecné pravidlo § 1014, který určuje dobu onech lhut, 
a k tomu ješte výslovne cituje § 1014. Rovnež cita-ce § 1019 
v § 1021 osn. muže odpadnouti. 

četn{ citace v § 1029 osn. pocházejí z § 1156b) vš. obč. zák.. 
ve znení III. dílčí novely. Není zde pravé místo k posouzení, zda 
nové znení osnovy »presneji a spravedliveji než § 11'56b) obč. zák. 
vyslovuje« myšlenky novely (Duv. zpr. str. 2S3), dostačí zde pouze 
uvésti, že již po čiste te c hni c ké stránce ustanovení- § 1029 osn. 
zustává pozadu za puvodním znením novely ve dvou bodech ; 
1. Již rozdelení právního pravidla ve dva odstavce v osnove jest 
nesprávné. 2. Opakování jedné a téže vety: »pro nemoc nebo pro 
jiný dUležitý duvod, který se týká osoby zamestnance podle § 1026« 
ve dvou bezprostredne po sobe následlijícíCh odstavcích jest tech
nickou nemožností. Pokud se citovaných ustanovení zde tý"če, mohla 
se již novela podle mého názoru obejíti bez citací ; j estliže však 
tak neučinila, nez.aslouŽí také napodobení. 

Citace v § 1038 osn. jsou rovnež zbytečné, stejne jako v ko
respondujícím ustanovení III. dílčí novely (§ 1162d) vš. obč. zák. ) r 

Stej ne to platí i o § 1044 osn. (srovn. § 1164 vš. obč. zák. ve znení 
novely). Uvádení § 1023 v § 1045 osn. má svuj duvod ve zmenené 
systematice osnovy, která nemá všeobecných ustanovení o smlouve 
služební a o smlouve o dílo, jako jsou obsažena v §§ 1151 a 1152 
vš. obč. zák. ve znení novely, nýbrž pojednává o smlouve služební 
v 33., o smlouve o dílo pak v 34. hlave II. dílu. Také citace § 1043 
v § 1054 osn., který ustanovuje o smlouvách hromadných, učine
ných »se" zretelem k smlouvám o dílo«, má svuj puvod v oddeleném 
pojednání o smlouve služební a o smlouve o dílo; citace ta jest 
ostatne zrovna tak zbytečná jako § 1054 sám. 

Uvádení § 1114, odst. 2. v § 11003 osn. hodí se spíše do učeb

nice nebo do vedecké prednášky než do zákoníka, ponevadž v zákone 
muže· pouze vyvolati pochybnost, zda výmenká:ľ jest oprávnen za 
všech okolností svoji volbu podle libosti meniti nebo pouze s ome
zením, podávajícím se z § 1114, odst. 2. V každém prípade jest 
citace zde pfi nej menším zbytečná, ponevadž ustanovení § 1114r 
odst. 2. má podle svého znení dojíti všeobecného použití. 
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v §§ 1137 a 1138 osn. redaktori zavádejí nový terminus tech
nicus: »pečlivost podle pomeru potrebná«, jehož v § 1113 osn. ješte 
nemohli uŽíti. Tato okolnost dává jim príležitost, aby jak v § 1137, 
tak i v § 113-8 u príležitosti nového výrazu dvakrát citovali ustano
vení § 1113 osn. Považuj i nový výraz za zcela primerený, nejsenl 
však srozumen s prípadnými dusledky, jež by byl o možno z citace 
§ 1113 vyvozovati. I když by se v §§ 1137 a 1138 vypustila citace 
§ 1113, nebude moci žádný zkušený soudce pochybovati o tom, 
že »pečlivost podle pomeru potrebná« má se zp r a v i d l a posuzo
vati podle všeobecných zásad § 1113. Soudce bude musiti tedy 
rozlišovati, oč v daném prípade beží, zda o »j ednání s takovými 
vedomostmi nebo zkušenostmi, jako obyčejne jednají v pospolitém 
živote lidé prumerných vlastností« (veta 1.), - nebo o jednání 
osoby, která »výkonem povolání nebo jinak si priznává znalosti v ne
jakém oboru vedení nebo dovednosti, nebo, nejsouc k tomu nucena, 
se zaváže vykonati neco, k čemu se žádají zvláštní znalosti, doved
nosti nebo mimorádná péče« (veta 2.), - v nejčastejších p:ľípadech 
také rozhodne správne, učiní-li svoje rozhodnutí po prísném odlíšení 
prurnerné pečlivosti a pozornosti človeka »prumerných vlastností« 
od pečlivosti, která se vyžaduj e u znaleu. V praksi denního života 
budou se však jiste vyskytovati takové pľípady, kdy »pomery« 
nedopustí prísn~ odlišení podle uvedených dvou šablon; v tako
vých pľípadech musilo by býti soudci zustaveno, aby »pečlivost podle 
pomeru potrebnou« skutečne posoudil »podle pomeru«, i když by 
to vedlo k jiným výsledkum než k tem, ke kterým by vedlo pľísné 
posuzování podle alternativy § 1113 osn. Primlouvám se proto 
pro -škrtnutí citací v §§ 1137 a 1138 nejen z technických ale 
i z materielních dôvodu. ' 

§ 1139 osn. mluví v 2. odstavci o »primereném« živení zvÍfat 
a odkazuj e na § 468 osn., kde se ustanovuj e o péči, kterou má 
vynakládati ~zástavní veritel na zástavu jemu sverenou - odkaz 
jejž pri zabavení zvírete není treba zvláš te uvádeti.' r 

, §,1149 osn. o náhrade škody pri omezenÍ osobní svobody do
volava se ustanovení o poškození na tele, 'zdraví a -živote- a o ná
hrade škody pri usmrcení človeka; osnova cituje však pouze 
§§ 1144 a 114'7, vubec se však nezmiňuje o povinnosti zjednati 
P?šk?zenému dtívejší svobodu. Nebylo na míste upustiti od tech
nIcke :metody všeob. obč. zákoníka (srovn. § 13219 vš. obč. zák. 
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ve znení III. dílčí novely). Nové ustanovení § 114,4 osn. o bolest
llém môže se bez ohtiží pričleniti k novelovanému § 13·29, aniž 
by bylo potrebí' citací. 

Struktura § 1150 osn., zejména jeho odstavce 4., se po tech
nické stránce vubec nezdariIa. § 1150 osn. chce ustanovení § 1330 
vš. obč.zák. ve 'znení III. dílčí novely zmeniti zejména v tonl 
smeru,že ten, komu bylo na cti ublíženo, muže se domáhati také 
odprošení a odvolání. K tomu osnova potrebuje čtyr odstavcu, 
dva poslední s odkazy. Odst. 4. vyjadruje Imyšlenku, že ubližo
vání na cti má prestati, i když tu .není žádnámaterielní škoda; 
zní takto: »1 tehdy, když nejsou dány podmínky §§ 1111 a násl., 
lze se domáhati, aby bylo zanecháno jednání uvedených v od
stavci prvním a druhém.« Tuto vetu možno jiste ríci mnOhelTI 
jednDdušeji a není k tDmu pDtrebí zvláštniho odstavce. 

Velmi strDjené jest dále znení § 11'56 osn., který, aby za
vázal dlužníka pri pro dIení k náhrade ŠkDdy, Ddkazuje na pojmO':' 
vé určení škDdy a na predpisy o náhrade škody platné. Myslím, 
že by redaktDri sami 'nechteli, aby podle vzoru § 115'6 osn. bylo 
v zákone upravenD znení všech ustanovení, v nichž se mluví 
o závazku k náhrade ŠkDdy. Jest j·ešte vytknouti, že § 11:56 osu . 
pDčíná SlDVY: »Jsou-li dány podmínky §§ 1111 a násl.«, - pr i 
čemž není rečeno, jak daleko ony následující predpisy mají sa
hati; dusledkem tDho obdržíme zcela nej asný Dbraz o samozrej
rném právnÍm predpisu a lc tDmu ješte tautologii, neboť se praví, . 
že, jSDu-li dány väeDbecné podmínky náhrady škody (,§§ 1111 
a násl.) , jest dlužník »podle obecných ustanoveni pDvinen na
hraditi veriteli vznikIDU škodu«. 

Také tretí díl, který jedná o »ustanoveních spDlečných«, 
obsahuje mnohé zhytečné citace anebo takDvé, které mohou býti 
nahrazeny vhodným opsání'm. V §§ 1218, 12215, 121316, 12137, 
129'7/1 prevzala Dsnova citace Hž z III. dílčí novely (srovn. 
§§ 1405, 1410, 1422, 142'3, 14,85 vš. Dbč. zák. ve znení novely). 
Zrej:me zbytečné jsou citace v §§ 1164, 1277 osn., ponevadž již 
ani v kDrespondujíckh ustanoveních §§ 13,51 a 1463 vš. obč.zák. 
nepricházejL Odkaz na § 1164, veta 2. v § 1181 Dsn. jest možno 
snadno nahraditi krátkým Dpsáním. Citace v § 1187 osn. vy
jadrují myšlenku, se kterou nelz·e souhlasiti. Již § 1186 osn. 
praví: »Není-li nekdD s to, aby dal jistotu ztizením práva zá-



istrjanskyj: 

l.ovení § 114,4 osn. o bolest
lOvelovanému § 13,219, aniž 

~ho odstavce 4., se po tech
)'sn. chce ustanovení § 1330 
ly zmeniti zejména v tOl11 
no, múže se domáhati také 
~ potrebuje čtyr odstavcu, 
iruje Imyšlenku, že ubližo
lí žádná ma terielní škoda; 
podmínky '§§ 1111 a násl., 
jednání uvedených v od
možno j iste ríci mnOhelTI 

láštního odstavce. 
11'5-6 osn., který, aby za

škody, odkazuje na pojmo:" 
'ade škody platné. Myslím, 
dIe vzoru § 11516 osn. bylo 
movení, v nichž se mluví 
~ vytknouti, že § 11:56 osn. 
T §§ 1111 a násl.«, - pri 
:;ledující predpisy mají sa
nejasný obraz o samo:zrej-
: tautologii, neboť se praví, ' 
náhrady škody ('§§ 1111 

:h ustanovenÍ' povinen na-

ustanoveních společných«, 
) takové, které mohou býti 

1218, 12:215, 121316, 12137, 
III.dílČí novely (srovn. 

Ibč. zák. ve znení novely). 
;4, 1277 osn., ponevadž již 
§ 1361 a 1463 vš. obč. 'zák. 
. v § 1181 osn. jest možno 
Citace v § 1187 osn. vy
Duhlasiti. Již § 1186 osn. 
jist.otu zrizením práva zá-

Poznámky k nové osnove ohčanského zá_koníka. 81 

stavního, muže dáti jistotu zpúsobilými rukojmín1i.« Jestliže 
tedy »stane se nedostatečnou« (§ 1187) jistota daná rukojmimi, 
nelze dlužníka nutiti, aby dal jistotu zrízenim práva zástavního 
(§§ 4,66, 467), dlužník muže své povinnosti poskytnouti dosta teč-
nou j istotu zcela dobre vyhoveti 'zfÍ'zenim novéhozávazku ruko
j emského. Jest možno, že ani redaktori nechteli vyloučiti 'zfÍ'zení 
nového 'závazku rukojemského, pak však chybí v § 1187 O'sn. 
sluvko »obdobne« - neboť v našem prípade muže se pri zfÍ'zení 
nového závazku rukojemského jednati !pouze o »analogické« po
užití §§ 4,6'6 a '4'67 osn. V Dúv. zpr. str. 32'7 se praví: »§ 1187 
dal podle 'Obdoby § 24.0 obč. 'zák. pro Nemeck.ou ríši ustanovení, 
co platí, když se jistota stala nedostatečnou.« NebylO' tedy správ
nejší prevziti proste ustanovení ,§ 24.0 nemeckého obč. 'zákonika ? 
Zní: »8tane-li se poskytnutá jistota bezzavineni oprávneného 
nedostatečnou, nutno ji doplniti nebo jinou jistotu poskytnouti.« 
Ustanovení to jest správné ,a nevyžaduje žádných odkazu. 

Cjtace na konci § 1211 možno proste škrtnouti, ponevadž se 
hodí do učebnice a v zákone jich lze postrádatL Zpravidla se 
odkazy na jiná mista v zákone nalézají v n'OVe vsunutý,ch usta
noveních osnovy. Tak jsou podle mého názoru dve vsunutá usta
novení v § 1248 osn. zbytečná, ponevadž ' ustanovuj i oanalogii, 
jejiž používá:ní soudci prísluší, a ponevadž obsahují predpisy, 
které musejí býti soudci zpravidla samozrej'mé. Nik.oliv o' ana
logii, nýbrž prímo o použití § 791 ustanO'vuje poslední' veta 
§ 1271, odst. 1. osn., kterážto veta jest však zbytečná z podobných 
dil'vodu jako vsunutá ustanovení v § 1248. Ve všeob. obč. 'zákO'
niku ('§ 1447) ona poslední veta ješté nepficházela a není nikte
rak nutno 'zaraditi do 'zákona to, co patrí do prednášky nebo do 
učebnice. Nove vsunutá ustanovení v § 1297, veta 2. a 3., jakož 
i v § 129.8 osn. obsa:hují také odkazy, které se dají snadno na
hraditi vhodnou formulací. Stejne to platí i o znení §:§ 1300, 
1309, odst. 2. osn. Zbytečné j's'ou konečne četné citace v § 1!304 
osn., ,který ,melsvuj vzor ve výnosu ministerstva spravedlnosti 
ze dne 21. července 1958 Čís. 105 r. z.; uvedený paragraf činí 
dojem právnického pojednání 's citací paragrafu . 

V díle čtvrtém .o »mezinárodním právu soukromém« nejsou 
vubec žádné O'dkazy. Tedy: bez odkazu osnova počíná (v právu 
O'sob) a bez odkazu k.ončí (v me'Zinárodním právu soukromém). 

Sborník ved právních a státních XXXIII. 6 
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RedaktQri mohúu tedy i bez odkazu vteliti své myšlenky v zá
kQn ;múhúu, jak jsem presvedčen; Qdkazu vubec zanechati, sme
ruje-li k tomu jej ich vírle. Musejí si býti vedQmi PQuze tQhú, že 
zákonQdárná technika vyžaduje nečehQ jiného než úbvyklé formy 
vedeckých článku, učebnic, prednášek a pod. 

Tim však jsme ješte nevyčerpali všechny otázky, které se 
týkají techniky QsnQvy. Sama citační metQda Qsnovy vyžaduje 
další úvahy o prípadech, ve kterých se ,mluví pO' zpúsúbu vy
jadrQváIií nemeckéhO' Dbč. zákQníka O' »primereném PQužití«. Jest 
známO', 'že nem. Qbč. zák. vehni častO' svécitace spojuje se rče
ním: »Predpisu §§ .... jest primerene pDuŽíti.« PQ
dúhná ustanQvení j'Súu také v osnQve, j ej ich počet j est však mno
hem menší než v nem. Qbč. zák. VO'snQve jest nejvetší PQčet 
citací označen tak, že se praví: '»platí §§ ... «, nebO' »podle §«, 
nebO' kQnečne »(§ ... ) «. Naproti tQmu prO' »primerené použití« 
ne'm. obč.zák. byly zvúleny dva výrazy; buď: platí »0' b d O' b n e« 
(na pi". §§ 319, odst. 3., 2,66, 500, 721, 1151, 1210 O'sn.), nebO': 
platí »primerene« (na pr. §§ 751, 1000, 12,5'5, 12'58 Qsn.). In
struktivní jest v tQmtú smeru nQvá konečná veta § 774 Qsn., 
'kde se praví: »V tQmtD prípade jest po prQzkQumání smlQuvy 
uvážiti, zdali platí §§ 769'-771 a jakQu merQu.« VýslQvne O' ana
logii :mluví § 1248 osn.: »PQdle úbdoby pravidel Qbsaž,ených 
v I§ 2:6'3«, nebO': »PQdle QbdQby § 21~5«. O analogii neni však 
v osnove žádných všeQbecných ustanDvení, která by ' odpovídala 
§ 7 vš. O'bč.zák.; QsnQva tQtiž, jak o' tQm jj.ž shora bylo pro
mluvenQ, škrtla úvod a tak Qdpadl i všeobecný predpis O' analQgii. 

Praví ... li osnQva »platí primerene«, nebo »platí obdQbne«, 
nebO' kQnečne »pQdle úbdQby«, rQzumí tím ve skutečnosti jednO' 
a totéž - jedná se však pouze O' Qtázku, ,zda takQvé Qbraty j sou 
v modernín1 zákoníku nutné anebQ zda mají býti nahrazeny ji
nými. V nem. úbč. 'zák. nalézáme velmi častú Qdkazy na »prime
Í'ené PQužití«, a tam, kde v Qbčanském 'zákúníku nejsou O'bsaženy 
žádné všeQbecné zásady o analogii, budeme do jisté mÍry prinu
ceni prípad Qd prípadu takO'véhQ obratu PQužívati. Poznam,ená
vám však k tQmu totO': Ve skutečnosti sQudce zákonných pred
pisu PQužívá PQuze, j ak tO' český výraz velmi dQbre vyj ad-ruj e, 
»pNmerene«. »Merení« a »prizpu-sobováni« skutkovéhO' základu 
podle právního pravidla, príp. právníhQ pravidla podle skutkD-
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véhozákladu - toť činnost, kterou vždy soudce provádí, když 
»p o u ž í v á« zákona. Jeho počínání jest vždy »primefené« a 
musí pfi tom vždy »uvážiti, zdali plati § ... a jakou merou«. 
Od »prozkoumání« soudcova 'závisí, ,zdali a které zákony se mají 
interpretovati nebo analogicky pouŽí'ti. I když máme pfed očima 
četná ustano'vení nem. obč. 'zák., která jednají o »pfin1ereném 
použitf« určitých paragrafu, nemôže býti pochybnosti o tom, že 
právnÍživot prináší s sebou právní prípady, pfi jejichž rozhodo
vání nelze se omeziti na právní pravidla, jež byla k použití do
poručena, nýbrž bude pfímo nU'tno sáhnouti k jiným ustanove
ním neb.o k jiným analogiim. Mohu tudíž v zákonných odkazech 
na »primefené použití« spatfovati pouze poukazy, které na urči
tý smer pouze ukazují, avšak kategoricky ho nepfedpisujL Jak 
výklad, tak i analogické použití není žádnou vedúu, nýbrž un1e
l~ím, 21) které se dá vystihnouti pouze podle v še .obe cn Ý c h 
z á s a d nesmí však býti upraveno podle pfikazovacích norem. , , 

Proto ·podle mého názoru moderní zákoník múže sice takove 
»poukazy« obsahovati, musí však býti jasno, že nechteji soud
covskému rO'zhodování klásti žádných imperativních me zL Mi-sto 
mnohých odkazu púdle m·etody ne'm. ,obč. 'zák. doporučuje se 
tedy všeobecné pravidlo podle metody platného všeob. obč. zák. 
a to v nové, duchu moderní doby prizpu:sobené fúrmulaci §§ 6 a 7. 
Tak nebude také potrebí žádných ustanovení o »primereném po
užití« ve smyslu 'nem . .obč. zák. a bude možno se sp.okújiti s jed
noduchý'mi odkazy ve smyslu platného zákoníka. -

Již prípady príkladmo uvedené jiste dostači k tomu, aby od~ 
1sazOvacft~lÍIi"ika .osnovy byla Odmitnuta. Abyclio~ p~obralinej-
dUležitejší otázky, které se týkají techniky osnovy, pristoupíme 
nyní k problému konstruktivní techniky, jinými slovy k otázce 
vlivu konstruktivní pravo'vedy na techniku, které redaktori po
užívaj L 

Jest sice správné, že právní veda stej ne tak jako zákonodár
ství disponuJe 'zvláštnim právnickým názvoslovím a tvo:ľí své 
vlastní právnické pojmy, které se zpravidla pri'zpúsobují bežné 
reči, ale i .ony musejí č-erpati ze společného zdroje, ze kterého 

21) SrOVTI. Pf a f f - Ho fm a n TI, Kommentar zum oest. ABGB, I, 
str. ] 66. 

()* 
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prýští veš'kerý právni život, neboť život není tu pro pojmy, nýbrž 
naopak. Právní veda musí se ovšem 'snažiti 'o vedeckou synthesu, 
která však není možná bez navázání nazjevy 'a vývoj práv~HlO 
života; proto jest zde sice právnická konstrU'kce nutná, avšak 
nikoliv ve smyslu konstruktivní pravovedy pfedešlého století. No
vejší pravoveda Hž nepovažuj,e právnickou konstrukci za účel 
sám sobe, není ji'ž více tím, co 'z ní učinil konstruktivn~ dogma
tismus. Konstrukce jest podle své podstaty te ch n i rC k Ý m p o
j me m. PoU'z'e technickými prostfedky nelze však nic konstruo
vati. »Construere« j,est v 'technickém smyslu spojení technického 
umení s látkamipfirodními. Chceme-Ii pak ,pojem konstrukce 
pfeložiti do mluvy právnické, musi i o právnické konstrukci pla
titi, že čiste právnickými prostfedky nelze nic konstruovati. 
Techniokému umení odpovídá v pra·vovede prá v nic k á log i
k a, jež není ničí'm jiným než umenim PQ f á d aj í c í'h o ro y š
len í, a pfírodním silám odpovídají vpravovede zjevy s p o f á
dan é h o s o c i á l n i h o ž i vot a. Z toho vyplývá správný po
jem právnické konstrukce, jak ho vyžaduje dnešní veda: jest 
spoj-enim pofádají'Cího myšleni se 'zjevy ,spole'čenského života a to 
s jeho hospodáfskými, jakož i sociálnimi a etický;mi prvky. 

