
Prof. , Dr. STANISLAV DNISTRJANSKYJ: 

Poznámky k nové -osnove ohčanského zákoníka. 
(Pokračování. ) 

10. O s t a t n í o d-d íl y o s n o v y o lP r á v u rod inn é m. 

L ,Hlllav-a3,. jedná o »právnim nomeru mezi Dadi'či ,a d:etmi« 
(§§ -916--144). OpiTá se o základy . olbč. Izák. v novelovém 'znení, 
avšak ye 13 'zá:saJdtiíúh otá~kách p:oikJ,ádala superrevisní komi!se 'zla 
vhodné základy ty o'PustiJU, -a to': 1. flozšÍri'J:a moc rodi'0silwu na 
újimu jednostranné moci orteovské a 'Z~Lo:žilta ZVJálŠít;rn,í moc ma
t,eiís'~olU\ v Uireirtém rozsahu; 2~. postavila deti z D'ep}atnéhlo man
že}8tví IlJa rov'e'ň de,tem m,aJIlIžellským a 31• 'rozšírila l,egiti,maci ne
mlanželsíkých :detí. VedUe toho jSIOIU i lčetné odchyllky v j ednOltli
vých otá~ácil. 

A) Oo ISle týč-e nej prve bodn 1., dovídáme se 'z d. zp. (str. 
713/74), »'že osnova ostre podtrhuje -existenci -moci rodi1čské, obe'ma 
radilČllJIľl ,srpollečrné ... V,edle rtéto -moci rod~0ské, j 'ež v sohe 'zalhr
nuje nejveJtšíčást práva povimností mezi Tod1!či a detmi, uvá
dejí sie nekter.á zvláštni PTáva a nekteré zvláštni p:orvin~oslti ortce, 
jež tvorí mOlc otcoV:Sikou. V,edIe aJkrtuáln,í moci otcovské není 
mlášrtm~ moci ,m,aJteiís!ké. J e,sltNže V'ša;k otce tu nemi 'aneho lIlemá ... li -.QtClorvské moci, 'mUže soud pro!Pujčiti matce, úplne zdatné k 's'a-
mosrtartné ochrane 'zájm ll: dírtelte, -molc malte'rskou, j'ež se 'zcela 
rOWlá moci ortcolViské.« 

'" Duvody, které d. zp. uv:ádí pro, nurtnost dJaJlší ~evise p,urvod ... 
ní'Ch iU/stanovení o otcovslké moci, dlužno zajislté ,sICJhváliti. Prove
dem'Í tétto m~šl}enky meodpovfdá však Oneril o'čekáváním, jež by 
byllo l!~e 1)rMnem čerpati z úvodních p'OIznámek .a. 'zp. Rodiôs[\:á 
lllOC ve 's,myslu s!kurteČll1é rovno,práV'Iloslti mezi otC8lffi a ,matkou 
Ľ.'1:á 'svúj v~o:r ve švýc. dv. Z-áJ~L «(51. 273-3(1); chce-li .se na
pQ."oti ito-mu zlal'ožiti mOlc r.odič~l<::á s predností vlivu -otc-orva, pak 
dOlpmručuje ,Sie zase Č'J'enéní podle vzoru ném. ob-č. zák. n; rodič
slmu moc otcorvu a na rodi,čskou moc ,mabčmu (§§ 16,27 iIl'ásL, 
16,g4 nás.!.) - obe »moci« jSDU podle své poval;ly »n1,oci rodič-



loského zákooika. 

~ á v u rúd inn é m. 
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slké«. chc,em,e...JLi je vubec »lInacemi« nazýv'ati. Podle ,mého názo
ru jest všakWQdní, označení abč. zák.:' »Spaleôná práva a pa
vi1l1I1JOlsti raJdi:ču.« (m·arg. rubr. tk § 113'9 ahč. záJk.) lepší než nJ()ive 
zry!Otlené: »Moc ra-dičská«, .a máme-li tato na my,sli, ,nteni jinak 
mezi puvoooírm a navý,m' paj.etírm 'žádiný rvetší .l'1O'zdíL »TlodrtJrhnu
tí« v d. zp. sama a sabe nestačí, aby 'založilo, »dUležitau« adchylku 
tam, kde Ise vlasttIDe mna[h;o nemenJ,. DMe'žitá jest ovš'erm ,dtruh.á 
odc'hyLka, ,toti'ž ta, která 'ziav·ádí vedile· mod ro!dli'čské nejeiliľlOC 
ntoa,v:sikou, iný1brž talké moc mate~slkou, rt~že' dírte 'z:e Isamé ·»tnad« 
vôhec nevyjde! 

Nem,ýlím-li s,e', jest skute'ČInIé právni postaiV'e,~í matky podle 
. abe-onéha Hdavého názoru v českaslavensku stejné jaJko právní 
postavení arbee ,a veru ,~e nedaparučuj ,e, alby ' se v nlOryJem 'záiko
nílwu_ zusťcalo ,státi n1a po[oviční ,ceste. Pr-oč má o va-Ihe' po:vo[:ání 
detí stále ješt~ rozhodavati sám atec amatce býti vyhrazeno pau .... 
ze práva stež·avati si na soude (§ 105 asn;) a. lp.Pač má se je'šte 
trva ti .na výhTadném otc_ov-u [p~ávu ke s!prá~e jmení d~tete '(§§ 
10'7 násl. osn-.), když ji:ž .čll . 2\90švýc. civ. Iz'ák. usrtanovuj,e: »Ro
d~če ,m:aj i, po:kud jim p:físirušÍ' moc otcovIsrká, pTtá vo a povinnost 
spravavati jmení díltete«? Ve 3. odst. čL 290 dodávlá : »Práva 
poručenslkÝ'0h útaau ik 'Z:aI~rO'čení V pŤipad!é, 'že hy 'si rodt1če .p.o
čfnali :pro!ti ,s'V1é povinnosti, ·z.ustáv,á v~hraJ:nenOl.« Jinlak jest tata 
otázka rozhodnuta v osnove. V § 10'1 opakuj,e se' nej prve zásada 
§ 14'4 obč. zák., 'že »Dod~'če v dahode ndi· j.ednáJní srvÝ'ch deti«, 
av,š,alk na ·to se pripojuje ' navé ' uSJtamovem.,í, že »ne's~lOdnolU~li s,e 
rodiče,rozhod!uje ' saud«. Pachyhuji VŠ'alk 9 tom, j'e-1i, :spľiávmé, 
aby již pri ob)7Čejných jednánkh deti zakra'čoval saud, nejsau-li 
r,od1-oe t,ého~ž mínení. Shor.a drt~ -p:Vedpisšvýc. dV!. zák., 
krterý ospravedlňuje zakr-očení soudlU' pOll'z-e tehdy, ~dyž by si 
rodiče pačÍ:nail.i proti 'Siv'é pav1nnolsti (t1edy jen pri 'z n e u 'ž it í 
radi'cské moci), 'z:asiuhulje u~čite predITlost. T:aJké v 'Ostartnfm :se 
1?r'edpi'sy osnovy o »rodi'Qsrké mo.ci« od~h~l'Uji p<?:uze' málo od pred
pisu IOhč. 'ZIWk., r 'els'p. L dŕl:čí no~elLY, a: lIlJe se v'š1e,mi odchylkami 
l'z'e sOluthlalsiti. § 102 OSIll. olbslahuje ,sice no~é, ~v·šak samozéľejmé 

ustanavení. N avý 2. odst. § 1013 osn. 'chce navelovaný ,predpis 
§ 1412 o:bč. Izák. anaLogicky poU'žŕti na ,prípad pralhJlá:šen'í mam.~el
ství . za nepllartmé, ' jakoOž i na prípad -soudlIlíiho :prohLá!šeiIlí díterte 
za manželiské; an:alogie jest však v prvém PTIIIJade neHstá a 
, . -----
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v druhém prípade u€lní jasnlá. V § 104 vzpo'miná S~ konečne osno
Vla na »hospodáfské Isíly« ,detí, když ustaJIllOvuje, 'ž,e deti j,sou 
povi!I1lIl~ .s~ušne vyživ.o!V1aJti své r.odiJče, Iktetí nej 'sou s to, aby se 

,-sami 'živili (IS:l"Vi. § 1:54' obč. :zák.). A v-š:ak ani tento predpis nelze 
PQVäžovaJti 'za zlepšeni purv.odního tekstu, j,alk na to hY1lo pouká
záno již ,sih.or a (Siborník ved :právníoh a ,Sltátm.ícl1, r.očník XXXIIJI., 
srtr.. 115 nás!.). 