Není to však taková konstrukce, kterou potírám. N esprávná 
jest pouze m'etoda bývalé pojmové pravovedy; ta se již nehodí 
pro novejší právní vedu a tím méne tedy lze ji napodobovati 
pfi zákonodárství. úkolem moderního zákonodárce múže býti 
pouze, aby vybudoval 'Své dilo nazákladech etického, 'Sociálního 
a hospodáfského života. Moderní zákonodárce mluví k lidu a te
prve nepÍ'Í'mo k právnikum; zákonná technika má tudiž navazo
vati na etické, sociální a hospodáfské životní 'zfízení lidu a pfe
nechati konstruktivní prostfedky poj,mové pravQvedy tem, ktetí 
v nich nalézají 'zvláštnizalíbení. Pokud se obzvlášte práva sou- , 
kromého tý'če, prokázal již starý všeob.obč. zák. z r. 1811, že 
liení potfebí právnické konstrukce k tomu, aby zákonu i v práv
nický'chkruzích byla zajištena ona veliká úcta a vážno st , jíž 
od vice než jednoho století poŽívá. Konstruktivní zásahy možno 
klidne svefiti vede, ať již se učenci rpÍ'iznávají ke starému anebo 
již k novému názoru o podstate právnické konstrukce, - zákon 
sám však se svou technikou mázústati pokud možno jí nedotčen . 

V osnove však pfes snahu mnohých redaktoru užívati lido-
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vého z.púsobu vyj adrování nalézáme v 'zákonné technicezreJrné 
stopy konstruktivníhO' dogmatismu. O § 1. a 58., odst. 1. osn. 
bylo již pro~luveno. Poohlédneme-H se v osnove ješte dále, na
lezneme radu ustanovení, která za svoje znení dekují konstruk
tivní pravovede a jeji již zastaralé metode. 

Sem náleží min1:o jiné v § 244 osn. konstrukce držby jako 
výkonu práva. Vrátíme se k ní v pÍ'ištím cddílu. V souvislosti 
s pojmem držby jedná osnova v §§ 247 a násl. o držbe práva 
vlastnickéhO', a v § 266 o držbe jiných práv; rozdíl 'mezi držbO'u 
veci a držbou práva j est úplne setren. V § 3:22 O'sn. mi-sto pu
vodní dikce § 417 vš. obč. zák.: »stavba zustane jeho vlastnic
tvím« se praví,: »stane se sice stavba části pozemku« (srovn. 
i § 323 osn.) . Na konci § 633 jest umístena zkrácená právnická 
formule: »nemá jehO' prání právních näsledku« na mí'Sto dikce 
§ 711 vš. obč. 'zák., blíže rO'zvádející d'Ô'sledky skutkové PO'dstaty. 
Nijaké zlepšeni nelze dále spatrovati - uvádínle-li pouze prí
klady - vkonstru:kci vstupu dedicii do náj.emni smlouvy uza
vrené zústavitelem (§ 10,15 osn.) na mí'sto § 1116 a) vš. obč. zák. 
(§ 14'5 nov. III.). čteme-li dále nové tekstování § 1120 vš. obč. 

zák. v § 1019 nsn. a srovnáváme-li obe ustanovení nenalézáme , 
nijakéhO' dúvodu ani pro tO', že puvodní tek'St byl prevrácen, ani 
prO'zpúsob konstrukce, podle níž odevzdání pronajaté veci podle 
§ 1120 vš. obč. ,zák. se nahrazuje ».prechodelll vlastnického prá
va«. § 1.019 osn. nevychází od »'zcizení veci«, nýbrž od »zápisu 
nájemního prá v a do verejných knih«, opakujezbytečne již 
po tretí vÝPO'vední lhuty (pO'dle § 1014 osn.) a končí s predpo
kladem pre'chodu vlastnickéhO' práva na nového nabyvatele. Není 
potrebí ,mnoho duvtipu k tomu, aby byla dána prednost puvod
ním u t ekstli (vš. obč. 'zák.) .pred novým (osnovy). Také § 1075 
osn. neúskává na srozumi'telnosti a pusobivosti a:ni zmenou po
radi § 1205 vš. obč. zák. ani konstruldivním znením (»splnení 
účelu nebo nenložnost jehO' splnení«). 

Obzvláštní pochybnosti vznikají, čt eme-li ustanovení§§ 1116 
až 1120 osn. a ,marginární rubriky k nim. »ZvláštnÍ ustanovení 
o škode zpusohené« rozčleňuje se ve dve margo rubriky: »a) ude
lenou infO'rmací nebo ,radou«, »b) nekolika osobami«. Není lo
gické nebo i --skutečné 'Souvislosti mezi obe'm'a prípady. Takové 
sestavení jest -zrejme nesprávné. Vš. obč. 'zák. je nemá. Ustano-
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vení § 1300. vš. obč. zák. nedá se odtrhnouti od ustanovení 
~ 1219'9. A dále ustanovení §c§ 1117- 1120. jsou klasickým príkla
dem snahy .provádeti bez zvláštníhú dôv'0du a bez pods,tatných 
zmen obsahu na púvodním tekstu tak dlouho korektury, až staré 
se znetvorí, aniž by se nalezl 'správný zpÍl!sob vyjádrení pro to, 
co domnele jest nové. Od populární mluvy vš. obč.zák. by-lo upuš
teno, za to však zcela zbytečne byla vytvoiena právnická kon
strukce (§ 1118 osn.) . Také poradí ustanovení se zde bezdôvúdne 
mení; 'mimo to jednotlivé vety (tak na pr. 'z § t30'l vš. obč. zák. 
i. f.) josou zaradeny dú jiných 'zákonných 'Ustanovení (na kúnec 
§ 1117 osn. = 13103 vš. obč.zák.), ješte k tomu s nevkusnou 
cit-aci, a jediná nová veta (poslední veta §§ 1118, 1119 'Osn.), 
která jest vlastne vyrízena jinými ustanoveními zákoníka, musí 
zde být i dvakrát ve dvou po sobe následujídch paragrafech opa
kována, aby prece neco zdánlive nového byl'0 vyj ádteno. 

Dále musí každéInu, kdo dúvede správne úceniti vš. obč. zák., 
napadnouti, že z klasického ustanovení § 1310 zbyly v § 112:9 
'Osn. pouhé suché zbytky. S oblibou opakuje referent, vypraco
vavší hlavu o náhrade škody, ve dvou ustanoveních po sobe ná
sledujících (I§§ 1131, 1132 osn.) slova: »Zavinená nevedomost se 
rovná vedomosti.« 

Ustanovení § 13,27 vš. obč. zák. ve znení novely doznává 
v § 1147 osn. 'značného rozšírení. Nehledím,e-li k odst. 3. tohoto 
paragrafu, jej.ž dlužno pro jeho odkaz na dôvúdy slušnosti úce
njti jakovzácný zjev v osnove, není v § 13,27 vš. '0bč. zák. rečeno 
méne, v celku však lépe a správneji. Po stránce struktury není 
hezké mluviti vL , odstavci 'o pohfbu a ve 2. odstavd' o prípadné 
povinnosti k náhrade vyživovacích nákladô. 

§§ 121313, 12134 osn. o mora creditoris vkládají do zákona zá
sady, které byly stanovenysoudní praksí, po príp. právní vedúu. 
To jest jiste záslužné - myslím však, že krátké, populárni 
znení pu.vodního § 1419 vš. obč. zák. má své zvláštní prednosti. 
J(onstruktivní konec § 1236 osn., který má nastoupiti na misto 
§ 1422 , (nov. III.), rovnež není z'lepšením zákonné techniky. Ko
nečne zní v zákonnénl tekstu velmi podivne nove zaradené usta
novení !§ 12'66 osn.: »Jiných vlastností pohledávek, než které jsou 
uv-edeny v predcházejících predpisech, potrebí není.« Možno spíše 
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rlcl (nikoliv však V zákone) : Takových predpisu vzálmníku »po
trebí není«. -

UvedI jsem príklady, které podávají df:tkaz, že redaktori 
svým úsilím po konstruktivní stylisaci právnich pravidei nedo
cHili správného výsledku. Príkladu jest možno uvésti' ješte více 
_ hlavní vecí zustává, že osnova se svojí zákonnou technikou 
blŕží se daleko více nem. obč. zák-oníku než všeob. ohč. zákoníku. 
Pri tom jest vy tknouti, že osnova ruského civilního zákoníka 
z r. 1905 prihlí'žela sice velmi pilne k ustanovením nem. obč. zák., 
avšak neodhodlala se následovati h'Ú v jeho zákonné technice. 
Reč ruské osnovy jest populární. Berlínský profesor · S e e
le r poznamenává o tom v jedenáctém roce pusobnosti nem. obč. 
zákonika : »1 nehlede k všeobecné srozumitelnosti možno na reči 
ruské osnovy chváliti její jednoduchost a pfirozenost : .. To je'St 
predností, která nesmí býti podceúována, neboť reč j est nej en 
úborern, nýbrž itelem myšlení.«22) 

5. Poj m o v á u r č e nív o s n o v e. 

o používání definicí v osnove čteme v DUlv. zpr. str. 15. 
toto: 

»Prijmouti do tekstu definice, se 'Superrevisní' komise co I 

možná vyhýbala, hledic k modeľ'lní technicezákonodárné, jež, jak , 
se zdá, právem definice ze zákonu vylučuje. Spíše ,se snažHa po
stupovati tak, že formulovala predpisy o vzniku, :zániku a o práv
ních následcích jednotlivých práv. Ve snaze vymýtiti definice 
nešla však tak daleko, jako trebas občanský zákoník pro Ne
meokou ríši, jenž sotva kde dává poučení o poj mech, k,terých 
uŽívá. Zejména v hlavách dvacáté páté a následujících zahajuje 
superrevisní komise jednotlivé hlavy predpisy, ,které -ard nemají 
formáIní povahu definice, avšak pre ce jenčtenáfe seznamújí ,se 
znaky smlouvy, o které se v hlave té jedná.« 

V tomto vy-líčení jest nepresné tvrzení, že nemecký obč. 'zá
koník »'sotva kde dává pouč,ení o poj'mech, kterých uŽívá«. Prav
dou jest pouze, že nem.obč. zák. nevytyčuje 'žádné formáiní 
pojmy, které by mohly platiti jako pravé definice, avšak ohsa-

22) See l e r; Der Entwurf des russisehen Zivilgesetzbuches, Berlin 
1911, str. 13. 
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huje mnoho ustanovení, zejména v právu smluvnim, ,která nutno 
chápati jako výklad nebo »poučeni« o poj mech, kterých uŽívá . 

. Nászajimá však na tOlnto míste vlastní stanovisko redak
toru k problému pojmovýeh určení v osnove. Redaktori vychá
zejí, jak seznáváme z uvedeného citátu, udánlive ze zásady, že 
»omnis definitio in iure periculosa«, nechtejí však zcela upustiti 
od vytY1čování pojmu. Nalézáme v tekstu zhusta ustanovení, 
která jsou výslovne označena jako »pojmy«, avšak mimo to jsou 
tam ješte jiné predpisy, které nejsou opatreny: marginální rubrikou 
»poJem«,avšak mají týž charakter jako ostatní pojmová určení 
osnovy. Dal jsem si práci, abych si ujasnil, proč redaktori v urči
tých pfípadech výslovne označují ustanovení jako »pojmy«, v ji
ných 'zcela analogickýeh prípadech však nikáliv. Bohužel se -mne 
nepodarilo zjistiti mezi temito druhy pojmových určení podstat
ný ,rozdH; pro vy,svetlení onoho ťormálního rozdílu není veru 
JakéhokoHv podkladu. 

Redaktori osnovy mohou .se sice odvolávati na to, že ani 
starý všeob. obč. zákoník nebe,re to se svými pojmy tak prísne, 
když pouze nepatrnou část predpisu sem náležejících označuje 

v margo ruhrice výslovne 'jako »pojmy« (srovn. margo rubriku 
k §§ 44, 216'9, 2185, 353,3154, 44'7, 472), kdežto na jiných místech 
(z'ejména pri jednotHvých obligačních pome'rech) toto označení 
odpadá - avšak tato okolnost zrej'me nebyla pro ne rozhoduj íd. 
Ze 's4ora uvedeného citátu z duvodové zprávy spíše plY1lle, že 
ľ'edaktoru~ osnovy byl o j iž stanovisko ne'm. obč. 'zák., pokud se 
tÝ1če otázky pojmu v zákone, známo, když se rozhodli prece jen 
toto stanovisko akceptovati. Marginální rubriky všeob. obč. zák. 
pocházeji od Z e i II era a nelze zajisté spatrovati žádný jeho 
zvláštní úmysl v tom, že v nekterých margo rubrikách užívá vý
razu »pojem«, kdežto v jiných analogických pfílpadech se spo
kojuje s vecnou titulaturou. V dobe redakce všeob. obč. zákoníka 
neexistovala ješte žádná teorie o 'zacházení ,s právnickými pojmy 
v zákonkích. Dnes však jest nutno žádati od zákonodárcu, aby 
k tOlnuto problému z'aujali určité stanovisko, které vylučuje 
jakoukoliv nejistotu. Spat.ruji v tOln proto nedostatek, když 
redaktori osnovy O'značují príslušná ustanovení jednou jako »po
jmy«, podruhé však upouštejí od takového označenÍ. Jest jiste 
opatrnejší a lepší, když se i tam, ,kde 'se mysli na nejaký pojem, 
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O'značení jako »pojeln« vypustí - a to již prúto,že úkolen1 zá
konodárství není vytvofiti bezvadné definice, nýbrž pouze udati 
správné znaky, aby byl postaven pevný most mezi životními po
mery a právnÍln fádem. Jestliže se však pfece nechce - jak 
r edaktori to mají v úmyslu - od definici zcela upustiti, pak jest 
nutno také se snažiti konstruovati sp r á v n é poj'my a to správ
né po strámce fonnální i obsahové. J estliže se v zákone nej aké 
ustanovení označuje näzvem »pojem«, pak nestačí snad »poučení 
opojmech, kterých se uŽÍ'vá«,a nel'ze se ani spokojiti s tim, že 
»čtenáfe ,seznamují se ,znaky« onoho právlIlího ústavu, o nej'ž se 
jedná. Jes,tliže však redaktori chtejí skutečne dosáhnouti jen to
ho, co vyjadfují v duvodové zpráve, pak nemohou to u'činiti jinak 
než jen tím, že od formálnich »pojmu« upustí. Tvofiti obojúdlIlé 
»pojmy«, které nejsou pravými pojmy, ne'má žádného smyslu. 

L p.rvý »pojem«, se kterým se v osnove setkáváme, jedná 
o »smlouvách svatebních« (/§ 7,6 osn.). Napodobuje pôvodní 'znení 
všeob. obč. zák. a odchyluje 'se od neho pouze po -kolIl'S'truktivní 
stránce: na mí.sto o »jmení« mluví se zde o »majetkových prá
vech a povinnostech«. Nový te-kst ovšem neni lepší. Právem ne
obsahuje toto pojmové určení nic jiného než vysvetlení slova a 
tím splňuj e tý,ž úkol Jako ustanovení § 12/17 vš. obč. 'zák. s tím 
rozdílem, že nyní jest opatfeno nadpisem »Pojem«,což ve všeob. 
obč. zák. chybí. Následuje pak výpočet svatebních smluv jako 
ve všeob. obč. 'zák. s vypuštením jitfního daru, požívání jmení, 
dedických smluv a vdovského platu. Na místo posléz uvedeného 
mluví se v osnove o »výžive«. (Zákonný tekst však o výžive pozdeji 
již nejedná). Uvedený výpočet byl by zde zcela na Iníste, nebylo-li 
by toto ustanúvení označeno jako »pojem«. Neboť k »poj'mu« 
výpočet nenále'ží - a ješte méne náleží sem ustanovení 2. od
stavce O' nutnosti formy notáfského spisu. Ostatne mám za to, že 
zvláštní pojmové určení svatebních smluv jest 'zcela 'zbytečné. 

Vysvetlení tohoto pojmu patfí do vedeckého systému a do poslu
chárny - v 'zákone možno ho postrádati. Není ho dá'le potfebí, 
neboť dôraz spočívá na zvláštních pfedpisech o jednotlivých sva
tebních smlouvách. Všeobecne dostačí to, co praví § 14'32 nem. 
obč.zák. nebo čl. 179, odst. 1. švýc. civ. zák. 

II. Novinkou osnovy jest »pojetm« dr ž by. Jako všeob. obč. 
zák jedná v § Q:@ o »držiteli«, tak § 244 osn. obsahuje vetu: 
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.»Držitelem jest, kdovykonává právo pr.o sebe.« Detence se 
v osnove jako zvláštní pojem nevyskytuje. Citovaná veta za
hrnuje zrejme i pojem držby, ponevadž tento jest umísten v čele 

l učení o držbe (§§ 2i44- 277). Držba jest tedy podle .osnovy vý
konem práva prO' sebe. Duvodovázpráva (str. 12) k túmu po
znamenává,že »'superrevisní komise se snažila vyhoveti poža
davkÚ.'rn esteti:ckým« a proto se usnesla »rozštepení držby na 
držbu veci a držbu práva nahraditi jednotným pojmem držby 
práva«. 

Púhlédnu-li zpet na dobu svý'ch ·studií, musím ríci, že jsem 
již pred mnúha léty pri studiu všeob. obč. 'zá;koníka pojal myšI en
kuposuzovati držbu veci a držbu práva pod společným hlediskem 
držby a to vzhledem k ustanovením §§ 311 a 312 i. f. Ih e r i n
g o va teorie o »skutečném vyjádrení práva vl'astnického« do
chá;zela tehdy všeobecnéhú souhlasu, a jako další dúsledek túh0 
objevilo se mne spojení držby veci a držby práva pod poj-mem 
»užívání práva«. Pri dalším sledúvání uvedené myšlenky selhala 
však konstruktivní pravoveda se svou metodou, i hledal jsem ' 
vysvetlení uvedeného fenoménu na poli pro blé m li h.o s p o
d á r s k Ý c h. Tak ustoupil rozdil mezi vecí a právem do pozadí 
a na jejich místo vstoupil v mých snahách po ,správné synthesi 
hospodárský :pojem s t a tk U.23 ) Tento pojem obepínal jak úbor 
držby veci, tak i d~žby práva. 

Mezitím pr.ohloubilo se u rakous:kých civilistu pod vedením 
Sch e y o v Ý m ,porozumení pro hospodáfské problémy v soukro
mém právu, a tak priznává se S ch e y nejnúveji, byť i nepfímo, 
k hospodárské koncepci držby.24) Tat.o koncepce jest mu 
však pouze výrazem pro prá v nic k é sj ednocení držby veci a 
držby práva podle práva rakouského. Usuzuje, »'že moc pri držbe 
veci jest stejne jako pri držbe práva vnejším projevem v ý
k ú n u prá v a, výkonu vlastnictví; a na druhé strane výkon 
ve vlastnim jménu pfi držbe práva není také nic jiného než pfi 
držbe veci skutečnost, že nekdo má vec u sebe jako vlastní«. 

Kdyby citovaná slúva predstavovala hlavní 'část Sch e y.o v a 
učení o držbe, mohli by se redaktofi osnúvy na ne O'dvolati, aby 

23) Srovn; moj e Základy moderního pr. soukr., str. 2,11 násl. 
24) K l ang, Kommentar zu § 309, str. 1201. 
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se mohli opríti o vedeckou autoritu tohoto spisovatele - ba ješte 
více, byli by docela oprávneni tvrditi časovou prioritu svého na
zírání, ponevadž nová osnova vyšla tiskem pred nejalovejším dí
lem Scheyovým. Hlavní váha výkladu Scheyových o pojmu držby 
nespočívá však ve shora citovaných slovech. ,Po ex:kursu o corpu's 
possessionis (»moc«) a ú vUli držitelské dospívá k následujícímu 
pojmu držby, jej'ž vytyčuje jako všeobecný pojem ve smyslu 
všeob. obč. zákoníka: »Držba jest vnejším projeve'm prináleži
tosti nejaké telesné nebo netelesné veci.« Zde k'lade se zrejme 
duraz na dva momenty: na »vnejší proOjev« a na »prináležitost« 
- jinýmislovy: na »vnejší projev právni situace«, o nem'ž Schey 
mluví na poč"átku svých výkladu, když pojednává o germánském 
pojetí. Avšak Vinejší projev právní situace, jež jest patrna v drž
be, není výkonem práva, nýbrž vnejšímstavem, který se jeví 
j ako právo, ale nutne právenl nemusí býti. Mluví-:li Schey po
zdeji o »vnejší 'm projevu vý'konu práva«, nemysli 'zrejme 
na nic jiného než na vnejší stav, o nemž jsme 'práve ~ekli, že se 
jeví jako právo, aniž by musil býti právem. Nahražuje pouze 
»u ž í v á n í práva« podle § 312 vš. obč. zák. »vý,konem práva«, 
pokládaje oba výrazy za identické; z toho však neplyne,že by 
považoval, jako redaktori čsl. osnovy, držbu za výkon práva -
z jeho výkladu to neplJ71ne . 

Proto myslím: Ve vedec:kém pojednáJní o pojmu držby ne
múže rušiti poukaz na výkon práva, je-li na jisto postaveno, že 
podstata držby v pouhém výkonu práva nebude nalezena ; avšak 
z á k o n n é ustanovení, které beze všeho prohlašuj.e, -že držba 
jest pouze výkonem práva, nelze udržeti. To, co· se ve vedeckém 
díle dá korigovati jinými vysvetlivkami a tvrzeními, nedá se 
v 'zákone napraviti: zá:konodárce musí pri vytyčová:ní pojmu; kde 
lIa nem · záleží, postupovati s daleko vetší opatrno-stí než učenec, 
zákonodáree nemu-že neopatrné a treba i jen nepresné ,slovo na
prav it i. »Požadavky estetické«, na než se duvodová zprávaod
volává, nemohou býti du vo dem, aby bylo lze nedbati požadavku 
právnické logiky. 

Držbu nelze považovati 'za výkon prá v a sám o sobe, již 
proto ne, že výkon práva pojmove predpokládá existenci práva, 
neboť bez práva nemť:rže býti výkonem prá va - a držba exis
tuje prece i tam, kde 'za ní nestojí žádné právo, po príp. žádný 
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právní titul (držba neporádná). Držba neni dále ani vý,konem 
o b s a h u práva, neboť lze na pr. na poli nebo v lese trhati kve
tiny, ani ž by se tím vykonávala držba. Nikoliv trhání, nýbrž sku
tečnost, že si kvetiny ponechám u sebe, jest pro držbu rozhodu
jícL Muj soused mfrže mne z ochoty dovoliti, abych v jeho za
hrade kropil rostliny, a prece nemohu tím získati ani držbu prí
slušné části zahrady ani držbu pfípadného 'snad práva na kro
pení,ačkoliv to činím »pro sebe«, t. j. pro svou vlastní zábavu. 

Pri dDžbe ne'z~Heží ani na výkonu práva ani na výkonu ob
sahu práva, nýhrž na skutečno.sti, kterou Rímané označovali 
slovy »rem ,sibi habere«. Výkon práva jest neco jliného než rím-

'''ské rem sibi habere. »Res« jest 'zde 'zrejme mínena zcela reelne 
(když Rimané mluví o držbe práva, neoznačují' ji bez dôvodu 
jako iuris qu a s i possessio) a habere neni výkon. »Habere« jest 
s t a v, který ,činí nárok na právní ochranu a tvofíčást právního 
rádu. V tom ,spočívá pfímá souvislost držby s právem. Ale výkon 
práva není držbou. Výkon jest funkce - tedy i držbu lze v y ko
n á va t i. Neprípustné by ovšem bylo vykonávati »výkon práva«. 
Osnova sama mluví v § 275, odst. 2. o výkonu držby. Jést vecí 
moderní vedy, aby v moderní forme vyj ádfila skutečnost, kterou 
:aímané označovali slovy »rem sibi habere«. »Habere« jest h o
s pod á i s k Ý stav a muže hýti pouze 's hospodárského h!l'ediska 
správne vystiženo. »Sibi« 'jest prá v nie k Ý pojem, a sem náleží 
moderní pojetí,které právní' ochranu váže na určité predpoklady 
ve príčine pomeru osoby k veci a odlišuje držbu od detence. 
»Res« byla však v :aime »vec«, a když se pozdeji pod res' rozume
ly také veci 'll e tel e 's n é, t. j. práva, nebyla tím »vec« nikdy 
povýšena na »právo«, nýbrž naopak »právo« bylo povýšeno na 
»vec«. Podniká-li se pokus uvésti držbu veci a držbu práva na společ
ného jmenovatele, dlužno míti vždy na pameti, že v histo
rickém vývoji držba práva byla vytvoren a jako odrúda držby 
veci, nikoliv však držba veci jako odruda držby práva. Kdú tvrdí 
posléz uvedené, prekrucuj e hi!storický vývoj a vúbec nepfihlíží 
k historickémupuvodu držby. Dnešnímu pojetí odpovidá nejlépe, 
když seske v pojmu držby vespolek sdružují veci i práva, avšak 
nikoliv pod zorným úhlem práva, nýbrž s t a tku. Nezáleží na 
»panství vúle«, nýbrž na »hospodáfském zúčastnení«, ve kterémž 
hraji veci i práva, jsouce pojimány jako hospodáfský statek, 
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stej nou úlohu. Z hmotné veci rimského práva, která vždy tvorí 
východisko, stal se v modernim právnim a hoS'podárském živote 
,statek - výkon práva jako takový nemá :s držbou nic společ
ného, ačkoliv se držba zhusta výlwnem práva pro j e v uje; 
výkon práva 'll en i však držbou. 

»Právní situace« není vždy právem a »vnejší ,projev právní 
situace« není vždy výkonem práva. Kdo mešká v Pafí'ži a ,svoji 
vilu ve vVähringu uzavre, nevykonává svého práva k vile, vila 
zústává však v jeho hospodárské sfére a jest jejím držitelem. 
Stejne muže nekdo býti držitelem pole, i ,~dyž je nechá ležeti 
ladem. 

Myslí-li to redaktofi osnovy:s pojmovÝ'm určením § 244 osn. 
vážne, pak jest tu jasne patrný rozpor s § 2,51 osn. Je-li držha 
vý'konem práva »pro sebe«, nelze dobre mluviti o výkonu držby 
»pro jiného«. Celý ústav držby vykonávané zástupcem visí tak 
ve vzduchu. Jest patrno, k ja:kým dúsledkum vede neopatrná 
konstrukce - zde ani esteti'cké ohledy nic nemohou pomoci. 

Presvedčení o správnosti pojmového určení držby nebylo 
však u všech redaktoru zakoreneno tak silne, j ak by se mohlo 
predpokládati. N eh-lede k tomu, že § 244 osn. prohlašuj e držbu 
za výkon práva pro sebe a § 2:51 osn. pripouštÍ' výkon držby zá
stupcem, neví § 873, odst. 1. osn. i. f. vlastne presne, platí-li 
schovatel naproti tretím osobám za držitele anebo má-li býti 
právne držiteli pouze na roveň postaven (»Proti tretí-m osobám 
mu'že schovatel užítižalob, které se pfiznávají držiteli«). Pfi 
pujčce chybí obdobné ustanovení. 

A ješte jeden nedostatek dti:slednosti. Jest pÍ'Íznačné,že 
osnova posuzuje držbu jako výkon práva pro sebe, avšak v .de
diekém právu škrtá všechna puvodní rčení všeob. obč. zákonfka, 
kde se mluví o »vzeti dedictví v držbu«. úplne chybí v osnove 
ustanovení § 532 vš. obč. zák., že »výlučné právo uvázati se 
v držbu pozústalosti ... nazývá se právem dedickým«. Samo pfi
kázání pozustalosti (§§ 710 a. násl. osn.) nestaví se nikde pod 
hledisko vz,etí v držbu, ačkoliv ten, komu byla pozústalost sou
dem pfikázána, mu:že plnýn1 právem tvrditi, že vykonává pro 
sebe »dedické právo«. Strach z právnické kO'll'strukce držby pri 
lJrikázání pozustalosti jde docela tak daleko,že § 766 osn.,který . 
jedná o žalobe dedické, aby nemu sil užiti výrazu »ten, kdo se 
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uvázal V držbu« (§ 82'3 vš. obč. zák.), používá v 1. vete opsání, 
které správnou myšlenku úplne zkomoluje. Zrejme panovaly mezi 
redaktory dva rU1zné názory o podstate držby a dU1sledek toho 
byl nedostatek jednotnosti díla. 

Pres všeobecné znení § 244 osn. obsahuje § 246 osn. dve 
podstatná omezení, která náležejí již k pojmu držby. § 246 zní: 
~~ Držeti lzepráva, která jsou v právním obchodu a dopouštejí 
trvalý nebo opetovaný výkon.« Skutečnost, že predmet jest 
v právním obchodu, jakož i trvalost nebo opetovanost výkonu 
j sou tedy podle osnovy predpoklady držby. Ustanovení § § 24,4 
a 24\6 mají tudí'ž bezprostredne spolu souviseti, a chtejí-li re
daktori celému učení o držbe ·predeslati »'pojem« držby, p~k obe 
ustanovení nelze od sebe oddélovati. 

Konečne ješte jeden argument možno uvésti, který velmi 
závažne padá na váhu proti všeobecnému znení § 244 osn. Je,st 
to problém ochrany držby, který zde ptichází v úvahu. Jak jest 
známo, pojímal ji'ž všeob. obč. zákoník z r. 1811 držbu práva 
velmi široce. Om'ezení spnčívá však podle neho ne pouze v tom, 
že jen predmety, které JS011 v právním ·obchodu, rnohou býti 
vzaty v držbu (§ 246 osn.). Hlavní omezení spočívá spíše 
v sam€m pojmu držby práva, která se podle § 312 vš. obč. zák. 
ziskává užitím práva ve vlastním jm€nu. V 1. vete vypočítává 
§ 312 fysické akty aprehense av literature panuje názor, že 
onen výpočet možno považovati pouze za exemplifikativní. Re
daktori meli však ovšem úmysl vypočítati v š e'C hn y sem ná
le'žející prípady ve srnyslu Ze i"ll e rem vytýčeného principu 
»úplnosti« zákona. Ješte v poslední chvíli pred ukončením re
dakčních prací byl v tekstu zákona pri dán príp~d »označení«.25 ) 

Druhá veta § 3,12 Jedná ji'ž o držbe práva a jako »zpúsob nabytí 
držby« (:srovn. margo rubr. k § 312) uvádí se zde již »užití práv 
ve vlastním jménu«. (Právem Z e i II e r vposledním okam'ži'ku 
puvodne navržené 'znení: »užitím 'll e b o v Ý k one m j ich pro 
sebe sama«26) na vlastní :pest 'zkrátil a ustanovení upravil tak, 
jak stojí v § 312 i. f.). Následuje pak ustanovení § 313, jenž 
vypočítává prípady, které lze považovati za »užiti práva« ve 
smyslu držby práva. 

25) Srovn. Of ne r, ProtokolIe L, str. 226, pozn. 3. 
26) Of n e r, ProtokolIe L. str. 226 dole. 
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Sch e y nej novej i tvrdí :27) »§I§ 3112 a 313 nemohou a ne
chtejí ptipojiti žádné další 'znaky :skutkové podstaty držby §309,. 
nýbrž uvádejí pouze pr í k l a d y pro její vytvorení.« Považuje 
výpočet jak v ,§ 3112, tak i v § 313 za exemplifi1kativní. S tímto 
názorem nelllohu však Isouhlasiti. Jest sice pravda,že redaktori 
všeob. obč. zákoníka i pri držbe práva trvali na 'zásadních pred
poldadech § 309 (»moc« a »viHepodržeti vec jako vlastní«) 1-

avšak pfi držbe práva se tim zrejme nespokojili, neboť musili 
nahlédnouti, 'že ony predpoklady nutno pri držbe práva jinak 
pojmouti,mají-li býti správne pro praksi utváreny. »Moc« a, 
»vule«zulstávají i pri držbe práva, avšak redaktori vš,eob. obč. 

zákoníka odívají je ve zvláštní formu a to ve formu »užití práva 
ve vlastním jménu«. Toto užití není jen zvláštním zpusobem na-o 
bytí držby práva, jak by se snad mohlo souditi podle margo ru
briky k § 312, nýbrž současne podstatným 'znakern, který jest 
v držbe práva podle všeob. obč. zákoníka pojmove obsažen. Po
nevadž Z e i ller, jak jsme sh-ora videli, na konci § 312 nechal 
padnouti puvodní pojetí (jako . »výkon« ,práv) a veškeren duraz 
položil na »u ž i t í« práv, nutno z toho souditi, že chtel tomuto 
výrazu prikládati h o·s pod á r s k Ý vý'znam, který s prá v 'll i c
k Ý m »vý:konem« práv nebyl totožný. Z toho dále následuj.e, že 
výpoče1t § 313 nelze považovati za príkladmý ; byl by zbytečný, 

jestliže by nebyl nutný. A mluví-li margo rubrika k !§ '313 »z e
j m é n a o právu kladném, záporném nebo zapovídacím«, neplyne 
z t oho j ešte, že prípady, o nichž se poj ednává v §313, j sou pouze 
op r í k l a dy, nýbrž vyjadruje :se tím, že :se pri »užití práva« 
jedná o 3 typy,které mely vpravovede tehdejši doby ji'žzvláštní 
označení. 

J i'ž prípady vypočtené v §313 dosta'čí k velkému rozšírení 
držby práva v platném právu. Není vskutku treba jíti ješte dále. 
V novejším zákonodárství neteší se držba práva obzvláštní obli
be. Ani ne'm. obč. zák. ani švýc. civ.zák. neznají rozdílu mezi 
držbou a detencí, a na místo tohoto rozdílu nalézáme v nem. obč. 
zák. rozlišování 'držby bezprostrední a prostredečné (§ § 8155, 
868) a ve švýc. civ. zák. rozdíl mezi držbou :samostatnou a nesa
mostatnou (čl. 920). Tak nehraje držba práva expressis verbis 

27) S c h e y, na uv. m'J str. 12,16/1217. 
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v nern. obč. zák. žádnou úlohu a švýc. civ. zák. vyhražuje držbe 
práva misto jen pfi pozemkových služebnostech a pfi pozemko
vých bremenech (čl. 919, odst. 2.). 

Naproti tQmu podle osnovy stává se i držba veci držbou 
práva a rozsah držby práva jest Qmezen pouze ustanovením 
§ 2416, avšak ne již ustanovenÍ'm § 248 osn. Naopak ze znení 
§ 24S osn., který odpovídá § 313 vš. obč. zák., bez dalšího plyne 
(sloVQ »zejména« v tekstu zákona), že výpočet jest pouze ptí
kladmý. Uvážime-li tedy, 'že osnova prevzala v § 2·67 osn. také 
všeobecnou zásadu všeob. obč. 'Zák. o och ran e drž b y (§ 3;39), 
nabývá posses'sorní ochrana podle osnovy rozsahu, který již 
vybočuje z mezi dosavadni prakse platného práva. Zdali jest se 
primlouvati za prepínání possessorní právní ochrany na úkor 
petitoria, jest pochybno. Snahu postaviti zdání práva, byť i pouze 
ve forme ochrany držby, na roveň právu samotnému, nelze 
v dnešním fádu obchodního ·styku snadno provésti; životnÍ' po
mery j sou príliš složité a hospodáfské i 'Sociální potfeby VfHiš 
rúznotvárné, než aby se daly 'stestnati pod takovou formuli. N ení 
pohou náhodou, že moderní zákonodárství (také osnovy 'zákQnu) 
odlučují problém držby od problému výkonu práva a že hledají 
fešení j inou cestou než cestou rozšírení držby práva. N eodpov,ídá 
modernímu názoru, aby byla zamestnavatelu,m pfi stávkách za
mestnancll pfiznána žaloba pro rušeni držby, a nelze, zu,stane
me-Ii jen u pfíkladu, pfipustiti, .aby proti dodavateli, který dríve 
dodával zboží osobe A, pozdeji však zjistil svuj omyl a počne dodá
va ti zboží osobe N, byla oduvodnena žaloba osoby A pro rušení 
držby. Nepfihlížíme-li k »estetickým« duvodum a nahradíme-li je 
duvody sociálními a hospodáfskými, budeme se musiti spokojiti 
s omezením držby práva. Již ,soudní prakse rídila se onou ome
zujíd . tendencí, když šetfila zásady, 'že »'Pouze užití cizí veci, 
jsouc 'žádáno nebo trpeno j a k o prá v o,zakládá držbu práva«; 
pro platné právQ bude tedy dobre, když se 'z onoho oboru pusob
nosti nevykročí a když se snad pouze rozšírí hledisko užití veci na 
úzký obor držby pohledávky. Prakticky vy:zkoušené pravidlo jest 
j iste pro zákonodárce lepšÍ'm vodítkem než nej aká sebe lépe vy
myšlená teoretická konstrukce. 

III. Pfi držbe redaktori osnovy budují všechno na »právu«7 
pfi v l a stn i c t v í naproti tomu V'šechno na »veci« a to na hmot-
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né veci. V čele učení ú vlastnidví chybí »pojem« vlastnictví a jako 
první ustanúvení uvádí § 278 úsn.: »Ve vlastnictví múhúu býti jen 
veci hmotné, nemúvité i múvité.« Nelze se dopátrati, proč re
daktori pri vlastnictví »pújem« neuvádejí, kdežtO' pri držbe »púj
meln« počínajL Delají to práve obrácene než všeob. obč. zákoník. 
Ješt€ více: Všeob. obč. zákoník vytyčuje docela dva pojmy vlastnic
tví, jeden úbjektivní a jeden subjektivní, první v § 3-53, druhý 
v § 3-54; v osnove však oba odpadly. V konstruktivní pravovede 
bylo vzneseno proti znení obou paragrafu tolik nálnitek, že redak
tori nemeli odvahu navrhnouti pojmové určení vlastnictví, aniž 
by si delali velké myšlenky s tím, že dÍ"Íve vystoupili s novým 
»pojmem« držby. Jest jiste správné, když se v moderním úbč. zá
koníku nevytyčuje pojen1 vlastnidví, ale není dúsledné, když se 
pri držbe »pojem« stanoví, pri vlastnictví však nikoliv. Dále obava 
z konstruktivní pravú vedy nebyla oprávnena. Fres dflraznou pole
miku proti znení §§ 3,53 a 354 vš. obč. zák. nevznikla. z neho žádná 
újma pro právní praksi, naopak životní zkušenost podala dukaz, 
j ak plodná byla myšlenka, na níž spočívá § 353. »Vše, co nekomu 
náleží, všechny jeho hmotné a nehmotné veci, nazývají se jeho 
vlastnictvím« - toť veta, která se ve vývoji moderního právniho 
života velkolepe osvedčila. Horní vlastnictcvÍ, la propriété com
merciale aj. j sou prím o výtvory oné n1yšlenky, která vlastnictví 
neváže na veci hmotné, a jest nutno se tázati: jest snad vlastnictví 
podniku možné, když považuj eme za predmet vlastnictví pouze 
veci hmotné? Jak možno vysvetliti výslovné omezenÍ práva vlast
nického ve veci hmotné, když práve moderní právo to jest, které 
zná také vlastnictví na vecech nehmotných? Zapomneli již redak
tori osnovy, že bylo velkou zásluhúu prof. Her man n a - O t a v
s k é h 0, že v článku »Obehodní závod a práva ku statkúm nehmot
ným« (ve Sborníku 'ved právních a státních IV, 1904, str. 309 
a násl.) poukázal na právní charalder podniku? Byl jim bližší kon
servatism staré konstruktivní pravovedy než nové vedecké výsledky 
na poli učení o podniku a o nekalé souteži? Ovšem, budou se patrne 
odvolávati (zda právem, jest pochybno) na to, že pro obor č i s
té ho civilního práva prichází v úvahu jen vlastnictví veCÍ hmot
ných; takové tvrzení nemLlže však ospravedlniti, proč v čelo učení 
o vlastnictví kladou v zákone vš e obe c n o' u ·vetu, že »ve vlast
nictví mo h o u být i jen veci hmotné«. V takúvém znení jest 

Sborník vU právních a státních XXXIII. 7 
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pravidlo nesprávné a není časové. I nem. obč. zák., j akož i švýc. 
civ. zák. jednají o vlastnictví »veci« (§ 903 nem. obč. zák., čl. 

641 švýc. civ. zák.), a prece neobsahují žádného ustanovení toho 
druhu jako § 2'78 osn. Ustanovení toto musí ,se rozhodne škrtriouti. 

Naproti tomu v tom, že osnova vypustila § 3-53 vš. obč. zák., 
nespočívá správné ocenení zákona, který mel redaktorum sloužiti 
za vzor. V právní »ptináležitosti«, jakož i ve zduraznení »meum 
esse« v zákonné definici § 35,3 vš. obč. zák. spočívá správný výraz 
pojmu vlastnictví, predevším v populárním smyslu, stejne však 
i ve smyslu právnickém. Náhled Z e i II eTa a jeho spolupracov
níku byl ·zde vším zpusobem duchaplnejší než námitky právníku ze 
školy konstruktivního dogmatismu. Jest tuďÍž záslužno, když 
Sch e y ve svém nejnovejším díle o držbe (na uv. míste) použÍ
vá momentu »ptináležitosti« k vymezení pojmu držby; sedes ma
teriae tohoto rčení spočívá však v právu vlastnickélTI (§ 353 vš. 
obč. zák.). -

K dalším pojmum vecného práva, jež jsou v osnove jako 
»pojmy« označeny, náleží s t a ve b n í prá v o. § 382 osn. liší 
se od § 1 zák. 26. dubna 1912, Čís. 86 r. z. podstatne pouze tím, 
že pod »pojmem« stavebního práva nejsou uved eny právne pod
statné 'znaky sta'vebního práva, jako zcizitelnost a zdeditelnost; 
jsou uvedeny teprve pozdeji v § 392 osn. Z duvodu právnické tech
niky bylo by to jiste pnpustné, kdyby § 382 osn. nebyl výslovne 

. označen jako vymezení pojmu držby. V »pojmu« nesmí býti vy
necháno to co jest podstatné a charakteristické. ~ 

Ustanovení o pojmu s l u ž e b n o s t i v osnove (§ 399) ne
následuje ani znení všeob. obč. zák. ani znení nem. obč. zák.; ani 
švýc. civ. zák. neslouží mu za VZOT. Ačkoliv se nen1. obč. zák. vyhý
bá všem definicím, jsou pojmové znaky služebnosti v § 1018 ze
vrubne uvedeny. Tomu tak není v § 399 osn. - má sice margo 
rubriku »pojem«, pri tom však pojmové znaky snášení nebo opo
mijení úplne chybejí. Setkáváme se.s nimi v osnove teprve pozdeji 
pfi pojednání o jednotlivých prípadech pozemkových služebností 
v §§ 401 i. f. a 40.2 in princ. To jiste není správné místo pro 
vytýčení v,šeobecných znaku. 