iQ izpu~olbiJ.osti detí platne se zlava1zov,aJti TIeobsahruj,e o:snova 
(§§ 110, 111) Illk podstatne nového; prejhná slezde také ,analo
gické ustanovení § 24:6, vety 1. a § 248 obč. ·zwk., s tím v'šak 
!.oz'~l~" ž_~~ez:letHec, jem !Se vydával pri nej:akém jedná-ní za 
z1eti1ého, je po:viinen. lnaJhraditi škodu, jelstUž'e dakon1all! již o:s'm
ijlácJ~ _ TtOlk veku (§ 111) - ustanoVlení, které je'srtsamozrejmým 
du.sledikem ~kr.ácenÍ' veku nezlei1jlíosti. 

o »'zá;.n1ku moci Otcov,s!ké, m~er;slké a rodi1čslké« pojeidJnávají 
§§ 1135-1414 osn. 'Nej-prve jlsou v § 11315 osn. ,sitruooe podán:y pred
pi,sy §§ 172', l '71g. obč. 'zlák. ; pak IS'8 Im'luvÍ ú venia aetaItis podl'e 
§ 1'74 .ohč'. z,wk., k čemUlŽ sie vyžIaduje dok.on-ání 18. r.oku veku -
nepráve:m se však škrtá poslední verba § 1740 dJov.ol'ooí vésti sa
mostaJtnau domácnost (§ 13\6 osn.).. Pak nás1edud,e v § 1'37 -osn. 
shrnutí dei{;ahlních pŤedpisu §§ 1'716------1'78 .obč. ZIWk.; není .s'amo 
o ,sOlbe :špatné, alV1Š,a!k 'zrtežuj,e pr.eh1Ied! a nelz:e je proto v Wto fo~
me dopOlručiti. Ono ,shrnurbímelo palk za nás~edek, 'ž'e § 1:3\7 .osn,. 
dopad[ príli'š rozvláčne, lZ,atím co bylo trelba za rum umi'stitoi ješte 
6 v,eJmi stručných predpisiU, aby .ohs:aJh byl vyčerpán a aby [bylo 
pfipoj'eno nové ustanovenÍ' o moci malteiíské. Tenlto oddiJ1 kOlI]čí 

§erm 178 rpTWlí mLčí novely (§ 144 osnl.). 
B t:, Druhým dii:l'e'žitým prob1émem, j ej 'ž .osm.ov,a podrobila 

da:lšf revis,i, j e'st pr.oblém nJemanž·elslkýcJh d~tí (§ § 1113-1134 osn.). 
< . , v . V" •• v , .." , 

V sy,stem'a'bckem denenl nas,leduJe s:we osn. po~ad~' .obc. z,ak., 
a:vš'ak pri tom Jest si povšimnouti nŠiktt·erýJch Q!dcihyl<ek. Pfude
všim_~ qsrnova jedrIlJá o »manželském« (m:arg. ruhr. ik § 916 lQ'sn,) , 
paJk .o »nemanžel'slkém z p lo: 'z, en í« (marg. ľ'1Ulbr. k _ § 1t3 .osn.) 
a pfipoj'llje lk tomu j€ište tr.etí ka'begorrii: »Deti 'z nerp~atného ,man-_ 

(žel~tví« (marg. ruhr. k § 119 osn.). Na to následují ustanovení 
o ,legitilnaci detí (marg. ruibr. Ik § 1210 .o,sn.) , ,-o vrávních pom.e
n~ch detí nemanželských (nlarg. luhr. k -§ 12'7 osn.) a .o prá
v,ech nemanžel,s.ké matky (mrurg. rubr. k § 133 OIsn.). M1mo to 



mskyj: 

p'Olminá :si [konečné osno
~tanloiVuje, 'že deti j,sou 
:e:fí nejsoU! s to, abys'e 
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prfkhá:Z'ŕ v IÚvlahu ješrte Jedno ru!znerni: osnova 'rozlišuje, které 
geti »SI e p o k l á daj í« za maIlŽe}iské (§ 96) neho 'zla nem.an
že,}slké (§ 1113), a I~~y deti »& epr:o h J' a š II j í ~a mall'želské« 
(§ 12'1 osn.), ,ikte-réžto prohlášení se deje soudlem. 