Zákonná definice § 399 osn. · nesmí tedy býti označena jako 
»pojem«. Jest však zajím,avá ješte 'z jiného duvodu; zní totiž: 
»Vec múže býtizatÍtžena ve prospech jiných osob užívacími právy 
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'z jiného dôvodu; zní totiž: 
, jiných osob užívacími právy 
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vecnými (.služebnostmi). Vlastník môže 'zatižiti svôj pozemek slu
žebnastí ve praspech užívání jiného svého pozemku.« Predností 
tohotO' predpisu jest jeho populární znení; správné jest pújetí 
služebnosti jakú »u ž í v a cíc h prá v vec n Ý c h«, avšak nedo
konalost pozústává v tom, že i právo stavební a reálná breluena 
j sou užívacími právy vecnými, liší se však od služebnostL Nestačí 
tudŕž oznáčiti .služebÍlosti jako užívací práv-a vecná, naopak nutno 
ješte uvésti differentia specifica, kterými se služebnústi o<;llišují 
od úS1tatních užívacich práv. Druhá veta § 3'919 'zavádí na rozdíl 
od všeob. obč. zákoníka a podle vzoru čl. 733 švýc. civ. zákoníka 
ústav vlastníkovy služebnosti jakožto paralelní zjev k vlastníkove 
hy.potéce platného práva. I o § 399 0'sn. možno právem tvrditi, že 
se »pojmy« takto tvoriti nesmejL Jako prosté uS1tanovení bylo by 
lze tato populárnízneni jen vítati, nepostrádala-li by nutné práv
nické presnosti. 

VJ1tknutí pojmu práva zástavního (§ 45·6asn.) má 
stejné prednosti i vady jako vytknuU pajluu služebnasti. Pre de
vším zmínený paragraf osnovy je:st nadepsán »Pojem«, ve sku
tečnosti však neobsahuje 'žádné vymezení pajmu. Dovídáme se 
pouze toto: »8plnení závazku n1úže býti zajište'llo zástavním prá
vem.« Populární znení, které dlužno ví!tati proto, že zdôrazňuje 
pr i'll cip z a j i š ten L To však nestačí. Chybej í ,všechny znaky, 
které již ze zákonné definice § 447 vš. abč. zák. činí správné 
pojmové určenÍ. Neshledávám žádného dôvodu, proč je redaktori 
neprijali. Pii služebnosti se ješte praví, že jest ji považovati za 
práva vecné. Zástavní právo se však jÍ'ž neoznačuje jako právo 
vecné. Rozhodli se :snad redaktari upustiti od vecné pavahy 
práva zástav'llího? Mažnost ta není vyloučena, neboť, jak , jest 
mne známo z redakční hi-storie nového civilníhozákanodárství 
v Polsku, vyslovila se polská kodifikační komise proti vecné pa
vaze práva zástavniho. Mlčením nelze 'zde však ničeho dosíci a 
pro mezeru v zákone po zcela jasném stanovisku všeab. obč. 'zá
koníka jiste nelze ,se primlouvati. 8kutečnost, že osnova prijala 
princip zajištení, mluví sice podle mého názoru pro vecnou pova
hu - avšak proti této dá se 'čerpati daleko silnejší argun1ent 
ze škrtnutí § 447 v-š. obč. zák. a z vypuštení -slova »vecné« 
v novém ustanovení § 456 osn. Má býti tato otázka opet pre
nechána vede a má se oživiti starý spor, který byl panující 

7'" 
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naukou j iž rozhodnut ve prospech vecné povahy práva ·zástavní
hD? Redaktori nemeli odvahu priznati se :k tomu či k onomu 
stanovisku - a to jest jisté veliký nedostatek, který arciť sahá 
ješte hloubeji, ponevadž 'se vztahuje vubec na rozdíl mezi vec
nými a osobními právy, o čemž redaktori nemohou dát i žádnéhD 
vysvetlení. (Duv. zpr. prechází celou otázku mlčení'm.) Chybí-li 
však v § 456 osn. označení zástavního práva jako práva vecné
ho, pak jest zmínený parag·raf tak, jak 'zní, nesprávný: splnení 
závazku mÍl!že býtti 'zajišteno nejen právem 'zástavnÍ'm, ale i ru
koj ernstvím. Máme-li tuto skutečnost na mysli, pak z celého 
pojmového určení nezbývá vlastne nic. 

IV. Radu pojmu nalézáme pri jednotlivých o b l i g a č n í c h 
po mer ech. Pojem smlouvy nehy! z všeob. obč. zákonika, ani 
s novou margo rubrikou dílčí novely, prevzat - a to práver.ll. 
Výraz, který náleží již obecné 'lidové mluve, nepotrebuje pojmo
vého určení v zákone. Ponevadž však »smlouva« jest populární 
vý-raz, muže ho zákonodárce bez ,závady užívati jako genus pro
ximum pri jednotlivých obligačních pomerech, ani'ž by upadli 
v podezrení, že zavádejí do zákona formáiní definice. Tak to uči

nili již redaktori všeob. obč. zákonika (byť ·ne pri všech .smluv
ních typech) a prece nelze ri:ci, že by pri tom byli upustili od 
populárního zpusobu vyjadrování, aby dospeli k pravým de
finicím. Nem. obč. zák. ne'DrihHží sice pfi výkladu jednotlivých 
obligačních pomeru ku genus proximum »smlouva«, avšak nikde 
nechybí právnický ,znak, který pojimá smlouvu jako »poskyt
nutí« (pri darování: § 516 nem. obč.zák., :srovn. čl. 2:319 švýc.· 
obligo zák.) anebo - což bývá pravidlem - jako »závazek« 
(podobne i švý-c. obligo zák.). Referent o jednotlivých obHgačni:ch 
pomerech zvolil však tretí 111etodu. Snaží se voliti populárni 
znejní, :které j est určeno k tomu, aby široké vr,stvy čtenáru obe
známil .s vnejšími »znakysm'louvy, o které se jedná« - 'zajisté 
chvalitebné predsevzetí, sekterýn1 se ovšem II všech referent u 
nesetkáváme. Byl jsem vždy prívržencem populárního zpu
sobu vyjadrování zákona, není-li lto na úkor právnické správnosti. 
Ve výkladech jednotlivých obIigačních pomeru, opatrených titu
,lem »pojem«, panuje pojetí denního života a jeJst zajis'té správné, 
když pri tom nezustává nepovšimnuta 'stránka hospodárská. Jsou 
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t am také »pojmy«, které nechtejí pojmy býti, - a proto bylo 
by také lépe vystríhati se označení »pojem«. 

V jednotlivostech jest však poznamenati túto: 
Puvodnízneni § 9'38 vš. obč. zák. (darování) jest lepší a 

kratší než korespondující ustanovení § 8'5,5 osn. Zvláštní zdu
raznení »pfijetí« rpfi sn1'louve darovací, kdy >se škrtnul § 861 
vš. úbč. zák. o uzavrení s lnlourvy, nenahraž·uje škrtnuté ustano
vení. Pojm.ové určení smlouvy 'sehovací v § 872 osn. odpovídá L 
vete § '9,57 vš. obč. zák. Ponevadž však 2. ve'ta tohoto paragrafu 
byla škrtnuta, nabývá tekstace § 872 osn. jiného charakteru: 
zavazovaci moment neprichází v úvahu, což pociťuj i jako ne
dostatek. 

O 'znení § 884 .osn. o pud čce platí totéž, c.o o ustanovení 
o. smlouve schovací; od púvodního tekstu .odlišuje Ise nové teksto
vanI vypuštením znaku nespotrebitelnosti veci. Ustanovení 
o »'Pojmu« 'zápújčky (§ 89,5 osn.) sleduje puvodní znení s dV81na 
podstatnými odchylkalni: »:spotrebitelné« veci na:hrazují se podle 
vzoru nem. obč. zák. (§ 607) vecmi »zastupitelnými«, a pfi sta
noveni povinnosti ku vrácení tantundem eiusdem generis jest 
vypušteno slO'vo »tO'likéž«. První :zmena odpovídá sice panujícímu 
m~není, nepovažuji ji však za zlepšení, ,poneva:dž v hospodárskélTI 
smeru záleží na užívání a na spotrebitelnosti, a to tvorí vlastní 
účel zápújčky. Druhá ,zmena naproti tomu ne.odpovidá paInují
címu mínení, j,est v,šak se zreteleu1 na úročnou zápujčku správná. 
I ~de chybí dodatek, který byzápuj čku,stejne j ak.o smlouvu 
schovací a puj'oku, označoval jako ,smlouvu reálnou. Dúsledkem 
tohO' jest v olsnove rozdíl mezi kontrakty reá:lnými a kon sen
suálnými seti en. Formulace§§ 872, 884 a 896 osn. jest · sice 
t aková,že lze z ní usU'zovati na povahu techto smluv jako reál
ný'ch kontraktu, avšak j iž pri zákonných definicích smenné a 
t rhO'vé smlouvy mi'zí opet jejichcharakter jako kontraktu kon
'sensuálných a mí'sí se :s reálnými prvky dávání tak,že z tohO' 
nutno souditi na negativní stanovisko redaktoru ve príčine za,
chování rozdílu mezi smlouvami reálnými a konsensuálnými. 

»'Pojem« tsmenné smlouvy zní podle § 943 osn.: »Dává-li se 
vec za vec nebo slibuje-li se výmena veci za vec, vznikne smlouva 
smenná.« Zcela analogicky 'zní dennice trhové smlouvy v § 9152 
DSD.: »Dává-li se vec 'Za peníze nebo ,slibuje-li se výmena veci 
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za peníze, vznikne smlouva trhová.« Ponevadž redaktori pri 
smlouve schovací, pujčee ,a zápujčee škrtli tekst všeob. obč.zá
koníka o pomeru kontraktu reálného ke konsensuálnému, pojali 
již pri smlouve smenné a pak pfi smlouve trhové do ,pojmu jak 
dávání tak i sUb. Novým určení,m . pojmu Ismeny a trhu, které 
bylo patrne vzato z lidové ml u'Vy , vznikla však nepresnost, se 
kterou nelze s právnického hlediska souhlasiti. Dává-li se vec 
za vec, jest t o s~ena v hospodáfském smy'slu, nikoliv však je'šte 
smena ve smyslu právnickém. Bez 'závazku není smenné smIou
vy. Tak jest tomu i se smlouvou trhovou. Dává-li se vec za pe
níze, j est to s národohospodárského hlediska penežný styk, avšak 
právnicky to ješte ne ni trh, pokud není tu závazek :k nemu sme
rující. Právnicky muže dávání veci za jinou vec vzíti na sebe ru'zné 
formy: mu.:že jíti o datio in solutum, dávání na jedné strane 
môže se podle okolností jeviti jako splneni z'vláštního dlahu, 
kdežto dávání na druhé strane bere na :sebe formu darování a 
pod. Podobne mÔ'že se i státi, když se dává vec 'za pení'ze a není 
tu zvláštní závazek 'ze smlouvy trhové: zde :se mu:že Isetkati 
.splnení obligace snumeratio pecuniae pfi 'zápujčce .a pod. Krátce 
rečeno: populární zpusob vyj adrování nutno vždy v zákoní
ku vítati, tento zpúsob musi však také býti právnicky správný. 

Správná jest proto zákonná de~finicemandátu (§ 906 .osn.) , 
která výslovne zdu.razňuje moment 'závazku. Náleží k nek.olika 
málo pojmovým určením obligačnich smIuv,' která kladou vý
slovne duraz na závazek. V osn.ove jest toO zvláštni výsada smluv 
smerujících k facere: mandátu, ,smlouvyo práci, smlouvy o dílo; 
mimo to náleží sem ješte smlouva 'společ'enská. Mandát d.o:stává 
v osnove podle svéhoO určení správné označení: smlouva o obsta
rání záležitosti. 

Pfi »pojmech« naJmu a pachtu vzpomíná si osnova na to, 
že ,se mluví o »smlouvách« a počíná zákonnou definici :se »smlou
vou« jako s genus proximum ('§ 994 osn.). Od jednoOtného ozna
čení po vzoru všeob. obč. zákoOníka (»Bestandvertrag«) bylo 
právem upušteno. RO'zlišení mezi nájmem a pachtem jest jiné 
než ve všeob. obč. zákoníku. Za nájem 'se prohlašuje prenechání 
užívání veci, za pacht,prenechání práva bráti požitky z veci. Toto 
rozlišování bylo by zcela správné, bylo-li by z osnoOvy patrno, jak 
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se t,akové smloU'vy odlišují od zrÍzení :služebnostL Mstí se mlče
ní osnovy o ro.zdílu mezi vecnými a osobnimi právy. 

Struktura »pojmu« smlouvy o práci a smlouvy o dilo 
(§§ 1022, 10.45 osn.) odpovídá pojmum § 11i51 vš. obč.zák. ve 
znení HI. dílčí novely. Zlepšení spočívá v tom, že 'Se mluví 
o »·smlouve o práci« na místo o »smloU've služební«. Tím vznikla 
však zase nepresno.st. To, co všeob. obč. zá:kúník z r. 1811 Ispolu 
spojoval pod označením »Ismlouva námezdní« a co údpovídá mo
dernímu označení »smlouva o práci«, jest nyní zase rozdeleno, tak 
j ako v III. dílčí novele, v nem. obč. zákoníku a ve švýc. civ. zá'
koniku. Takové rozdelení neodpovídá však duchu mo.derní doby . . 
Mezi smlouvou služební a smlouvou o dílo nelze udelati čáru -
obojí jsou smlo.uvy pracovní; možnú je považ'Ovati pouze z·a dva 
druhy pracovních smIuv. Poukázal j'Sem j iž v roce 1898 na tutú 
otázku a v úvodu mého habilitačního Ispisu »Da'S Wesen dels 
Werklieferungsvertrages« (Vídeň, Man-z 1898) jest uveden (str. 
3) také mud názor na postavení smlouvy o dUo v rámci širšího 
pojmu smlouvy pracovní. Odpovídá, jak :seznávám, ješte dnešním 
názorwm hospodárského styku a nahrazuje pojem rímsko-práv
ního »opus« pri smlouve o dílo mode,rními - hospodáfskými a 
sociálními - hledisky. Poukazuj i na príslušné své výklady, 
doufaje, žezák'Onodár'Ství uvedomí si .svoje poslání prizpusobiti 
se duchu doby. 

Zákonná definice smlouvy společens:ké (§ 1'061 osn.) jest 
zkrácenímpuvodního tekstu (§ 117'5 vš. obč. zák.) a nále'ží k nej
lepším v osnúve. Rovnež proti pojmu škody (§ 1111 osn.), který 
byl vzatz § 1219'3 vš. obč. zák., nel'ze ničeho namítati. -

Mimo uvedené zákonné definice jsou v osnove ješte jiná 
ustanovení, 'která jsou dUležitá pro tvoreni pojmu vicero právních 
pomeru. OmezH Jsem se zde hlavne na ta ustanovení, která j'Sou 
prímo jako »pojmy« označena; jejich charakter rozhoduje ú rázu 
všech pojmových určení v osnove. Cú v tomto Ismeru j ešte mimo. 
to jest dô.:ležité, musízU!stati vyhrazeno pozďejšÍmu pojednání. 

6. D u vod o v á z prá v a. 

Jako soudní rozsudek obsahuje vždy oduvodnení, tak k tekstu 
.osnovy jest pripojena du vodová zpráva (= d. zp.). Srovnáme-li 
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tuto d. zp. S podobnými výtvory jiných moderních del zákonodár
ných, steží budeme moci tvrdi ti, že dosáhla oné výše, jíž byl o by 
si práti pri dílech takové dUležitosti jako jest všeob. obč. zákoník. 
Vzpomeňme pri tom v prvé rade na poradní protokoly k všeob. 
obč. zákoníku, jež byly uverejneny Of ne rem ve dvou obsáhlých 
svazcích. Nahražují, jak známo, duvodovou zprávu, jež k všeob. 
obč. zákoníku vubec nebyla vydána. Nemusíme zvlášte zdur~zňo
vati, jak mnoho dekuje jak právní veda tak i soudní prakse onem 
protokolum; jejich obzvláštní prednost spočívá zrejme v tom, že 
vycházejí od presne stanovených základních luyšlenek a promlou
vají onou živoucí rečí, která se pri sporu mezi rozmanitými názory 
pľiznává vždy k takovým práv ním ustanovením, pro která zdánlive 
svedčí nej silnej ší duvody. Jest zrejmo, že d. zp. nové osnovy ne
vzala . si ony protokoly za vzor. Nutno se utešovati tím, že jednací 
protokoly superrevisní kOluise budou uverejneny pozdeji, a nutno 
vysloviti očekávání, že pri tom nebudou pušteny se zretele staré 
dobré zkušenosti, které byly učineny pri sestavení protokolu vyda
ných Of ne rem. Nemuže pri tom záležeti snad na množství ma
teriálu, nýbrž hlavne na duvodech, které byly smerodatné pro sta
novení určitých právních predpisu. 

Sledujeme-li bezprostrední legislativní vzory, pľichází zde 
v první rade v úvahu pet obsáhlých svazku motivu k osnove ne
meckého obč. zákoníka. Použití analogie naskýtá se zde již proto, 
ponevadž ony motivy k L čtení nem. obč. ~ákoníka byly vydány, 
když látka obsažená v puvodních dílčích osnovách byla jednotne 
upravena v L osnove. Tak i v nové čsl. osnove bylo puvodních pet 
dílčích osnov spoj eno v jeden celek a nová d. zp. jest výtvorem 
spoj ených sil superrevise. Pres to vŠ.ak nemuže býti reči o napo
dobení nemeckých motivu v čsl. d. zp. Naproti zcela nové úprave 
veškerého nemeckého soukromého práva stojí v čsl. osnove revise 
jednotlivých ustanovení platného obč. zákoníka, a kdežto se pfi ko
difikaci nem. obč. zákoníka jednalo o sjednocení množství partiku
lárních práv, čsl. redakční komise mela co činiti pouze se dvema 
právními oblastmi, s bývalou rakouskou a s bývalou uherskou. 
Avšak redaktori čsl. d. zp. nendili se naučeními, jež ovšem bylo 
lze čerpatize zpusobu redakce nemeckých motivu. Postrádáme ča
sto oné snahy po dukladném posouzení príslušných problému, jak 
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se s ní setkáváme v n10tivech k nem. obč. zákoníku. Právem eman
cipuje se d. zp. tu a tam od konstruktivne-právnických odu
vodnení nen1eckých motivu, dosahuje však pouze zNdka oné du
kladnosti, jež jest motivum k nem. obč. zákoníku vlastnÍ. Chybí jí 
také veskrze ona jednotnost, bez níž právnické oduvodnení nemuže 
dosáhnouti svého účelu. S druhé strany chybí československé d. zp. 
onen prehled moderních právních systému s hlediska srovnávacího, ' 
jenž byl položen za základ nemeckým motivum, a ani právní oblast 
soukromého práva platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
nedochází v d. zp. takového vy1íčení, jaké bylo nutné se zretelem na 
snah u po unifikaci. 

Jak známo, nem. obč. zákoník byl ve 20. století učitelem. Ani 
na nejmocnejší :zákonodárné dílo nové doby, na švýcarský civilní 
zákoník, nezustal bez vlivu. Pod vlivem nem. obč. zákoníka vznikly 
dve veliké osnovy soukromého práva, ruská v r. 1905 a uherská 
v r. 1913. Pokud se zejména týče legislativních materialií, zaujímá 
ruská osnova ,nejprednejší místo. Dusledkem války a nejnovejšího 
sovetského zákonodárství ustoupila sice ona osnova do pozadí, j iste 
však nesmí se zretelem k zpracování veškeré právní látky upad
nou ti v zapomenutí. Materialie ruské osnovy vyplňují celou knih ov
nu svazkli a podávají dukaz, jak SVedOn1ite redaktori osnovy p:ľi

stupovali k dílu. Pokud se týče srovnání ruzných práv, vyčerpávají 
veškerou· po ruce jsoucí právní látku a vysvetlují zcela presne sta
novisko, jež re4aktofi pfi potízení osnovy zaujmuli se zretelem 
k ruským sociálním a hospodárským pomerum tehdejší doby. Krát
ce rečeno, tento výkon ruské redakční komise nezasloužil si onoho 
negativního stanoviska, jež k nemu rzaujmula revisní komise čsl. 

osnovy. Superrevise nepovšimla si, práve tak jako subkomitét, ani 
ruské osnovy salné ani její materialií. 

Nechci tím tvrdi ti, že redaktori čsl. osnovy byli povinni pri 
svém omezeném úkolu,smerujícím k revisi, následovati presne 
príkladu nemeckých, resp. ruských redaktoru; bylo by j iste sta
čilo, kdyby z jejich prací vytežili správné merítko, jež jest žádoucí 
pri vedeckén1 zpracování moderních legislativních materií. lVlnohé 
se j iste dá stručnej i vysvetliti než v motivech nem. obč. zákoníka; 
rovnež lze obšírných výkladú ruských materialií pri revisi dí1em po
stráda ti a dílem lze je nahraditi zcela stručnými poznámkami, resp. 



106 Prof. Dr. StanisTav Dnistrjans:kyj: 

shr-nutým pojednáním ; konečne stručná oduvodnení na základe 
sociálne-etickém a hospodárském mají zhusta vetší cenu než juris
tkko-konstruktivní výklady, které obzvlášte v motivech k nem. obč. 
zákoníku zaujímají velký prostor - avšak pre ce musíme fí ci, že 
nová d. zp. j est príliš skoupe vymerena než aby odpovídala poža
davkum moderní legislativní techniky. Jeví se býti dílem opaková
ním, dílem opet doplnením, resp. zkrácením motivu subkomitétu. 
Chybí jí obsah oduvodnení, pojatý jako celek. Jestliže oťicielní vy
d.ání tekstu a oduvodnení nese titul: . »Zákon, kterým se vydává 
všeob. zák. obč.«, pak má v d. zp. udávati v š ech n y duvody 
a neodkazovati čtenáre proste na duvody subkomitétu. Velmi skou
pá jest d. zp. také pokud se týče srovnání ruzných práv a údaju li
terárních. V tomto smeru zasluhují motivy subkomitétu prednost; 
ačkoliv ani tyto nesplnily mnohých j ešte očekávání. Nová d. zp. plne 
nezhodnotila ani kritickou literaturu, jež vznikla z podnetu prvých 
peti dílčích osnov. 

Zmínené nedostatky vystupují tím více do popredí, když, jak 
známo, v nejnovejší legislativní literature existuje dílo, jehož redak
tori meli použíti jako pfímého a spolu i správného mefítka. Jedná-li 
se pri nové osnove o další revisi bývalého obč. zákoníka, se kterou 

.. byl o již v Rakousku započato, pak bylo samozrejmé sáhnouti k pra
cím, jež predcházely revisi a jež vedly k vyhlášení dílčích novel. 
Redaktori nemohli nalézti pro svoji práci žádný lepší vzor než 
zprávu panské snemovny, sepsanou Sch eye m. Poukázal jsem 
již v úvodu na vedeckou a legislativní hodnotu oné zprávy a opakuji 
to na tomto míste, ponevadž se jedná o klasický vzor duvodové 
zprávy. Z nové d. zp. nelze však seznati, že by se redaktori rídili 
tím to vzorern. Nový jest ovšem j ej ich zretel k sociálním potrebám, 
to však se deje ve velmi nepatrném merítku, které steží odpovídá 
dnešním pomerum. 

Pokusím se nyní stručne pojednati o nejduležitejších výkladech 
d. zp. Myslím však, že prozatím postačí, omezím-li se na motivy 
práva osob, práva rodinného a vecného a vyhradím-li pojednání 
o dalších částech kritickým poznámkám o jednotlivých ustanove
llích osnovy. 

I. Jak bylo již dfíve poznamenáno; odpadá úplne úvod k všeob. 
obč. zákoníku. V d. zp. jest tato dUležitá otázka odbyfa stručnými 
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pouze vývody (str. 23). O nekterých úvodních paragrafech se 
praví, že »jsou samozrejmé«, o jiných opet, že »do zákoníka nená
ležejí« ačkoliv se nik'terak nevysvetluje, proč pres to byly subko
mitéte~ pojaty do L osnovy. Tvrzení, že »otázka po vedecké inter
pretaci právních predpisu je velmi složitá a názory, jak zákon vy
kládati a jak ho obdobne užívati, pokud nejde o veci zcela samo
zrejmé se prubehem dob mení«, není ve své poslední části zcela 
správné, v prvé naproti tomu neomlouvá redaktory, že neprikročili 
k rešenÍ »složité otázky«. Nestačí konečne, praví-li se v d. zp.: 

. » Všichni se na konec shodli v tom, že ustanovení §§ 11 a 12 obča 
zák. nejsou nutná«, jakékoliv oduvodnení toho však chybí. 

K § 6 osn. poznamenává d. zp. (str. 24) : »§ 6 není než repro
dukci § 21 obča zák., jenže arci prizpusobenou právnímu vývoji.« 
N ehlede k uvedení »rádu o zbavení svéprávnosti« nelze však tvrdi ti, 
že nový § 6 jest pouze reprodukcí § 21 obča zák. Praví-li se totiž: 
»8em náležejí deti, t. j. o s o b y, které nedokonaly roku sedmého« 
atd., není to totéž, co stojí v § 21 obča zák.: »8em náležejí: deti 
které nedokonaly j ešte sedmý ... rok svého veku.« Zmena v osnove 
není tak nepatrná, jak se zdá na první pohled. V puvodním tekstu 
obča zákoníka není nijakého rozporu mezi § 21 a § 42,_ resp.onemi 
ustanoveními, která mluví o detem j soucích v moci rodiču (§ 139 
obča zák. aj.). Naproti tomu, praví-li se v § 6 osn. a to na počátku 
zákonílm: »d e t i, t. j. o s o b y, kt e ré ned o k o n a ly r 9 k u 
sed mé h 0«, jest rozpor s § 14 osn., 110 osn. a mnoha jinými 
~a bíledni. Jest patrno, jak zdánlive nepatrná korektura j est s to 
zpusobiti neco, co redaktori jiste nezamýšleli. 

Právem bylo podle d. zp. (str. 25) slovo »zplození« nahrazeno 
v § 13 osn. slovem »zrození«. Naproti tomu bylo v §§ 96 a 113 
osn. obrácene slovo »zrození« nahrazeno slovem »zplození«. V d. zp. 
chybí k tomu (str. 75) jakékoliv oduvodnení. 

K učení o právnických osobách bude zauj ato stanovisko teprve 
pri pojednání o jednotlivých ustanoveních práva osob. 

II. Pro stanovisko superrevise k právu rodinnému jsou cha
rakteristické tyto vety (str. 27/28) : »Meritorní obsah druhé hlavy 
osnovy v nejednom smeru se liší od práva dosavadního a od návrhu 
subkomitétu. Lze celkem ríci, že obor rodinného práva vu bec a 
zvlášté právo manželské vyvolaly i v široké verejnosti 'zájem, jako 
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málokterá ]lna část občanského zákoníka. Se zretelem k povaze 
práva manželského sotva se lze diviti, že teksty subkomitétu byly 
Hlnohými, kdož je posuzovali s hlediska určitého životního a sve
tového názoru, označ eny za nevyhovuiící. Komise se musila snažiti. 
aby mezi návrhy často prímo protichudnými p,alezla rešení, jež 
by bylo možno označiti za n~jspravedlivejš( a pro potreby prak
tického života nej vhodnejší a jež by zároveň nej spíše bylo možno 
uvésti v soulad se základními zásadami platného právního rádu. 
Pri tom komise nemohla jinak, než navrhnouti nekteré zmeny 
'osnovy subkomitétu, rídíc se hlasy, které se s durazem ozvaly již 
v subkomitétu samém, jenž touto cestou si netroufal jíti, vykládaje 
úkol revise úže než komise.« 

Prihlédneme nyní, j ak se onen postup zračí v d. zp. 

V učení o zasnoubení nebylo superrevisí prijato ustanovení 
§ 3 návrhu subkomitétu. Správné j est podle nlého názoru, že ono 
ustanovení jest zbytečné, nesprávné jest však toto tvrzení d. zp. 
(str. 2-8): »Bylo nutno se obávati, že by zvláštní ustanovení, jaké 
navrhoval subkomitét, mohlo vzbuditi dojem, že vina na zrušení 
zasnoubení je tu i v prípadech, kdy podle § 1111 a násl. osnovy 
nelze mluviti o zavineném jednání, jež zavazuje k náhrade škody.« 
Pro vzdelaného soudce není takového nebezpečí. Superrevise usnesla 
se však ješte na druhé odchylce od ustanovení subkomitétu, v d. zp. 
není · to však oduvodneno. § 19, odst. 1. osn. ,zahrnuje totiž oba 
prípady § 4 návrhu subk. (odst. 1. a odst. 2.) pod stejným hle
diskem »obohacení bez právního duvodu«, následuje tedy pojetí 
§ 1301 nem. obč. zák. a nik oli v pojetí čl. 94 švýc. civ. zák., jež 
vzal za základ návrh subkomitétu. Podle mého názoru jest znení 
návrhu subkomitétu presnej ší, neboť rozeznává, zda dary mohou 
býti ješte vráceny čili nic; ovšem obsahove není žádného rozdílu 
mezi pojetím subkomitétu a superrevise. Znení návrhu subkomitétu 
vyznačuje se také tím, že ptímo navazuje na § 1247 ooc. zák. Ko
nečne postrádám v d. zp. zrení k ustanovení § 1301 nem. obč. zák., 
k nemuž byl pri redakci § 19 osn. zrejme vzat zretel. Poslední veta 
§ 19 osn. obsahuje novotu. Jest to výjimka ze zásady, že »nárok 
na vrá cení jest vyloučen, bylo-li zasnoubení zrušeno smrtí nekte~ 
rého ze snoubencu« (§ 4 i. f. návrhu subk.). D. zp. však to patIIne 
nepostrehla, neboť tvrdí nej prve zcela všeobecne: »Nezdá se vhod-
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ným vyvolávati spory mezi pozustalým snoubencem a dedici snou
bence zemrelého« - avšak v další vete praví toto: »Na splneni 
žalovateIných darovacích slibu muže naléhati ovšem jen pozustalý 
snoubenec, nikoliv dedicové snoubence, jemuž byl slib učinen« 

(str. 29). Správná jest podle mého názoru poslední veta § 4 návrhu 
subk. somezením superrevise: »Neplyne-li z účelu daTu neco ji
ného«, jež jest obsaženo již v § 1301 nem. obč. zák. Po smrti 
jednoho ze snoubencll nesmí býti podle mého názoru darovací sUb 
zpravidla uplatňován. 

Oduvodnení nov ot v §§ 23-25 osn. (str. 30/31) jest správné. 
Postrádáme však srovnání s jinými moderními zákonodárstvími. 

Zvláštního ocenení došlo v d. zp. (str. 31 a nás!.) ustanovení 
§ 30 osn. Zde nalézáme také poukaz na príslušná ustanovení nem. 
obč. zákoníka a švýc. civ. zákoníka, současne pak i pohled zpet na 
vedeckou literaturu, která vznikla z podnetu L osnovy, jakož i na 
mínení lékarských kruhu. 

škrtnutí § 62, vety 2. obč. zák. Odllvodňuje se (str. 34) tím, 
že v § 46 osn. »je zakázáno úredníku oddavky vykonati, dokud si 
snoubenci neopatrí potrebné doklady, objeví-li se podezrení, že je 
nejaká prekážka manželství« - myslím však, že výslovného usta
novení S 62 obč. zák. i. f. nelze snadno postrádati již s ohledem 
na prípadné následky trestneprávní. 

l\!anželskou prekážkou prohlášení za mrtva zabýval se j iž sub
komitét (§ 18) a jeho referent podal k tomu obsáhlou, vedecky 
zduvodnenou zprávu (str. 70 a násl.). D. zp. k § 32 superrevisní 
'Osnovy mohla tedy být i značne stručnejší (str. 34/35). Komise 
se však rozhodla pro nové znení, jež však nicméne nemuže býti 
nazváno jasným. Vrátím se ješte k této otázce pri pojednání o jed
notlivých ustanoveních osnovy. 

K manželské prekážce príbuzenstVÍ a švagrovství nalézáme 
v d. zp. (str. 35/3>6) ty to vety: »P.rekážka príbuzenství platila 
podle § 65 obč. zák. i pro príbuzenství založené nemanželským zro
zením. Po zmenách, jež byly provedeny na predpisech oprávním 
postavení detí nemanželských (srv. zejména § 127 osnovy), nelze 
vlastne o nemanželském príbuzenství ani dobre mluviti.« Je-li tomu 
tak, pak se tážeme, proč 2. odst. § 33 osn. výslovne mluví »0 prí
buzenství manželském či nemanželském«? D. zp. pak pokračuje: 
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»Komise podrobne uvažovala o tom, jak by se mela formulovati 
prekážka manželství mezi nemanželskou dcerou a mužern, j enž jest 
- ať podle soudního výroku, smíru nebo dohody - povinen jí 
poskytnouti prostredky k výžive, výchove a zaopatrení, došla však 
k presvedčení, že postačí, když v §33 osnovy bude citován § 127.« 
Již tyto úvahy, k nimž musila komise dospeti, dokazují obtížnou 
situad, do které se dostala novÝm forrnulováním § 127 osn.; ty to 
obtíže nelze však podle mého názoru odstraniti tím, že se § 127 
v § 33 osn. cituj e. § 127 osn. nemluví o príbuzenství, nýbrž o povin
nosti »k výžive, výchove a zaopatrení«. Bližší o tom pri úvahách 
o jednotlivých us'tanoveních. 

~~ásledují výklady k vysvetlení §§ 39-46 osn. o revisi zákona 
CIS. 320/1919. D. zp. jest zde zevrubná a vyhovuje požadavkum 
právnické techniky. Pouze k §§ 40 a 41 osn. jest zde pričiniti 

nekolik poznámek. Pokud se týče p:ľij etí zásady konvalidace man
želství po udelení dispense, provedené v § 88 obč. zák., mám za to, 
že jsou zcela neoduvodneny »obavy, aby nevznikl názor, že nejen 
úredním odklizením prekážky, nýbrž i jejím faktickým pominutím 
(na pr. smrtí prvního manžela osoby, jež se dopustila bigamie) 
neplatné manželství konvaleskuje« (str. 39). To by bylo zrejme 
j en nedovoleným užitím analogie, kde tato není na mís te. Dále 
nepovažuj i za tak samozrejmou, jako to činí spisovatel d. zp., vetu 
hledící k § 41 osn.: »že konsens nemusí býti projeven v úredních 
mÍstnostech príslušného úradu a že z vážných, duvodu lze mau
želství pred úredními osobami uzavríti kdekoliv.« 

Není pro zákonnou úpravu samozrejmé vše to, co odborne 
vzdelaní právníci za samozrejmé považuj L Tak možno i na tvrzenÍ 
d. zp., že »to, co vyslovuje § 1353 odst. 2. nem. obč. zák., lze pova
žovati za samozrejmé« (str. 49), pohHžeti jen jako na subjektivní 
presvedčení spisovatelovo~ 

K § 4'9 osn. poznamenává d. zp. (str. 49): »Již subkomitét 
se snažil vhodne prizpusobiti potrebám a pomerum prítomné doby 
§ 91 obč. zák., ale pokus jeho nebyl v diskusi označen za plne 
zdarilý.« čtem-e-li tuto vetu, musíme predpokládati, že se nová 
formulace § 49 osn. podstatne odchyluje jak od puvodního § 91 obč. 
zák., tak i od formulace subkomitétu (§ 35). Tomu však tak nenÍ. 
Vlastne zustává vše pri starém a novotou jest pouze škrtnutí vety: 
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»Muž jest hlavou rodiny.« Avšak spisovatel d. zp. zapomíná, že se 
i v obč. zák. (§ 91) dále praví: »V této vlastnosti pnsluší 
mu zejména právo vésti domácnost.« Jestliže tedy nový § 49 osn. 
podržuje slova: »Manžel je prednosta domácnosti«, jest tím vlastne 
rečeno totéž, jako již v obč. zák. a v § 34 návrhu subk., a pouze 
s ohledean na »citlivo>sti určitých kruhu« byla škrtnuta veta 
o »hlave rodiny«, ačkoliv muž i podle nové verse zustává . »pred
nostou«. D. zp. tvrdí sice (str. 49) právern: »Snadno je ríci, že 
muž a žena mají míti v rodine zcela stejné postavení, t. j. stej né 
povinnosti a stejná práva« - avšak o tom nespatfujeme v tekstu 
zákona žádnou zvláštní zrnínku, naopak muž jest, jak jsme videli, 
»dle pomeru prítomné doby« »uznán za prednostu domácnosti«. 
D. zp. nepripomíná, že steží vyhovuje požadavkum »prítomné doby« 
považovati muže za prednostu domácnosti, zároveň však v § 51 
osn. narizovati, 'že »v péči o bežné potreby domácnosti z a s t u
p uje manželka manžela«. Proslulé manželčine potestas c1avium 
dostává se tak v moderním rouše žalostné existence. Pokrok zna
mená ovšem § 50 osn., pokud nemluví již o »plnení príkazu« mužo
vých - naproti tomu d. zp. nepostihuje, že již v puvodním tekstu 
(§ 92 obč. zák.) jest obsaženo omezení: »p o k u d toho vyžaduj e 
domácí porádek«,_' zcela správné to om e zen í 'pomoci, kterou jest 
v domácnosti poskytovati. Zásada jest zrejme tato: Manželka je 
povinna manželovi pomáhati v domácnosti a výdelku, »pokud toho 
vyžaduje domácí porádek«. Jestliže nový zákon vypouští ono ome
ze ní, není to žádný pokrok, nýbrž prÍmo krok zpet. Bylo veCÍ 
d. zp., aby na to upozornila a aby to blíže vysvetlila. 

§ 52 osn. obsahuje již predpis o manželském právu majetko
vém a bude prot o o nem poj ednáno pozdej i současne s poj ednáním 
o všeobecných základech tohoto práva. 

Zajímavé jest oduvodnení k § 59 osn., který, provádeje bIíže 
myšlenku vyjádrenou v § 96 obč. zák. i. f., pripouští právo zákon
ných zástupcu odporovati manželství teprve »s povolením soudu« 
(str. 53). 

K oddHu o rozvodu a rozluce scházejí bohužel výklady, jež by 
se zabývaly srovnáním ruzných práv. K § 60 osn. chybí oduvod
není, proč »zrušení manželského společenství« znamená zde neco 
jiného než v § 55 osn. 
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K §§ 62 a 64 os,n. usiluje d. zp. o system'aticky správné z·aŤa

de ní clausulae rebus sic stantibus, jakož i rozvodových a rozluko
vých dôvodu v rodinném právu. Rozsáhlost výkladú není zde v žád
ném správném pomeru ke stručnosti motivu na jiných místech a 
o dUležitejších otázkách . . 

Odchylka nového § 65 osn. od § 83 návrhu subk. jest v d. zp. 
(str. 58/59) podeprena dobrými duvody. Naproti tomu myšI en
kový pochod § 52 návrhu subk. jest správnej i vyjádfen než v § 66 
osn. a d. zp. nebyla podle ľného názoru s to uvésti pro nové znení 
prípadné duvody (str. 59). 

O rozlukových duvodech § 67 osn. jest v d. zp. obsáhlé oduvod~ 
není (str. 59 a násl.) a to na širším ješte základe než sem nále
žející vývody subkomitétu (§ 53, str. 87 a násl.). Obe duvodové 
zprávy k té to otázce jsou záslužné; bylo by si jen práti, aby obe 
braly k modernímu zákonodárství více zretele než se ve skutečnosti 
stalo. Správn Ý jest pojem »rozvrat manželství« a dusledky, které . 
se k nemu pojí. Ve ·smeru legislativne-technickém považuji úvod 
k jednotlivýril rozlukovým duvodum podle znení návrhu subkomi
tétl1 (»Za takový rozvrat se již pokládá«) za lepší než v § 67 
osn. (»Takový rozvrat znam'enají níže uvedené sIkutečnosti isamy 
o sobe«), pODevadž vždy dávám prednost jednoduchému populár
Dímu znení pred znením doktrinárským. Také mám za to, že škrt
nutí bodu f) návrhu subk. (»vede-li zhýralý život«) nemuže se 
vysvetliti 'poukazem na 1. odst. § 67 osn., obz'vlášte .kdY'ž všechny 
vypočtené prípady j sou pouze následkem této všeobecné zásady 
a pouze pro svou dúležitost zvlášte jsou uvádeny. 

Z d. zp. (str. 64) se dovídáme, že »po obšírných debatách, 
pri kterých bylo hledeno zejména k § 1576 obč. zák. nem., k čl. 148 
obč . . zák. švýc. i k § 107 zák. čl. XXXI/1894, došlo se posléze 
lc formulaci §§ 69 a 70, jak jsou obsaženy v tekstu«. Pres to jsou 
jak znení § 69 osn. tak i motivy k nemu neobratné a nejasné. 
Obzvlášte pomer § 69, vety 2. osn. k § 67, odst. 3. osn. není podán 
tak jasne, jak jest toho treba. Z d. zp. se také nedovídáme, zda 
ustanovením § 69, vety 1. osn. mel býti upraven také celý pomer 
mezi rozvodem a rozlukou podobným zpúsobem j ako v nem. obč. 

zákoníku. Doufejme, že poradní protokoly, které mají býti teprve 
pozdeji uverejneny, podají o tom lepší vysvetlení. Není mne ko-
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nečne jasno, v jaké souvislosti s vysvetlením § 69 osn. jest veta: 
»Podáním žaloby o rozvod nastane prerušení lhuty promlčecí co 
do skutečností, o než se opírá žaloba o rozvod.« Náleží podle mého 
názoru do souvislosti s predcházejícím § 68 osn. a nikoliv sem. 