Jak p~o manž'81I,sfké, ta:k pro neInanže'l:ské »zplození« p[a;tí 
d:o'm'rú~nka, :r:edaktori !s~NlJži 'se však zlkrácenou formulí (»rpokládá 
se za ' ... «) vyjádriti obsah obou domnenek, aniž hy výs10vne 
rnlulVili o dOlffiTIence malJl:želského iz,rození a o ,aomnenICe 'Z'r:OZi8ní 
nemanželsikého. To j,est jiste polkiroik. Teoreticky správné jest 
ta:ké, když »zákonné u~čení lnan~el:skéhozlľoze:ni« (STV. 'lllarg. 
ruhr. tk § 1'38 ohč. 'zák.) vyeházi v § 916 osn. 'z vety: »pater est 
quem lIlUiPt]ae , demonstralnt« . Av'š'~ jest, 'P'rece, jedma námitka 
proti for.mulaci § 9'6 osn. Ne~ze mluviti o »Imanže'~ském zp 1 o
z ť 11 f« i u dítéte, které se narodi: hned v prvý1ch dnech po uza
vrení 'mlanžel,sltví; to j es,t fik ce, k;tel~o'U íIle~e po,staviti v ,če'Io 

usianorvenÍ o nlan,želsfkém 'zrození. Dále IS' novým Iznením § 9,6 
osn. Jest Ispojena ješte j,iná nep:f1sltotjillOlst. MlulVÍ se tam pouze 
o ikonečném termínu t. 'zv. ~ozhodné doby .a :o 1,810 dinech není 
zde relči . .o r.ozhodné dobe m~ulví OIsnOV1a Ibeprve v § 118 u pfHe-' 
žitosti popreíIl'Í ,m'aTIlž,e~ského 'P'uvodu. Nemí dohre možn'O ro'ztrh
nouti problém rozhodné doby a mIuviti ú' nem tepme pozdeji a 
to pfi poj,edJnání 'o jiných otázkách. Proto s,e ,aoporu0uj,e vrátiti 
S8' k pÚvodlJlfmu tekstu potud, pokud se jedná' o vyUčení celé rO'z-

,hodné dolby. Výslovné označeni d~enky mu!že odpadnouti 'zde 
stejne jako rv § 1515 ohč. záJk. R'e;cepce § 1600 nem. ooc. 'zák. 
v § '917 'Oisn. jesi naproti tomIUl zce}.a na ,mí'ste. 

V pfedpi's,ech o poprení manželského pôvodu d!Ítete osnova 
, následu~e vzo~u oibČ. mk. ,a tretí dUčí novely. 'Lh uta rk popren~ 
prodIužuje sie IlJa 6 mesÍ.cil (§§ 114, 11'5 osn.). BonevadJž všalk 
~eda.iktoŤi osnovy v.yloučili z osnovy vŠHchny otá~ky duka~ní, od
padlo jak z § 157 ooc'. 'zák U'stanoveifií odukazU' 'zna:l1ci, tak 
z· § 11518 obč. '~ák. (ve 'zn~'1Í íIloiVel,y) dukaz nemožnos;ti 'zplo'zlení 
manže~em, a ustanovení § 1613 ohč. zák. nabývá 'ze eLa. jiné po
dohy. YYiPuštellÍm otáJ~ky duka;~u bylla. citovaným 'Pfed~isÚlm 
Q!p1ne odňat,a páteif a talk dovítdjárrne ISle 'z § 1t8 osn., 'že :s!amo 
uplynutí kdtické doby nem1uví ani pro :ani proti manž,ellskén1u 
ZTození, ~dY1ž dí,te hY1lo prece zploz:eno manž;Hlem ,am:eibo vš,aJk _~dyž 
manžrelem nebylo zplozeno - v'et'a tOl, xterá nemuž'e míti pro 
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právní .sfé~u vlastne ž.ádrtý výzU'aJm', kdY1ž se vl1bec nehiedí Ik du
kazu. V žádném prípade .nellz,e no~0'U f.orrmu1ad § 118 0'sn-. po-

_ v:ažovati 'zla 'zLepšení puvodního tekstu (§ 163 olbč. z,ák.) - podle 
mého názoru lze j i O'znaJčiti t.aké za iťhoršení te(k,suu, obsa'že;ného 
v návrhu subkomitétu (§ 101). Bo!huže} ~edakt'oJ'úm nepri-Mo 
na ;my'sll napodohiti jednoduchou a .prece tak jasnou tekstaci 
č'k 314 švýc. civ. zák. 