K pojmu »smluv svatebních« (§ 76 osn.) poznamenává d. zp. 
mezi jiným: »Definice § 76, jsouc velmi široká, kryje zejména 
i dohody podle § 62« (str. 67) . Jest pravda, . že pro toto pojetí 
mluví tekst § 76 osn., který jest napodobením tekstu § 1217 obč. 
zák. Je-li však správné považovati za svatební smlouvu dohodu 
dobrovolne se rozvádejících manželu »0 pomerech majetkových 
a vyživovacích« (§ 62 osn.), zdá se mi pochybným, ponevadž do
hoda tato se neuzavírá »se zretelem na manželské s poj en í« 
(tak právem § 1217 obč. zák.) , nýbrž se zretelem na z r u š e n i 
manželského společenstvÍ. 

Nesprá vným se mi zdá dále tvrzení d. zp. (str. 68) , že 
»§§ 1227 a 1228 obč. zák. zustávají celkern beze zmeny«. § 85 
osn. akceptuj e j uristickou konstrukci vlastnictví (podle § 1227 
obč. zák.) pouze,pE hotových peneZÍch nebo jiných vecech spotre
bitelných, nikoliv však pri »postoupených pohledávkách«, naopak 
praví se v § 86 osn. i. f.: »jsou-li venem pohledávky, stává se 
manžel veritelem«. Tato zmena jest zrejme dusledek toho, ~e osnova 
zná vlastnictví pouze pri vecech hmotných (§ 278 osn.); melo se 
tedy pn oduvodnení na to upozorniti, obzvlášte již proto, že § 278 
osn. jest umísten daleko za § 85. 

. O stanovisku osnovy k problému společenství statku mezi man
žely stane se zmínka pri pojednání o jednotlivých ustanoveních. 
Zde dostačí podotknouti, že osnova spočívá v podstate na systému 
oddeleného jmení. D. zp. pojednává zvlášť o otázce »t. zv. smluv 
odstupních« (str. 70), »jež jsou jmenovite mezi rolnickým obyva
telstvem velmi obvyklé«. Superrevisní komise zabývala se myšI en
kou, zda by se o tom nemely dáti do zákoníka zvláštní predpisy, 
avšak upustila od tohoto úmyslu z toho duvodu, »že by porušena 
byla soumernost zákoníka, jestliže by se do neho vložily predpisy 
o likvidaci smluv odstupních a mlčením se prešla likvidace ostat
ních smluv o společenství statku mezi manžely«. uvedéný duvod 
jest jiste správný, podle mého názoru však dokazuje více než 
dokazovati chce. Ukazuje neptÍn1o, že nebylo správné prejíti pres 
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zvláštní ustanovení o společenství statkú mezi manžely k dennímu 
porádku, jako to učinila osnova; i smlouvy odstupní zasluhují 
v ohČ.záikoníku zvláštní úpravy, a odvolávání se d. zp. na kaute
lární jurisprudenci zde nestačÍ. V souvislosti s touto otázkou jest 
nejen škrtnutí § 1236 obč. zák. (srovn. str. 69 d. zp.), ale i škrt
nutí § 1262 obč. zák., o čemž se praví (str. 71): »Do osnovy, jež 
neobsahuje podrobných predpisu o společenství statku, nehodí se 
zvláštní ustanovení o vlivu konkursu na toto společenství.« Jak 
vidíme, odstranila osnova i ona skrovná ustanovení o společenství 
statku mezi manžely, jež byla ješte v obč. zákoníku. Díte bylo vy
li to s lázní. 

K § 94 osn. (srovn. § 1264 obč. zák.) vynaložila d. zp. mnoho 
námahy, aby na místo »zrušení« svatebních smluv rekla: »skon
čení« maj etkových pomeru svatebními smlouvami založených. "e 
skutečnosti nejedná se ani po vývodech d. zp. o nic více než o termi
nologickou otázku, a nová koneČIná veta§ 94 osn. neríká taJké nic 
jiného než co 'spočívá již v pojmu .»zrušenÍ« nebo »skončení« sva
tebních smIuv. 

Motivy k manželskému právu ~snovy končí temito dvema ve
ta~L 1~~_ 73 L~_ »8 nekterých stran bylo na komisi žádáno, aby 
v novém zákoníku rozrešila také otázku, zda má býti rozloučené 
.]panželce priznáno právo na zaopatrovací požitky p~ bývalém man
želovi, a jakou . merou . . Komise návrhu tomu neilll~ovetr;'"" 
neboť to by zrejme prekročovalo hranice její príslušnosti.« Chybí 
bohužel jakékoliv oduvodnení tohoto mne nesrozumitelného tvrzení. 

III. Hlavu »0 právním pomeru mezi rodiči a detmi« d. zp. 
uvádí nekolika všeobecnými poznámkami, jenž poukazují na nové 
stanovisko osnovy naproti puvodnímu tekstu obč. zákoníka. Chybí 
úvaha . o moderním zákonodárství s hlediska srovnávacího práva, 
neboť stru1čné tvrzení (str. 74): »·Komise tu napodobila vzor se
verských zákonodárství, ač si netroufala prejmouti naveskrz pokus 
tam podniknutý, zejména se zretelem k tomu, že sociální pomery 
'I' onech zemích j sou ·zrejme ponekud odchylné od pomeru našich« 
nemuže dostačiti k tomu, aby byl zjednán správný obraz o stano
visku moderních právních rádu k onomu dUležitému problému. 

žádné oduvodnení není dále obsaženo ve vysvetlení § 97 osn., 
jemuž sloužil za vzor § 1600 nem. obč. zák.; nestačí totiž Hci: 
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»Superrevisní komi se se domnívá, že nový paragra.f nebude se 
škodou pro díte« (str. 75). 

K § 104 osn. (srvn. § 154 obč. zák.) čteme v d. zp. (str. 77) 
toto : »Jinak než subkomitét rozhodla se superrevisní komise pri
jmouti .solidární povinnost alimentační detí na.proti rodičum. Vy
cházela z názoru, že by delená povinnost mohla vésti k absurdním 
výsledk um, když by šlo o' nuzné rodiče četných zámožných nebo 

i ve~i zámožných detí.« Ani v § 154 obč. zák. ani v §98 návrhu 
subk. není reči o »delené povinnosti«. Ne sice všechna, nicméne 
však starší rozhodnutí nejv. soudu (srvn. na pr. rozh. ze 17. ledna 
1888, sbirka 12.0101) považují ruČení více detí Iz'a solidární.. Ne 
tak všechna novejší rozhodnutí (srvn. na pr. rozh. z 26. ríjna 
1905, sbírka n. r. 3196). Byla tedy tato otázka již podle všeob. 
obč. zákoníka sporná. Nelze však všeobecne tvrditi, »že by delená 
povinnost mohla vésti k absurdním výsledkum«, neboť nelze spatfo
vati nic absurdního v tom, když na pr. tfi zámožné deti delí mezi 
sebou alimentační povinnost naproti rodičum a když poskytují 
stejné, po príp. nestej né príspevky na »slušnou výživu« svých 
nuzných rodiču. Také soudce muže podle mého názO'ru ve sporném 
prípade naríditi, aby tri zámožné deti prispívaly podle určitých po-

_dílu na ~;-~vých nuzných rodiču. Proto jest dáti podle mého 
názoru puvodnímu tekstu § 154, Veta 2. obč. zák. s malou modi
fikací subkomitétu (§ 9: »Nejsou-li rodiče s to, aby se sami živili, 
jsou deti povinny pod l e s v Ý ehs i l je slušne vyživovati«) 
prednost pred výslovným solidárním závazkem detí podle § 104 osn. 
V-puvodním ustanovení § 154 obč. zák. neklade se duraz na pfísné 
rozlišovánÍ mezi delenou a solidár~innostíJ avšak správné jest 
práve to, že soudce má po ruce možnost voliU mezi obema systémy, 
po príp. i prikročiti ku kombinaci obou systému, j estliže to pomery 
vyžadují. Podle platného práva (§ 154 obč. zák.) soudce není 
vázán ani ustanovením § 889 obč. zák. (slova: »Mimo prípady 
v zákone ustanovené«) ani us'tanovenín;li §§ 891 a 896, naopak má 
ve smyslu § 7 obč. zák. i. f. nej prve okolnosti pečIive shrnouti 
a zrale uvážiti a konkrétní prípad rozhodnouti »podle prirozených 
zásad právních«. Panující názory ve smerodatných společenských 
kruzích, jakož i podání a zvyklosti rodinného života nesmejí zde 
zustati bez povšimnutL Taková úprava odpovídá podle mého ná-

8* 
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zoru veškeré právní situaci našeho prípadu, a myslím, že d. zp. se 
mýlí, když tvrdí, že »modus navržený komisí zasluhuje snad pred
nost pred jinými návrhy« (str. 77). 

K ust!!nqy~ním osnovy o otcovské moci (§§ 105 a násl.) po
znamenává d. zp. (sh'. 77/ 78) toto: »Superrevisní komise uvažo
vala podrobne, zdali by v nejaké forme nebylo možno vyhoveti 
nálnetu Slovenské komise, aby se zužitkovaly myšlenky § § 142-
168 zák. čl. XX/1877 o zasahování príbuzných do rozhodování o po
volání dítete a o správe jeho jmení. Než hledíc zejména k obtížím 
plynoucím z techto ustanovení a k tomu, že osvedčená instituce 
poručenských soudu taková ustanovení činí zbytečnými, od toho 
upustila. Je však samozrejmé, že nic nebrání soudu, aby dríve, než 
rozhodne, slyšel príbuzné dítete, a arci také jiné osoby, které jsou 
schopny objasniti mu rozhodné ,pomery.« Jest videti odpor komise 
proti všemu 'za$ahování povolaných společenských kruhu do pro
vozu soukromoprávní péče, ačkoliv takové zasahování není v mo
derních právních systémech již žádnou novinkou. Námet Slovenské 
komise nemel býti tak lehce odbyt, j ako to učinila d. zp., mezi 
jiným také z toho duvodu, že se týká zarízení, které jest primerené 
sociálním pomerum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Nechy
bujeme zajisté, tvrdíme-li, že návrh Slovenské komise múže býti 
použit také v historických zemích republiky. 

»,0 postavení otce jako zástupce dítete a správce jeho jmení 
~----- -=---::-:------:---

vyslovil se § 108, že se spravuje vubec ustanoveními o postavení 
poručníka« (str. 78). K tomu d. zp. poznamenává: »0 vecnou 
zmenu tu nejde, ježto stejného výsledku bylo se možno dobra ti 
z §§ 150, 175' obč. zák.« Avšak souvislost nového § 108 osn. 
s §§ 150 a 175 obč. zák. není mne jasná. Jest jiste treba mnoho 
fantasie k objevení oné souvislosti, v zákonném tekstu neoduvod
nené, nejsou-li pro to udány zcela zvláštní logické duvody. 

Podle § 112 osn. »muže soudL, zemre-li otec nebo není-li díté 
v jeho moci otcovské, propujčiti matce moc materskou« (str. 78) ; 
d. zp. neobsahuje však žádného oduvodnení, proč »podmínkou jest, 
aby soud byl pre svedč en o úplné zdatnosti matky k s a m o s t a t n é 
p é č i o zájmy dítete«. 

Výklady k § 114 osn. (srvn. § 156 obč. zák.) jsou príliš ob-
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šírné, neboť s výjimkou 6mesÍční lhuty (nlísto 3mesíční) zustává 
vlastne všechno pri starém. 

Ve výkladech (str. 80) ku zcela nepodarenému § 118 osn. 
(o tom pozdeji) jedná se prece dodatečne o otázce dukazu, která 
byla z tekstu § 118 osn. zcela vyrazena, a pripoj uj e se současne 
poznámka, která má nahradi·ti dukaz »nemožnosti zplození od man
žela« podle § 158 obč. zák. Tak motivy samy nepfínio priznávají, 
že bez úpravy otázky dukazu zákonná norma § 118 osn. visí ve 
vzduchu. 

K novému ustanovení .§ 119 osn. o »detech z neplatného man
želství« chybí vubec srovnání s moderními zákonodárstvími a sk u
€ecne oduvodnení nove prijaté zásady. Subkomitét odvolal se v L 
osnove (str. 112) aspoň na švýc. civ. zákoník a na uherskou osnovu . 
Závažný význam má však teprve odchylka § 120 osn. jak od § 161 
obč. zák., tak i od § 106 návrhu subk. Sám posléz uvedený spo
juje legitimationem per subsequens matrimonium se vstoupením 
»1' o d i č u« v dodatečný sňatek. Ne tak nový § 120 osn. Zde jest 
vše založeno na zplození, »když jeho matka uzavre manželství 
s mužem, jenž s ní v rozhodné dobe souloŽil«. K tomu se praví v d. 
zp. (str. 81): »Tekstem § 120 je povedeno, že díte bude legitimo-: 
váno podle § 120 i tehdy, když jeho matka uzavre manželství 
s jiným konkumbentem, než s oním, kterému vzešla podle § 127 ali
mentačnípovinnost. Vučimanželu matčinu bude míti pak díte po
stavení dítete manželského, kdežto alimentační povinnost jiných kon
kumbentu uhasne.« Již z této nechutné kasuistiky podává se podle 
mého názoru nutnost odmítnouti zavedenou novotu osnovy. : Hlav
~í vecí, na níž zde záleží, zustává vždy okolnost. že »rodiče« nemäii
želského dítete dodatečne spolu uzavrou manželství. Koho dlužno 
považovati za nemanželského otce, podává se z jiných ustanovení. 
D. zp. neoduvodňuje však odchylku od dosavadního pojetí a spo
kojuje se pouze prostým konstatováním nechutných dusledku, 
které se podávají z nové stylisac~ § 120 osn. ve spojení s rovnež 
nezdarenou novotou § 127 osn. To však jiste není správným odu
vodnením citovaných zde paragrafu. 

Pokud se týče zejména § 127 osn., nenalézám ve výkladech d. 
zp. (str. 83) žádné ospravedlnení pro novou úpravu puvodního 
§ 163 obč. zák. Není to pravý právní cit, který jest pod-
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kladem techto slov: »V podstate nejde o' nic jiného, než o zásadu 
staréhO' § 163 obč. zák., s tím rozdílem, že podle tDhDtD predpisu 
si díte v O' l i l O' z nekolika konkumbentll O' t c e, podle nového. tekstu 
sj z nich VDlí ž i v ite l e.« TatO' veta odpDruj e podle méhO' ná
zoru zásadám právnické etiky - omyl ern jest, tvrdí-li se, že podle 
§ 163 Dbč. zák. díte má právo voliti si svého otce, neboť ani v § 163 
obč. zák. ani v Dstatních príslušných ustanDveních Dbč. záko.níka 
nelze O' tom žádnou stDPU zaznamenati. Tvrdí-li pak d. zp. O' nové 
DSnDVe (§ 127), že »díte z nekDlika konkumbentu v O' l í si živitele«, 
pak nemluví jiste nic lépe pro Ddmítnutí nDvéhD ustanDvení, než 
práve tatO' veta. Ostatne chybí v d. zp. kritické posDuzení o.nech zá
konodárství, na než se d. zp. pDde jménem »severských« zákDnDdár
ství odvolává. Také se nedovídáme, proč návrh subkomitétu, který 
se také Dpírá o severská zákonodárství, dospel k jiným ustanovením 
(str. 113 a nás!.), než nová osnDva. 

Pekné ustanovení obsahuje nový § 128 Dsn. V d. zp. (str. 84) 
chybí však vysvetlení, v jakém vztahu jest totO' nDvé znení 
k § 1708 nem. Dbč. zák. NDvý jest také 3. Ddst. § 130 Dsn., pri 
čem ž bezdeky nutnO' mysliti na § 1712, Ddst. 2. nem. Dbč. zák., 
ačkoliv d. zp. (str. 85) O' 'tDm mlčí. RDVneŽ chybí (str. 86) jaký
koliv pDukaz na § 1715 nem. Dbč. zák., ačkDliv nemuže býti po
chybno, že pri úprave § 133 Dsn. byl vzat zretel ku kDrespDndující
mu ustanDvení nem. Dbč. zákDníka. 

Ve výkladech §§ 145-147 Dsn. (str. 90) postrádáme vysve
tlení, prDč správné znení návrhu subkDmitétu (§ 124, Ddst. 3.) bylD 
nahra:zenD znením nové osnovy (§ 14H) , o.bsahujícím citaci para
grafu. NDVé ustanovení § 147 Dsn. také není pDdle méhO' názDru 
lepší než znení návrhu subkDmitétu (str. 126) ; v d. zp. chybí Ddu
vDdnení tétD zmeny. 

IV. Hned v úvodu 5. hlavy 'o »pDrU'čenství, DpatrDvnictví a 
'podpDfe« se dDvídáme, že »kDmise vypustila všechny predpisy, 
jež upravují jen pDdrDbnosti pDručenské a Dpatrovnické agendy« 
(str. 9'3). Na str. 93 j,SDU však prO' tO' uvedeny jiné dôvody než 
na str. 101 - na druhé strane nutnO' se tázati, prDč byl o' ,zaujato. 
j iné stanDviskopri pDručenství a opatrovnictví než v právu de
dickém, kde bylD prevzatD ješte mnohO' ustanDvení nespDrného. 
fÍ'zenÍ z patentu z r. 1854 (srDvn. hlavu 23). 
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K §§ 170-174 osn. d. zp. (str. 95) právem vytýká: »I když 
se ,soud neodhodlá, abymatce propuj'čil mo.c materskou, má prece 
jen pri výberu poručníka predevší.m prihlédnouti k matce. I od 
matky, která není úplne zpusobilá, aby s a mos t a tne pečovala 
o zájmy detí, lze aspoň ve vetšine prípadu očekávati, že s pomo.cí 
a pod dozorem soudu bude o deti pečovati spolehlive.« Jak jest 
však s temito zcela správnými vetami uvésti v 'Soulad ustanovení 
§ 1018 o.sn. oprávnim srovnání otce s poručníkem? 

Ve výkladech k o§ 1908 osn. (str. 102) chybí odôvodnení, proč 
byla škrtnuta slo'va § 2'316 obč. zák. i. f. »bez z,cizení j'ej,ich ne
movitého majetku nebo vzdání se jejichživnosti«, az výkladu 
d. IZP. se nedovídáme, proč ustanovení § 2:34 ohč. ·zák. nepricháJzí 
v souvislosti s § 233 obč. zák. (srv. § 197 osn.), nýbrž teprve 
v § 1919 osn. K § 212 osn., který má nahraditi ,§ 2,61 obč. zák., 
se sice ,praví, že »po vzoru § 1:893, odst. 2. nem. obč. zák. byl 
pripojen odstavec druhý«, avšaJk vuhec se nevysvetluje, proč 

»jinaký obsah §'§ 1893 a 1'894 uvedeného zákoníka nepovažuje 
komise 'za nutné prejímati« (str. 1015). 

Pokud se týče úvodního ustanovení k učení o »opatrovnictví« 
(§ 218 osn., § 2,6'9 obč. ,zák.), hylo podle mého názoru 'znení ná
vrhu subkomitétu (§ 1'92) lepší a v d. zp. (str. 106/107) chybí 
o.duvodnení, proč 'znení návrhu subkomitétu 'byl o nahrazeno no
vým. Nové tekstování: »z jakéhokoliv dfiovodu« jest nesprávné, 
a proto tekstování návrhu subkomitétuzasluhuje prednost. Po
nevadž však nasdturus není ješte 'žádnou »o.sobou«, bylo by 
§ 1'9~ návrhu subk. ŕ. f. z'meniti v tom 'smeru, že by se na místo 
»osobám« užilo výrazu »všem«. Po stránce systematické chybí 
oduvodnení, proč zásada § 282 obč. 'zák. má p:fijíti již na počátek 
ustanovení o. opatrovnictví (§ 218, odst. 2. osn.) . N euvádí se také 
(str. 10.7) nic k vysvetlení toho, proč osnova mezi prípady opa
trovnictví »osob budoucich« ('§ 219) a »o'sob zbavených svépráv
nosti« (I§ 221) zaraďuje ješte 'zvláštní prípad o.patro.vnictví »ne
svéprávné manžel.ky«, o nemž .se podle puvodního znení o.bč. zák. 
(§!§ 260, 175) pojednává v jiné souvislosti. 

K §§ 221 a 222 osn. obsahuje d. zp. (str. 108 a násl.) odu
vodnení pro. zaradení úvodních ustanovení rádu o 'zbavení .své
právnosti 'čÍ-s. 207/1916 f. z. na tomto míste. Postrádáme však 
pri tak du,ležité otázce 'zrení k modernímu zák()nodárství dziny. 
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Jak já tomu rDzumím, podává se z mojí predchozí zprávy ze dne 
6. ledna 1912 o vládní predloze nyní platného zákona o zbavení 
svéprávnosti (Čís. 53:6 príloh k stenografickým protokolúm rak. 
ríšské rady XXI. sezení). 

Premístení výjimek ze zásady § 218, odst. 2. úsn. na konec 
'oddílu o opatrovnictví (§ 227 osn.) zústává nezodpovedeno. Ko
nečne nechce d. zp. k § 228 osn. zrejme nic jiného než co jest 
ji'ž obsaženo v ustanovení § 283 obč. 'zák., a prece superrevise 
nahra:zuje jasné a populární ustanovení obč. zá;koníka dok,trinár
ským a jiste ne lepším znením § 228 osn., aniž by múhla pro 
to uvésti pádné duvody. -

V. V právu vecném mají vývody d. zp. jiný ráz než v právu 
rodinném . .oduvodnení stávají se rídčími a stručnéj 'šími, vysvet
lení 'mnohem jadrnejšími, než ·k I. dílu úsnovy, naproti tomu od
vúlání na cizozemská z·ákonodárství, obzvlášte na nem. obč. zák. 
a na švýc. civ. zák., mnohem hojnejšími než tomu bylo. dosud. 
Prevládá dojem systematického prehledu právní látky, aniž by 
se kladlo mnohú váhy na skutečné oduvodnení nových ustanovení, 
po príp. zmeny ustanovení starých. Mimo. to ro.zdíl od výkladu 
o právu rodinném 'zdá se spočívati v tom, že ve výkladech po.sléz 
uvedených ustupují návrhy subkúmitétu naproti nové superre
visní úprave do po.zadí, kdežto v d. 'zp. o právu vecném námety 
su1bkomitétu hrají vždy dliležitou úlohu a ,zhusta j so.u hodnúceny 
zevrubneji než ustanovení nové úsnovy. 

Kúvúdu dílu II. .se praví (str. 111): »8uperrevisní komise 
práve tak jakú subkomitét zachovala v druhém díle systém úbč. 
zák. spozmenenou terminologií pľizpusobenou soudobému vy
jadrování, nechtíc prejudikovati ohtižný·m otázkám nauko.vým.« 
Nutno se tázati: Které j sou ony »obtížné otázky naukové« a má 
sezákonodárs,tví 'z·alekno.uti všech obtižných vedeckých otázek 
a vyhnouti se rešení všude tam, kde se ve vede vyskytují nebo 
moho.u vyskyto.vati obtíže? 

Po~nám:ky d. zp. ú pojmu veci (str. 111) jsou napsány ' 
vlastne tak, ·že mluví proti znení nového § 229 osn. a že mají 
s}oužiti za dlikaz správnosti dfívejšího postupu subko.mitétu, který 
ve svém návrhu vypustil § 285 obč. zák. Pro nové znení § 231 
o.sn., který udává pojem hmotných veCÍ jinak než '§ 29~ obč. zák., 
chybí oduvodnení (str. 112). K § 232 osn. odkazuje d. 'zp. (str. 
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112) na odchylné stanovisko sub-komitétu, obé bez skute'čného 

odôvodnení. Vývody d. zp. mluví spíše pro náhled subkomitétu 
než pro náhled superrevise. 

Dobré vysvetlení podává d. 'zp. (str. 113 a nás!.) k novým 
dodatkúm k § 2'9'1 a (III. nov.) . Správný jest poukaz, na stručné 
ustanovení návrhu subkomitétu (str. 8), jakož i oduvodnerní. ,Z d. 
zp. nelze však seznati, proč se superrevise rozhodla prijmouti 
práve pri otázce stroj II formeIní knihovneprávní predpisy a to 
na míste, kde se jedná vlastne jen o ,pojem pŤÍslušenství. 

O rozdílu mezi právy vecnými a osobními jest pouze v moti
ve ch subkomitétu (str. 73) tato veta: »§§ 307 a 308 vyšly z teorie, 
která delila práva na ius personarum a ius rerum a toto na ius 
in re a ius ad rem.« Jest správné, že ona teorie jest již 
zastaralá, nesprávný jest však prípadný záver, že smíme ne
chati padnouti zásadní rozdíl mezi vecnými a osobními právy. 
Redaktory usnesené škrtnutí § 307 obč. zák. a mlčení v této 
otázce zachovávané jest tudíž neoduvodneno. Rozdíl mezi vecnými 
a osobními právy má naopak pro moderní právo základní význam. 
Bylo vecí redaktoru uvésti zastaralé znení § 307 obč. zák. ve formu, 
která by odpovídala modernímu duchu. 

Konečne postrádáme v d. zp. k úvodu II. dílu vysvetlení, pro č 
bylo škrtnuto ,ustanovení § 287 obč. zák. o. »vecech bez pána« a 
proč bylo ustanovení o ' verejném statku z jeho systematického 
zaradení preloženo do posledního paragrafu hlavy (243 osn.). 

První oddelení , II. dílu jedná o »právech vecných«. Vety, 
kter ými d. zp. uvádí pojednání o tomto oddelení, obsahuje typické 
doznání redakční komise. Uvádím je slovne (str. 115): »Domácí 
právní teorie, všechny bežné teorie, všechny nové zákoníky a odliš
ná povaha veci vel ely, aby se rozdelilo vecné právo na dve sku
piny, právní rád ovecech nemovitých a právní rád o. vecech mo
vitých. Pres to, že tento 'rozdíl i v občanském zákoníku probleskuje, 
nedošel zde soustavného výrazu. Nauka nmského práva tou merou 
znivelisovala predpisy o práve ch vecných k nemovitostem a k mo
vitostem, že jim i občanský zákoník podlehl. Ani subkomitét ani 
superrevise neo d v á ž i l y s e na této soustave neco meniti, 
ponevadž by se byl musil budovati zákoník úplne nový.« Nové sy
stematické rozčlenení j est však podle mého názoru možné také 
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v rámci platného zákoníka, aniž by to melo za následek úplnou 
prestavbu zákonodárného dHa. Strach z hlubšího zásahu do syste
matiky starého zákoníka byl podle mého názoru zcela neodôvodne
ný, a ačkoliv všechny vecné dôvody pro to mluví, redaktori ne
-vyzbrojili se nutnou »odvahou«, aby uplatnili v moderním 'zákono
dárném díle moderní myšlenky. Redaktori nebyli tedy ochotni 
splatiti príslušný tribut duchu moderní doby. 

Pres to v'šak redakční komise neobávala se zavádeti novoty 
tam, kde podle mého názoru nebyly na míste. V návrhu subk. (str. 
9) byl o ješte pod margo rubrikou »Kdo je držitelem« toto ustanove
ní: »Držitelem hmotné veci jest, kdo má skutečnou moc nad vecí 
(detentor) a vUli, aby jí jako svou vlastní nakládal. Držitelem 
práva jest, kdo právo pro sebe vykonává.« I. osnova podrž ela tedy 
nej en rozdíl mezi detencí a držbou veci, ale i rozdíl mezi držbou veci 
a držbou práva. Superrevise to zmenila. »Snažila se vytvorUi pojem 
držby jednotne ... Superrevisní komise rozpoznala, že i pfi držbe 
veci jde pouze o výkon práva, a to práva vlastnického.« To jest 
v podstate všechno, co d. zp. uvádí (str. 116) k vysvetlení nové 
konstrukce držby. Po vedeckém odôvodnení se zretelem k moder
ní literature nebo zákonodárství ani stopy. Kdo se zde ohlíží po odô
vodnení oné nové konstrukce, hledá marne. 

K § 246 osn. postrádáme odôvodnení nového omezení držby 
na »trvalý nebo opetovaný 'výkon«, jež v obč. zákoníku expressis 
verbis ješte neprichází. Není dále správné, tvrdí-li d. zp. (str. 116), 
že § 312 obč.zák. »byl zachován jako § 247« jen »s nekterými teks"to
vými ~zmena.mi«, neboť, nehlede k nové konstrukci »držby vlast
nického práva« a. ke škrtnutí poslední vety § 312 obČ. zák., nej sou 
ani slovo -»zejména« ani poslední slova § 247 osn.: »nebo na nich 
hospodarí« tak be:zvýznamná, aby bylo možno na ne pohlíže"ti pouze 
jako na»tekstové zmeny«. D. zp. také nevysvetluje novou formu
laci § 313 obč. zák. .• ačkoliv slovo »zejména« není nyní v margo 
rubrice, nýbrž v tekstu, čímž byl ustanovení § 248 osn. propôjčen 
jiný obsah. 

Rozdíl mezi bezprostrední a prostredečnou držbou ve smyslu 
csnovy není podle mého názoru tak dôležitý, aby stál za námahu 
vyplniti v osnove domnelou zákonnou mezeru (str. 117). Vyplnení 
oné mezery v poslední vete § 249 osn. není zcela bezvadné. Nestačí 
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oduvodnení (str. 117), které považuje ustanoveni § 854, odst. 2. 
nem. obč. 'zák. nebo čl. 922 švýc. civ. zák. za zbytečná, neboť 
slovo »prevedl« v § 249 i. f. jest pojato príliš jednostranne, totiž 
s hlediska prevodce a nikoliv s hlediska nabyvatele držby, než aby 
presne prechod držby precisovalo. K prechodu držby jest podle 
mého názoru pri prostredečném nabytí držby potrebí prechodu do 
hospodárské sféry nabyvatelovy. Jestliže objednám v knih kupec
tví knihy a prodatel je dá na stranu, aby je mel pripraveny, až 
si pro ne príští den pfijdu, nenabyl jsem tím ješte držby, nýbrž 
až príštího dne, když pfijde nekdo do krámu, aby mým jménem 
knihy odnesl. 

Korektury pro vedené na § 428 obč.zák. v § 2,51 osn. nej sou 
v d. zp. dostatečne vysvetleny (str. 117) . 

Již v návrhu subkomitétu (str. 76) byly §§ 318, 319 obč. 
zák. škrtnuty, »ponevadž je bez užitku, aby se jednalo o deten
torovi«. Toto tvrzení nestačí však k tomu, aby byla odmítnuta 
príslušná úprava myšlenek vyslovených v §§ 318, 319 obč. zák. 
Návrh subko'mitétu sám jednalo detentorovi pfi § 3.09 obč. zák. 
(~tr. 9). Rovnež odvolání na zastaralou teorii o titulu a modu 
acquirendi (str. 118) nedostačí k oduvodnení odmítnutí § 3\20 
obč. zák. 

K § 2'56 osn. bylo by na míste novou vetu z,vlá-šť oduvodniti 
a neomezovati se pouze na juristickou konstrukci, »že takový 
zástupce jednající podle speciálního príkazu nedá se rozeznati 
od posla« (str. 118). D. 'zp. nepoznamenává (str. 119), že § 2'60 
osn. nemluví jen o zvýšení užitku, nýbrž i o zvýšení »hodnoty«; 
chybí zvláštní oduvodnení korektur § 336 ob-č. zák. v § 2164 osn., 
jakož i nové úpravy § 338 obč. zák. v § 2'65 osn. 

Výklady k § 268 osn. jsou v d. zp. (str. 119) velmi 
skoupé. Z príslušných vývodu subkomitétu (str. 78) dovídáme 
se více než z nový-ch výkladu d. 'Zp. Zde se na pr. dovídáme, že 
puvodní § 340 obč. zák. byl rozšíren podle § 907 nem. ohč. zák. 
Znení návrhu subk. (str. 13) nebylo však novou osnovou pre
vzato. Bylo by marné tázati se, pro!č .se superrevise usnesla na 
novém znení. Pokud se zejména týče 2. odst. § 268 osn., chybí 
v d.zp. vysvetlení, odkud tato veta pochází (srv. čl. XXXVII. 
uvoZ. zák. k civ. 'Soud. rádu). 

Z d. zp. (str. 120) se nedovídáme, proč v novém § 272 osn. 
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bylo puvodní hledisko »nepravé drž:by« nahrazeno konstrukcí 
»vypuzení Z držby«, která ani v obč. zákoníku ani v návrhu sub
komitétu nepricházL Také se nedovídáme, proč bylo ustanovení 
§ 351 obč. zák., které jedná O zániku držby práva, vytrženo 'z jeho 
puvodní S'0uvisl'0sti a zaradeno jako 2. odst. § 272 osn. mezi usta
n'0vení '0 ochrane držby. Takové zmeny nejsou tak samozrejmé~ 

aby bylo dovolen o pres ne prejíti. Rovne'ž k '0duvodnení, proč 
puvodní §§ 34,9-352 obč. 'zák. byly spojeny v jediný § (2'75 
osn.), chybí jakékoli vysvetlení. Marné bylo by dále 'žádati od 
d. zp. vysvetlení, jak si predstavuje vetu: »Pouhým nevykonává
ním se však d-ržby nepozbude« (str. 121), trvá-li na 'zákonné 
definíci § 2144 osn., že držba jest výkonem práva pro sebe. 

K '§ 2176 osn. d. zp. (str. 121) poznamenává: »8ubkomitét 
pripojil také predpis o spoludržbe. Nevypracoval však o ní po
drobné predpisy a ponechal praksi, aby pro sp'0ludržbu našla 
vhodná pravidla.« Jest to vôbec správné vysvetlení? Nebylo lépe 
upustiti vubec od všeobeeného piedpisu o spoludržbe, nežli oním 
vysvetlením d. 'zp. tak si zadati? 

Konečne čt eme na konci výkladu k této hlave (str. 121) : 
»Jako 'záverečný § 277 pripojila superrevisní komise i pro poctivý 
výkon práv rodinných ochranu jej ich držitele. Není to než druhá 
veta § 1458 obč. zák.« Považuj i toto ustanovení za neudržiteIný 
dúsledek nešťastné konstrukce § 2'44 osn. Jest tozajisté petitio 
principii, když se d. zp. pri novém ustanovení § 277 osn. odvolává 
na § 1458 obč. zák. ; § 1458 obč. 'zák. nejedná o »držbe« rodin
ných práv, naopak vylučuje jakékoli »vydržení«! 

VI. Pristoupíme-li k hlavám, jednajícím o vlastnictví, chybí 
hned na začátku odôvodnení novoty § 278 osn., jakož i vysvetlení, 
proč. byly škrtnu-ty §§ 353 a 354 obč. zák.; d. zp. spokojuje se 
pouhým poukazem na čl. 641 švýc. civ. zák., aniž by jakkoli vy
svetlila jeho z,meny, provedené v § 2'7,9 osn. Záslužné jest dovo
lání se jednotlivý'ch moderníchzákonodárství k vysvetlení ruz
ných ustanovení osnovy (str. 122, 123). žádné odúvodnení ne
-obsahuje arciť tvrzení d. zp. k § 2190 osn. (str. 124) ,že super
revisní komi se nepustila se do rešení mnohých kontrover.sí, jež 
se vztahují na druhou vetu tohoto paragrafu, »ponevadž by 
mohla i vzhledem k nim vzejíti pochybnost«. Dále nejsou k § 291 
osn. (srv. § 3\67 obč. zák.) uvedeny všechny rozdíly od puvodního 
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tekstu (str. 12,4). Neprávem se DduvDdňuje ,škrtnutí § 369 obč. 
zák. O' vlastnické žalobe tím, že se jedná 'o »predpis pruvodní«, 
»jej,ž lze pDvaŽDvati za zbytečný«, zatím CD se současne u príle
žitDSti § 274 Dsn. tvrdí, že tricetidenní lhuta žal'Oby pDssessorní 
je IhurtDu materiálne právní (str. 120) . Tvrdí-li kDnečne d. zp. 
(str . 124) : »Se stylistický'mi zmenami byly sloučeny v § 2196 
drívejlsí §§ 372-374 obč. zák.«, pak tO' není zcela prípadné, nebDť 
zmeny nejsDu sice pDdstatné, avšak prece ne pDuze stylistické. 

V 8. hlave II. dílu chybí v d. zp. (str. 127) vysvetlení, pro č 
byl škrtnut § 401 Dbč. zák., a není blíže vy.svetlenD, ,prDč se 
v § 403 obč. zák. (§ 315 osn.) prDvedly »malé zmeny«. 

K hlave: »Nabytí vlastnictví prírÍlistkem« se nepraví, proč 
bylo 'SchválenO' vypuštení § 4.04 Dbč . zák. (str. 12'7). Nezdá 'Se mi 
dále správným oduvDdnení rDzdelení § 415 Dlbč. 'zák. na dva para
grafy (§§ 319 a 320 Dsn.) »zejména prDtD, aby § 319 spiše ,mDhlo 
být i užitD i v ptipadech § 321«. PDdle méh'O názoru není k tomu 
treba rozdelení. Hned na to d. zp. poznamenává (str. 12t7): »Pri 
spDluvlastnictví určuj í se 'pDdíly pDdle hDdnDty hmDty a práce 
a teprve, nelze-li tO' zjistiti, pDdle § 3415.« PrDč bylo pDtrebí ta
ikové poznámky 'na tomto 'míste, není jasnO'. To, CD se dále praví 
(str. 128) k vysvetlení novDty Dbsažené v § 32,5 osn. (prestavek) , 
nestačí k tomu, aby tDmutO' us.tanDvení byla zjednána prednost 
pred úpravO'u O'bsažénDu v §§ 912 a nási. nem. obč. zák. KDnečne 
nelze fíci, že »v §§ 327 a 3,28 byly §§ 420 a 421 Dbč. zák. pres- ' 
nej i redigovány« (str. 128) ; jSDU p'Ouze stručnejší a sušší než 
citDvané paragrafy Dbč. zákDníka. 

V 1'0. hlave O' »prevodu vlastnictví a pDdobných pripadech 
j eho_ prechodu« odvolává se d. zp. na to, že superrevisní ,kDmise 
neprevzala z §§ 424 a 425 Dbč. zák. »pochybenou formulaci nauky 
ú t itulu ' a modu acquirendi, a Dny dve hlavní 'zásady vystihla 
stručnDu formulí, že k prevodu vlastnietví je potrebí právního 
dÚVDdu a úkDnu ~ kterým se prevod dDvršuje« . Není však treba 
mnohO' duV'tipu k to.mu, aby v nové formulaci § 329 osn. 'byla 
'Opet Dbj even a :stará te('r~e O' titulu a modu acquirendi, byť i byly 
technické výrazy nahrazenyzde jinými. Teorie o titulu a modu 
~cquirendi není ve svém podstatném obsahu tak zcela pDchybená, 
Jak r edaktori za to mají; dá se bez obtíží prelDžiti dD moderní 
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právnické relči; správn á fúrmulace § 329 osn. podává neprímý 
dfIikaz mého posléz uvedeného tvrzení. 

Pokud se tý'če vecí 1110vitých, chybí v d. zp. (str. 129) vy
svetlení, proč místo zásad §§ 42,6 a násl. obč.zák. bylú v § 3130 
osn. zvoleno hledisko »prevodu držby«. Rovne'ž zn1eny puvodního 
teksttľ ('§ 430 obč. zák.) v § 331 osn. nej-sou vysvetleny. 

K § ,3:3'6 .osn. (srv. § 440 obč. zák.) nenaléz.áme v d. zp. 
žádné zmínky o tom, že tato otázka jest v literature sporná a 
j aké stanovisko dlužno nyní k onomu spornému problému 
zaujmouti. K § 442 obč. zák., jemuž nyní odpovidá nový § 3H7 r 

nepodává se vúbec vysvetlení, proč byla 2. veta škrtnuta a 1. 
veta pojata teprve do § 339 osn. Pokud se tý,če dodatku k pa
romii: »nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse 
habet« (§ 337 0'sn. i. f.), jest práve tak 'zbytečný jako vysvetlení 
d. zp. k nemu (str. 130). Naproti túmu nová právní formulace 
§ 3318 O'sn. vy~aduj e ve srnvnání s puvodním § 436 obč. zák. 
zvláštního odôvodnení, jehož v d. zp . . (str. 130) postrádáme. 

Kone'čne d. :zp. poznamenává (str. 1,30.): »'§ 444 obč. zák. 
byl vynechán, ponevadž zánik práva vlastnického je j'ednak kryt 
prevodern, jednak predpisy na jiných místech.« To není dosta
tečným vysvetlením pro vypuštení ustanovení o zániku práva 
vlastnického, když současne bylo podrženo zvláštní ustanovení 
o ~ániku držby (§ 27'5 osn.). Není dUležité upozorniti ve príčine 
nemovitostí na nutnost vý'mazu? 