Nové ustanovení o détech z neplatného 'manželství ob sla
huje § 119· osn.: »US'tanovení o man:ž·elském puvodu dítete pliatl 
i tehdy, ikdY'ž manželství 'matky bJlllo proh'1ášeno 'za nepllatné.!.
Správná myšlenka ve 'sn-aze pQisJ{ytnourti výhody deteul> z nepl1at
ného manžel1ství. Z'minená veta z,ní všeobecne; ner.O'zli:šuj'e se 
tedy, j ako v ne'm. olbč. ·z,ák. (§ 116919), ,zdali m3inželé neplatnost 
manže1:ství pri Jeho uz,avY'ení znali čilli nic; ·také nezá:h~lží, na t\llm, 
zda neplatnost ,m'anželství spočfvá ;na vade' formáIní' a manže}sSvÍ 
nebylo dokonoe zapsáno do knihy sňatku. Jest zajisté ví:tati, že 
redaktori o'Snovy zá'sladne neikladou :žádnou váhu na vedomost 
neba neVedOffiost manželu o' neplatnosti manžel·sltvÍ. Naproti t.omu 
V:šaJk byLa by podle ·mého názoru: o'duvodJnena výjimka pri vedo
mosti všech '1Iúčas;tnenýeh o: dvojnásoíbném mall'žels,M (imp. li
gaminis) - frovn-ež 'také tehdy, Ikdyž pro fo:mnální vadu j est tu 
vlastné ma:tr.imonium nuHum. Sp'ráWlÝ jes,t další dťus~edek oné 
z.ás,ady,že deti' 'z neplatného manželství nemohou jilŽ spa:dati pod .,.. 
hTedisko ilegiiim.ati:onis ex leg~;' 
--~~~~~~--~~~~. . 

C) V oddíJru o le,g-itimaci detí r,ozHšujÍ' se v osnove ,2 prí-
pady: 1. legi,tim'ace poto,mní'm· mall'že1sltvían (§ 120 osn., srv. 
§ 161 obč. zák. a mé poznámky ve Sho~l'}Ílku ved právnkh a ,stát
ní'ch, rOlč;nílk XXXIII., ,str. 117); 2. legitimaJce soudní,m vý:rokem 
(§§ 121-126 osn.). Posléz uved~ný 'zfI)ll's·ob legitimace jest pl1at
nému: pr.áViUi neznám; v osnove obj evuje s'e ve dtvo!u rUiziIl'ých 
formách: jako prohl.ášení za lITlaJnže'Lsiké na zá;k[·ade ote·wa uzná-. 
ní (§§ 121-1215 osn.) a j~ko Tegitfunace proti vuM nemanžel
Ského otee !§ 1216 osn.). Co se tý1če prede~ší,m prívadu prohlá
šení dítete 'za manželské k 'ž.ádosti otc'e, který j e U!z~al: na ,soudu 
z,a 's'vé, j,e'st ·to podle mého názoru po!uze .polovič.atos,t, jestHže· se 
takwým aetem ·má dostati pova:hy detí manž·elsikýdh teprve 
zv.láštnÍlm soudním výrok,em. Kde j8lst uznánÍ o,tcov:stvÍ k ne
manžeLskému diteti, tam nemá pri exiistenci záJkolILných pred!po-
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,e vftJbec nehiedí ik du
nu1aci § 118 osn. po
&3 olbč. zák.) . - ;podle 
mí telk,snu, obsa;ženého 
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ého 'maJIl'ž'elství ob sla
m pUiV,odu dítete pl3.tí 
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;r hody detern, z nepllat
becne; ner.O'zl:Ľšuj 'e se 
~am'želé neplatno.st 
,také nezá:lélží, na t'9~, 

formáIní' a manželství 
Jest zaj isté ví:tati, že 

)ll váhu na vedomost 
nželsltví. Naproti tomu 
~na výj imka pri vedo
IT m-all'ž'els,tví (imp. li
±hmnální vadu j est tu 
~s,t další d1úsillede.k oné 
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ljÍ' 'Se v osnove 2 pfí
TÍim (§ 120 osn., srv. 
rid právnkh a ,s tát
la:ce soudní,m výrokem 
th legi tilfD.'ace jest pl'a;t
~ s,e ve diVOU rťuzných 
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~ proti vuH nemanžel
Je~ším príVadu prohlá
terý je U!znJal: na ,soudu 
)olcvičatos1t, jestli'že' se 
.í manž,elsikých teprve 
lznání otccV'sltví k ne
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kladuzáležeti teprve na vcln-ém uvážení souocovu, '~dali ve ,s~ém 

vÝ'ro!ku uznání to potvrdí ,čili nk. Zrejme l!epší jest ustanciVelní 
čl. 3,03švýc. dv. zák., kter.é zní: »Nemanželsiké dáte ,mťuže uznati 
za své otec anebo, j estliže 'zemreI nebo je/st trvale neschc
pen usuzolViati, ded se strany otccvy.« A,le i 2. cdst. tohoto usta~ 
nCiVení, kde se praví, 'že uznánimá se státi ve forme verejné 
listiny n ebo narí'zenÍm na prípad 'smrti a ž'e Iná 'se sdeliti úfed-