V 11. hlave o »spoluvlastnictví« (§§ 341- 381 O'sn.) nabý
váme 'z d. zp. dojem, že autor venuje do určité míry vice pozor
nosti odchylnému stanO'visku subkomitétu než usnesení,m super
revis,e (str. 131, 132). Z onech poznámek se dovidáme, . že se 
superrevisní .komise ,zabývala 'Otázkou delení domú podle bytu,. 
avšak odeprela prijmouti tento problém do zákonika (str. l31). 
Rovne'ž nové rozdelení právní látky, jež navrhl subkomitét v L 
osnove, nedošlo podle vYlÍ'čení d. zp. (str. 132) schválení. Super
revisní komise vrátila se k púvodnímu systému obč. zákoníka a 
zavedla pouze na nekterých místech nové poradí zákonných usta
novení. Autor d.zp. odkazuje proto na počátku svých výkladú 
na jistá všeobecná hlediska, o nichž bylo sice v superrevisní ko
misi jednáno, jež však prece nemohla mnoho otrásti púvodnÍln 
systéme,m. Pripustilo se sice, »že jsou pri spoluvlastnictví jednak 
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rysy individualistické, pokud jde o podí! spoluvlastníku, jednak 
rysy kolektivní, pokud jde o spoluvlastnictví všech podí1níkú« 
(str. 131), - avšak k správnému vyrovnání onech dvou právnich 
sfér nenalezlo se také »vzhledem k rozdelení společné veci« 
(k ,§:§ 3162 a nás!. nsn.) mnoho nových cest. Mimo to nutno po
'znamenati, !Že již v rozvrhu spočívala chyba, jež neslibovala 
správného rešenÍ. Jak subkomitét, tak i superrevisllí komise 
rozhodla se pro zaradení »spoluvlastnictví a společenství jiných 
vecných práv« (marg. rubr. k 16. hlave II. dí!u obč. zák.) hned 
za hlavami, které jednají o vlastnictví, pod titulem »spoluvlast
nictví«, 'a tím jižpoložili zvláštní duraz na individualistické rysy 
spoluvlastllictvi. 

Autor d. zp. nenalezl pro jednotlivá ustanovení superrevise 
Hlnoho slov. Neuvádížádného 'Zvláštního odôvodnení ani nového 
hlediska § 3~8 osn. s jeho klausulí rebus sic stantibus (str. 132), 
a dále se spokojuje po krátkém úvodu o stanovisku subkomitétu, 
jakož i o dlouhých debatách pri superrevisi (str. 13'4) o otázce 
rozdelení společné veci s touto poznámkou: »Ponevadž rešení 
bylo .príliš složité, ,sjednotila se superrevisní komise posléz na 
tonli, že 'Spoluvlastnictví se mUlŽe 'Z.rušiti (§ 3'6'2) rozdelením spo
lečné veci na dilee stejné nebo penezi vyrovnané (§ 36,3), prí
padne se služebností pro nekteré dí!ce (§ 371). Pri reálnímdelení 
prikáže soudce na reální dí! závady, které váznou na jednotlivých 
ideálních podílech (§ 367). Není-li vec deliteIná nebo jen se 

:značným znehodnocenim, muže spoluvlastnictví býti 'zrušeno 
soudní dražbou (§ 372).« Skutečné oduvodnení nove formulo
vaných .§I§ ,3'63, 367 nsn. vlastne v d. zp. není. 

VII. 12. hlava o »stavebním právu« počíná v d. zp. (str. 13'5 
a náJsl.) stručný,m, ale presne podaný'ffi vylíčením' výy.oje práva 
dedičné stavby v právních dejinách. Jest to vylí'čení s hlediska 
srovnávacího práva, jež zasluhuje obz'vláštní 'zmínky ji'ž proto, 
·že se v podobné úprave v d. zp. ne práve tak často vyskytuje. 
Vyli'čení to jes,t možno doplniti korespondujícími vývody 'subko
mitétu (str. 92 a násl.). Ty to jsou podány šíre, -aby bliže odu
vodnily stanovisko subkomitétu k navrhovaným novotám. »Sll~ 
perrevisní komise návrh subkomitétu schválila, ale .prece ve veiice 
podstatných s mere ch se od neho odlišila« (str. 137) . Na tyto 
rozdíly mezi návrhy subkomitétu a usneseními superrevisní ko-
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mise d. 'zp. navazuje a odôvodňuje nejprve thesi o do'č'asnosti 

práva stavebního, aniž by byla v osnove (§ 3B5) výslovne prede
psána 'časová mez (str. 137). Za dusledek dočasnosti d. zp. po
važuje také ust'an~vení § 389 Dsn. (str. , 138). Ostatní novoty, 
které superrevise z'avedla, na ,pr. predkupní právD stavebníkovo , 
na stavební 'po:zemek a vlastníkovo na právo stavební (§ 3193 
osn.), dále ustanovení, že »nezáleží na tom, zdali jde o stavbu 
již zrí'zenou ,či dosud nezrízenou« (§ 382 veta 2. osn.), a že 
»práva a povinnosti účastníkô mohou býti smlouvou upraveny 
jinak, jen pokud to zákDn dopouští« (§ 398 osn.) - jsou v d. 
zp.. sice uvedeny, avšak bez .odôvodnení. Dále nalézáme sice odô-
vodnení §391, odst. 2. osn.: »8mlouvou múže býti stavebníkDvi 
uloženo, aby provedI stavbu dD určité doby«, naproti tOlTIU chybí 
oduvodnení ,pokud se týče výše náhrady pri skončení práva sta-
vebního, jež byla superrevisní komisí stanoveIia na »polovinu 
hodnoty, kterDu té doby stavba má« (§ 3'9'6 osn. odchylkou od 
§ 9 rak. ,zákona o právu stavby). Nedostačujicím jest konečne 
stručné vysvetlení k § 394 osn., když se praví (str. 139): »Sta-
vební právo se chrání stejne jako právo vlastnické«, - neboť 

žaloba vlastnieká smeruje podle § 2,90 osn. pouze proti tomu, 
»kdo vec neprávem zadr,žuje«, kdežto § 394 osn. vytýká ješte 
prípad, že nekdo »jinak stavební právo ruší« . 

VIII. V hlave o »služebnostech« d. zp. sice tvrdí (str. 139), 
že »superrevisní komise setrvala na pojmu obč. zák.«, to se mne 
však nezdá zcela správným, srovná-li se pojem § 399 osn. s § 472 
obč. zák. Dobré odôvodnení (str. 139) uvádí d. zp. pro prijetí t. zv. 
vlastníkovy služebnosti v § 3'99, veta 2. osn. K § 401, bod 4 osn. 
se však nepraví (str. 140), jaký jest pomer mezi »sklepem pod 
sousedovým pozemkem« a stavebním právem »pod povrchem« po
dle § 382 osn., tedy kdy vznikne vlastníkova služebnost a kdy 
stavební právo. V d. zp. není žádného vysvetlení, proč se mluví 
v § 405 osn. o »smlouve« a v § 406 osn. o »právním jednání«, 
a proč byla škrtnuta poslední veta § 481 obč. zák. 

K § 408 osn. (srv. § 482 obč. zák.) d. zp. poznamenává (str. 
140) : »Superrevisní komi se konstatovala, že pouze nejaké vedlejší 
plnení môže býti vlastníkovi pri služebnosti uloženo. N epokládala 
však za nutné, aby podle švýc. civ. 'zák. (čl. 730) výslovne to bylo 
uvedeno, ponevadž vystačí se tu s § 408 (§ 482 obč. zák.), který 
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ukazuje na výjimečné prípady, kde i vlastník pfi služebnosti neco 
konati je povinen.« Tato poznáInka spočívá však patrne na omylu, 
neboť § 408 osn. vubec nepoukazuje na prípadné výjimky, naopa~ 
v jeho tekstu bylo slovO': »zpravidla«, které pfichází v § 482 obc. 

zák. škrtnuto. . 
'Novota která byla zavedena v poslední vete § 411 osn. oprotI 

§ 485/1 obČ. zák. (nov.), není v d. zp. (str. 141) nijak ?duvodnena. 
Odúvodnení bylo tím ví ce nutné proto, že ustanovenI § 41~ OSIl. 
i. f. jest s to smÍsiti pojem služebnosti pod povrch ern s pOJmem 

práva stavebního. , .. " , 
Neoduvodnena jest skutečnost, že se d. zp. (scr. 141) odnka 

zvláštního zvykového práva, platného na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi »pri jednotlivých druzích služebností«; bylo naopak vecí 
komise aby ony služebnosti, které j sou na Slovensku a v Podkar
patské Rusi obvyklé, príslušne v systému nového zákoníka umÍstila. 

Zai'adení slov: »nenÍ-li jinak uj ednáno« v pojmovém určení 

§§ 504 a 509 obč. zák. (§§ 430, 435 osn.) není odôvodneno. Totéž 
platí i o škrtnutí poslední vety § 507 obČ. zák. v § 433 osn. V § 437 
osn. jest sice reč o »umorovacích splátkách z pohledávek na veci váz
naucích«, chybí však v § 512 abč. zák. zachavaný zretel na prípadné 
krytí »z užitku težených za trvání požívání«; tato veta má však 
velký hospodárský význam a prata musí býti nápadné, že se d. 'ZlJ. 
ani nepokauší škrtnutí to zvlášte aduvadniti. Nová osnova zrejme 
podceňuje haspodárskou stránku požívánÍ, když škrtá v § 513 abč. 
zák., jemuž odpovídá nyní § 438 asn., slava »jako dobrý haspodár«. 

Proto nemohu sauhlasiti s tímto oduvadnením (str. 144): »Tak 
škrtla superrevisní kamise archaistický výraz, že má paživatel 
udržavati vec jaka dobrý haspodár, prataže není duvadu ukládati 
vyšší dbalast, než jaká jest ulažena v predpisech obecných.« 

lVlnahé zmeny puvodníha tekstu, na pr. škrtnutí pasiední vety 
§ 515 obč. zák. v § 440 osn., zmeny § 516 obč. zák. v § 441 
osn. a zkrácení § 518 abč. zák. v § 443 asn. nejsou v d. zp. nijak 
oduvodneny (str. 144). K § 444 asn, se v d. zp. poznamenává, že 
»byl daplnen padle vzaru § 1056 abč. zák. pro Nemeckou ríši, aby 
byla rozhodnuta atázka v dasavadní nauce i judikatufe sporná« 
(str. 144). J estliže blíže prihlédneme, musíme však kanstatavati, 
že poslední vetau § 444 osn. nebyly vyčetpány všechny dusledky, 
které jsou spojeny s § 1056 nem. obč. zák. 

Sborník véd právních a státních xxxm. 9 
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I Nesprávný jest dále názor d. zp. (str. 144), že se quasiusus
fructus vyskytuj e j en pri požívání celých maj etkových mas, -
jest zajisté možný i u veCÍ jednotlivých, jen záleží zde na kause 
právního jednání. Když jest kausou právního jednání poskytnutí 
úveru, pak jest to mutuum, když naproti tomu tv on kausu práv
ního jednání hospodárské poskytnutí užívání veci, jest tu 
quasiususfructus. Proto není prípadným tvrzení d. zp., že »nemuže 
býti predmetem užívání nebo požÍvánÍ hodnota« (str. 144) a ko
nečná veta nového § 445 osn. nenÍ správná. »Hodnota« (§ 510 
obč. zák.) nebude vždy spadati v jedno s tantunde'm eiusdem gene
ris. Obč. zák. (§510) má podle mého názoru pravdu, když -
s výjimkou prenechánÍ »uloženého« kapitálu - ustanovuje, že, 
je-li predmetem ususfruktu suma penežitá, dlužno vrátiti pnslušnou 
»hodnotu« (praktické pri nejistote meny). 

Novou formulaci actionis confessoriae nalézáme v § 450 osn.; 
bylo by si jen práti, aby byla v d. zp. podeprena zvláštnÍmi du
vody (str. 145). Zrejme nesprávné jest tvrzení d. zp. (str. 146), 
že § 52,6 obč. zák. »beze zmeny byl schválen«. Naopak komi se 
.s rozmyslem zmenila v § 454 osn. zásadu § 526 obč. zák. Super
reV1Í'sní komisÍ byl0 »heze zmeny« prevzato spiše znení návrhu 
subkomitétu (str. 5>6). Konečne jest poznamenati, že se nelze z d. 
zp. (str. 146) vubec dovedeti, jak prišla do § 455 osn. nová veta: 
»RozšírenÍ to jest omezeno stej ne jako náhradnictvÍ sverenské.« 

IX. V úvodu d. zp. k právu zástavnímu jest umísteno krátké 
vysvetlení o modernÍch formách vecných zajišťovacích práv, jež 
v obč. zák. ješte nepricházejL Superrevisní komise setrvala však 
pri starých formách a z nových zavedla pouze rej stNkové právo 
zástavní. D. zp. však neoduvodňuje, proč nebylo v osnove prihléd
nuto k novým formám pozemkového dluhu, dluhu rentového atd. 
D. zp. snaží se tuto mezeru nahraditi touto poznámkou (str. 147): 
»Pres to ustanovily se podstatné znaky práva zástavního tak ši
roce, aby jimi bylo kry to jak smluvené právo zástavní, tak i všech
no jiné právo zástavní, které vzniká podle predpisu jiných.« Je-li 
tomu skutečne tak, není však jisto. Na počátku hlavy o právu zá
sta~nim pravj se v '§ 45'7 osn: »,Zastavení veci se deje zástavnÍ 
smlouvou«, o soudcovském a zákonném právu zástavním se však 
nemluví ; o tech se dovídáme, pouze príležitostne pozdeji pri usta-



istrjanskyj: 

(str. 144), že se quasiusus
~lých maj etkových mas, -
ch, jen záleží zde na kause 
>rávního jednání poskytnutí 
roti tomu tv on kausu práv
.tí užívání veci, j est tu 
n tvrzení d. zp., že »nemuže 
hodnota« (str. 144) a ko

iprávná. »Hodnota« (§ 510 
s tantundem eiusdem gene-

10 názoru pravdu, když -
mpitálu - ustanovuje, že, 
;itá, ďlužno vrátiti pnslušnou 
~ny). 

dae nalézáme v § 450 osn.; 
). podeprena zvláštními du
st tvrzení d. zp. (str. 146), 
schválen«. Naopak komi se 

adu § 526 obč. zák. Super
~evzato spíše znení návrhu 
)Znamenati, že se nelze z d. 
la do § 455 osn. nová veta: 
náhradnictví sverenské.« 

vnímu jest umísteno krátké 
vch zajišťovacích práv, jež 
~visní komise setrvala však 
Ha pouze rej stfíkové právo 
'oč nebylo v osnove prihléd
Huhu, dluhu rentového atd. 
)uto .poznámkou (str. 147) : 
y práva zástavního tak ši
právo zástavní, tak i všech
odIe predpisu jiných.« Je-li 
, počátku hlavy o právu zá
Lvení veci se deje zástavní 
1 právu zástavním se však 
íle:žitostne pozdeji pri usta-

P oznámky k no:vé osnove ohč'3Jl1Is'kého zákoníka. 131 

novení o rejstríkovém právu zástavnÍln (§ 462 osn.), jako kdyby 
soudcovské a zákonné právo zástavní bylo možné pouze pfi rej stn
kovém právu zástavním. Pokud se pak dále tý,če pojmového určení 
práva z'ástavního, není v d. zp. vÍlbec vysvetleno, proč bylo upušte
nO od Isprávného pojmového určení § 44'7 obč-,zák. a proč bylo nahra
'zeno nic neÍ'Íkajíóm ustanovení-m § 456 osn. DáIe chybí odt'l:vodne
ní no'vého ustanovení § 461 O'sn. o zastavení pohledávek. Totéž platí 
i o ustanovení § 463 osn., kde škrtnuta byla veta puvodního § 456 
obč. zák.: »anebo zástavu pustiti a spokojiti se s nárokern na ná
hradu proti zástavci« (str. 149) . Také škrtnutí § 457 obč. zák. i. 
f., jakož i zaradení § 454 obč. zák. o »nabytí práva nadzástavního« 
pod hlediskem »Obj ern práva zástavního« v § 464, odst. 2 osn. 
není v d. zp. (str . 149) nijak vysvetleno. 

Správnou novotu obsahuje § 467, odst. 2. osn., jemuž sloužil 
za vzor čl. 809 švýc. civ. zák. Oduvodnení v d. zp. (str. 149/150) 
jest správné. 

Podstatná zmena puvodního tekstu (§ 4,59 obč. zák.) spočívá 
v § 468 osn. D. zp. k tomu poznamenává (str. 150,) : »Ponevadž 
pr i zástave se mohou vys'kytovati prípady, 'že 'z povahy veci 
plyne, že zástavní ve'ritel zastavené veci užívati musí, uložila 
superrevisní komise v § 4'68 zástavnímu vefiteli, a!by pečoval 

o ,zástavu jemu sverenou zp-Utsobem, který odpovídá rádnému 
hospodarení. Prináší-lirádné hospodarení težení požitku., je 

, zirejmo, že zástavní veritel musí vybrané požitky po sráižce 'Svých 
nákladu zúčtovati.« Mne se však zdá toto vysvetlení nedostateč
ným, ponevadž se V'ztahuje pouze na takové prípady, když zá
stavní ver itel jest podle stavu veci oprávnen »zástavy užívati«, 
jak praví obč. zák. Jestliže však záJstavy nemá býti uŽÍváno, ne
pfij de na »rádné hospodarení«, nýbrž nutno sáhnouti z.pet k oné 
vete, ze které vycházi § 4,59 obč. zák. 

D. zp. (str. 150/151) snaží se v obšírné,m odôvodnení vy
svetliti novO'tu obsaženou v § 471 osn. Kdyby toto odôvodnení 
v d. zp. nebylo, bylo by skutečne težko odstraniti antinomii mezi 
§ 471 a 474 osn., jež na první pohled jest patrna. Po vý,kladech 
d. zp. onen zdánlivý rozpor více neexistuje. Doporučovalo by se 
však, aby .príslušné tek'sty §§ 471 a 474 osn. byly tak opraveny, 
aby j akákoliv stopa po rozporu zmizela. 

9* 
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K § 462 abč. z-ák. d . . zp. poznamenává (str. 1151) : »8ubkomi
tét roz'šíril § 462 obč. zák., jednající ú ius offerendi, podle vý
vodu teorie (Exner) také na vnucenou správu. Tím povstala od
chy1ka od § 200 ex . . r., který ius offerendi toliko v dražební'm 
rízení ptipouští,. Superrevisní komise, ač'koliv uznávala, 'že ius 
off,erendi je materiálne právní predpis, rozhodla se prece, aby 
.predpis tento odkázán byl do exekučního práva, a doporučila, 
aby v jeho osnove bylo ius 'Off,erendi ptimerene vybudováno.« 
Posľéze uvedené východisko není však presvedčující, a autor d. 
zp. dává neprímo seznati, že takový odkaz ne ní oduvodnený. 

Ve výkladech o § 4'7,5 osn. (str. 151/152) :s,e nevysvetluje, 
proč 3. odst. tohoto ustanovení byl 'zde nove zaraden. Osnova 
vypustila totiž na príslušném mí'ste § 4,54 obč. 'zák. o nabytí práva 
nadzástavního a pripojila ho k ustan'Ovení o 'Objemu práva zá
stavního. Tak odpadlo tam ustanovení § 415,5 obč. zák. Právní 
,predpis tam ohsažený nebylo l'ze tak snadno postrádati, a zrejme 
proto se :superrevisní komise rozhodla vyj-ádriti ho v nové forme 
v§ 47;5 osn. Byl0 však zvoleno znení obrácené. Stal-li .se tim onen 
.predpis lepším, je,st ovšem pochybno. D. zp. neobsahuje však 
o tom 'žádnéh'O vysvetlení a jedná o 3. 'Odst. § 4715 osn. tak, jako 
kdyby byl zcela nove vymyšlen. 

Z d. zp. (str. 152) se bohužel nedovidáme, pro'č byl'O pro 
právo zástavní výslovne dáno »všeobecné ustanovení« o použití 
všeobecných 'zrusad »0 zrušení práv a závazku« (§ 47-8 osn.), 
když pri vlastnictví a služebnostech analogické ustanovení chybí. 

. Mnohem obšírnej-ší j sou poznámky d. Zp'. k právu vlastní
kovu disponovati uvolnenou hypotekou (str. 152 a násl.). Autor 
d. zp. nenalézá však slov k ,oduvodnení stan'Oviska ,superrevisní 
kom~se, která »na rozdíl od práva nemeckého a ,švýcar,ského zu
stala pri formulaci tretí novely k obč.zák.« ('str. 1152), kteréžto 
,stanovisko se odchyluj e od návrhu subkomitétu. To však, co jest 
určeno k vysvetlení právních ustanovení U!snesených superre
visní ko'misí, prispívá arciť k 'Správnému pochopení oné obtí1žné 
materie (str. 153 a násl.). Totéž platí i o dobrých výkladech 
d. zp. o »zástavním právu vespolném« (§§ 491- 49,5 osn.). Zde 
však jest nedorozumení po stránee terminologieké. :Folské slovo: 
»wspólnošč«, kterého se redaktori dovolávají (str. 154), aby vy
svetlili výraz >.)právo ves p o l n é«, píše se podl'e nového polského 
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pravopisu »spólnošé« (tedy bez »w«) a má týž kmen jako český 
výraz »společný«, a proto »vespolný« jiste není lepší než »společný« 
a nemôže nic jiného vyjadrovati. Kdo se tím nechce spokojiti, udelá 
dobre, když použije dzího výrazu »simultanní hypote'ka«. 

X. Pokud se týče konečne 15. hlavy »0 reálných bremenech«, 
jest d. zp. práve tak nedostatečná jakO' nová ustanovení tekstu 
samého ('§§ 49,6- 500 osn.) . Považoval-li autor d. 'zp. za nutné 
podati prehled o právu stavebním s hlediska historického a s h1e
diska srovnávacího práva, pak byl takový prehled pri reálných 
bremenech ješte dUležitej'ší a se zretelem na existující literatur u 
mnohem snazší a byl již proto obzvlášte nutný, ponevadž o reál
ných bremenech nebyly v platném zákonodárství vydány ješt e 
žádné systematicky sporádané materieIne právni predpisy. 