. níku vI'3Isti !U'znáva:jícího, vedoucímu matriku, [ná u~čite pred
nost pJ"ed 'zvlášltním stanovením uzmaného manže1sikéhcpu.vcdu 
form,á;lním soudním výrokem. Jestlri:že však redaktoi:ľi CJhtejí 'z~ 
každou cenu trvati na spolupúsobenÍ soudu 'Pfi 'll'znání ctcovství, 
pak ov,šerm by stačilo, ,fudyž by pfi tcm Úloha sondu by'la omeze
na pouze na pfij-etí souhlasu dítete, j akož i 'Hcuhl~slU' nemaHžel
SJké matky, a je-lti otecženat, isouhllasu manz-ell\:y otcovy (:srv. 
§ 12'2 osn.). Pri tom zasluhují také ustancvení čl. 30/4 a 306 
šVÝ1c. dv. zák. VfisLušného pová~mnutí. 

Naprcti tcmu j~ítati predpisy osnovy o soudnínl pro
hlášení dítete za manželské prcti vUli otcove. Osnova cnlezuje 
ViŠa;k toto opatrení pcuz'e" na konkubinát. P.odle ľnéhc ná/z·oru ln.ela 
'by však soudu hýti posk.Y'tnuta mClžnO'st, aby ,také v ji.ných prí
padech 'Zl 'etele hodný'ch (na pr. pri .mladý,cih s~edenÝ0h ženách) 
ľJ1'ohl vys'~oviti, že deti He prohlašují za manžels:ké. Pro konkuhi
n ... áty nesnleji v!ša!k bt ti tvorena privHegia, a to ne !z duvodÚ, !které 
jscu uvedeny v d. 'zp. (str. 81). 

D) Osnova počÍná odd-il o »;pr.ávnkh po:merech detí ne,m'an
žeIský!~h« v § 12:7 vetcu: »Kdc' v rozhodné dobe s matikou ne
mam,eIského dŕtete souložil (§ 118) , je pcíVLnen poskytnouti pndl,e 
ustanovení níže daných díteti prcstre:dky k výžive, výehov-e a 
zaopatrenÍ.« Ty tO' povinnosti nepovažuje tedy osnova z'a násled
ky otcovství, nýbrž za prosté näs~edky ccpulae caI'IlZlis. Zde není 
:reč o. ll:e'manželském »z.plO'zení«, ale o' ne'manželské »soulOlži« -
0hyb( úplne hl'edi'~ko žalcby na uznání otccvstvi. Osnorva bojí s'e 
otázek dUlkaznkh do té mí~y, 'že pro ni 'ž'alcba paternitní vlastne 
neexistuj e. A pvece jest ' tato 'žaloba pro olbor právnihc p'omerru 
n1emanželských detí !stejne dMežitá jako treba 'ž'aloba V'lastnieká 
pro o/bcr práva vecného. Taková tekstace', j 'ako shcTa citovaná, 
jest ve s\čé všeobecnosti ne:správná, pcnevadž již další cdstavec 
prece ppvinnc's,t v š ech soulO'žníku \čylučuJe a srpckO'juje se tc-

lf 
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11ko IS pOiVinností j e.cl n oho. Ov,šem 2,. odst. musi činiti rozdíl 
IneÚ »prvnÍ-m« soul{)'žnikem a dalšínli: »jiný« má totijž priji'tJ 
na radu teprve tehdy, když »prvý« není s to, »aby uJoženou po
vinnost plnil «. Kdo jest Voš'ak »PlľV'ý« ·a kdo j:soU' »j iní,«? A ť s~ 
to obr;ací jaJkkoliv, pr.ávní pomer mezi nemanž,~~siký'm otcem a 
j eho ,~tet~m neJ'ze konstruov ati bez ortáJzlky dukazu a bez ž'alo
by paternitní. Také s 1. ve,tou 2. ods,tarvce § 1217 nelmohu sou
hlasiti. Ustanovení, že »rozls'ah povinnosti určí súud rozsudk-ern 
vydaným po žalobe dítéte«, neslhle:dáw1m s:právným. Nespráv
nost ' v:ýrnzu není od-činena Um, že pozdej i v § 129 o:sn. j,est reč 
o narovnáni m,atky s otc~ Zhusta bývá vý'živné posikytorváno 
bez zvláštního »narovnámí« s matkou a bez :soudnílho ISltanovení 
6ás,tky. 8~ávné jest ll'aJproti tomu ustanovení § 1218 osn., 'že »irOZ--- - -
slah pavimnOlsti. .. j est u~čiti talk, aby ,ďíte mohlo v lids~é 'spo-
leooosti 'ZaJuj,mouti p:1!a1mé mílsto, odipOfV!Íd!aj icf jehO' vlasItnostem, 
nákIlonnO'stem a vlohám«. Chybi pouze vj,s[ovný predpi.s o' »pred
pe'žném vzdelání k povoláni« podle § 1708 nem. '0bč. '~äk. 

§ too osn. od'povírdá n'0vel''0vanému § 171 '0hč. 'zák. Odst. 1. 
obsahuje však zlcela zby,tečné, :p'0dle mého InäzoTlu nev:krusne orne':' 
ze,fllÍ:, 'že nem'alllŽelskému díteti »:se· z pozrU's.bl~l'Os,ti ' ned'0:stane llepšf 
výživy a výchov-'y neb'0 lepšího za'0patrení než detelm manlžel
ským ... «. Odst. 3. tdhoto ustiaJn'0venÍ jelst preV1ziat 'z § 1712, 
odst. 2., nem. '0bč. zák. 

II. O »osrv'0jemí« mtuví .s'e v OSnDVe v nové h~a:ve (4.). NDvá 
Uistanmnen'Í '0 adorpci '0píraj í ,S,e hlavne o zákon 'č'. ,5.6/19,218 Sh. z. 
ä n. O struktuŤe n'0vé hlavy dóvídJáme !se z d. 'zp. (str. 89 másl-.) 
tuto: 

Pod hes~em »Podmínky '0svoj,eni« hyly .ZíaJchov.ány z § 1 zm,í'
nenéhD 'zláJkQ:na j'eho první ,a dr.uhý odstavec v § 145 osn., dále 
jeho odstavec tretí v § 146 osn. a odsItavec poslední, jen'ž tVOTI 
§ 147 osn. Odstave!c čtwtý jest až v § 151 pod hesiJ:em »Sml'0u-

..--va '0SVOjOVi~ci«. Druhou rubrikou Je »SmllOluva os,vojo,nací«, p'0d 
ní'ž j ,sou 'zaraJdeny: . § -2z~kona, jenž je ro~lO'žen IlIa t.fi _par.aJgrafl: 
( § § 14t8-1i50), za nimirž jrde j aIroO § 115'1 čtwtý O'ds,t'avec § 'l. 
Pak j elst [)Ťipoj eno ustanovení o< vY110učení plném'0ci pN sj,ednání 
smI'0uvy osv'0jovad (§ 1i52 osn.). §§ 11513-1:5'5 osn. zahrnují' první, 
druhý a tretí odstavec § 8 zák. Rubrika »Právní násJ·edJky osvo
jení« OIbs'a'hluje §§ 1'5-6-159· osn., je~ odpDvidají §§ 3-----6 ~áIlrO_ 
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na. Pod !hesIem »Zrušení právnílhn poméru založenéhO' osvojením« 
jsOlu v §§ 160L-16~ osn. re'Produkovány s nekteTými zImenami 
ustanovení § 7 'zákona. -. --'--'- ----

Všeobecne p1ožno namÍ1tnouti, že obširnost nový'ch pfedpisú 
.o osvojeni nehndí se .tak dvibfe do slldadby ,s,tarého obč. záJkonílka. 
J est nápadné, že redaktori v rozporu !s mertodou j inak z'3;cho,vá
vanou dali v § 16D, .odst. 2., 'a v § 161 osn. zlvláštní predpi'sy 
o' Ichov,ání Is'Oudu. StruktJura náv~hu subkomitétu dopadla jak 

l v technickétml tak< 1- v system'atiokém smeru lépe než ,s:t~uktura 
nové osnDvy. Zejrrréna není podle § 14'5' osn. jasno, proč' nel~ze 
OSVO'jiti vke než jed 11 o díte, 'zaJtím .co se v § 1417 i. f. praví: 
~N e k o l i Ik uls.ohmÍllŽe býti s -o uč 'a 'sn e osvojeno, rule' Jem ťeh
~Y, není-Ili Imezi ni,mi pomeru, který .se ne:srovnává:S. pnroz'enym 
eomére·m SouI'oz,encu.« PosTedni od1díl véty v § 14,8 Jest neJen 
technicky pochybený, ale i zbytečný, pone:vadž § 149, odst. 2., 
osn. príslušné ome:zení expressi,s verbis vYlsloVlUj e. N ov.é jest 
ustanoven~ § 1152 osn., že »p~oj.evy, zlakládajkí :smlouviU OSN"ojo
vací !a prO'jevy o!bsaJhující žádané :privoilení tk ní nemohou se :státi 
s:kr.:Zle plnomocníky«. V,e s,meru Isy,srtemarti0kém j.e!st m. j. po
dotknouti, ·že nel!~e v § 11516 IOsn. il. rf. pojedTI,áv.aU o specieInim 
prípade, zartím co všeobeoná zásada, která vlastne patrí j iž do 
tohotO' par,agr.afu, je1st iUvediena tepTve na konci § 15:9 osmo Ko
nečne nem Jasno, p~oč noVlá osnova škrtla § 1816 oibč. z'ák. o »pfi-
j~tí. do ,schOivans,tví«. -
~--

III. Ustanovení obč. :zák.i.. o poručenství a opatrovnictvj. do-
stala v osnov,e (hl:ava 5.) Inový nadpis: »PorIUlčenství, opatrov-

( nictví . a podpora«, poslledni IS11000 se zretelem k »podpfurooVlstvi «, 
zavedenému n.ovým fádem .o zbavení svéprávnosti. NejdUleži
tej iŠ'Í z,mena pÍlvodního teklStU spočí,vá v tOlm., 'že siem n.áležejicí 
predpisy O' zbavení svéprávnosibi (ds. nar. ~ 218. ČeTVIll'a H)116 
čis. 2107r. z.) byliy poj.aty do občansi~ého 'zákoníka. Jinak od
chylky nejlsou prí1irš vell~é. Redaktori 'Osnovy se snažili :srní'žiti 
'počet par.ag1rafÚ>a -del-mIni ustanovení O' vedení po~u6enství yl:... 

hladiti IZ'amýlšlené revi,'{i nesporného rízeni. Tak bytly m. j. škrt
nuJty §§ 223~2217, 2e9'--2132, 2;3:5, 23,9,--24J3 6ibč. z!álk. a tím byla 
tato hlaVIa podstatné zkráeena. 

,Re-vise pI'áva por 'll Č ,e n ,s k é h o omezuje ISe v osnove na 
nekolik málo otäzek. Jako zás,ada platí: Poručnfk rzí-d~lUje se ne-
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-Wetileum, ikterí inej sou V ,moci otc(ws~é neho matefské ~ nej sou 
S'Oludem _'Zbaveni svéprávnosti (§ 1613 osn.). Vhodne volený obrat, 
který v osnove pre s to, že se používá citace paragrafu, ~teré bylo 
m-ožno Irehee se v!yhnouti, nioméne Ill'UŽe bý,ti nazván pekným. 
N oYi:.~n _ teJkstov,áním odstraňuje sie '~dánlivý rozpor y obč'. zák. 
ve príčine pomeru po~učens.tvi a opatrovniotvtí k nez~:etH.o'srti , ( § § 
187, 1818, 2/69---2172). V oddílu o o'Pat~oiV1lictw a podpore zmirze-

)a v osn. právem m,arg. ruhr. »p~o nezletilce« (pr,ed §§ 271 násl. 
obč. z:á;k.)a na její mírsto pfi.cJhá:zí 81pr.ávný nadpis': »pri ,stretu 
záj.mi':u« pred § § 2,24, 2215 osn. 

Pri povnlánf k por.učenstvf pl'atí veta: »IPŤ,ed~ vlš,emi nálež.í 
poručen:ství matce~< (§ 17'0 osn.). Potom následujre ustanovrení 
o :pOiVo~ámí pOT1učnfka pro prípad ;slmrti (§§ 1'71, 172 osn.). I :zd~ 

jest matka po,stavena na roveň otci :m'atka m'ltže, má-Ii ,moc ma-
< terskOlU nebo je-li poručnicí, pro prípad smrti označiti pOlľuč:t;!í

ka; olZnačii-.Ji po~učníka také otec, ,nolí mez,i obema ,soud, hlerde 
k prospech u detÍl. Jest podotknouti, ž,e , pod!le osnovy označení 

< poruČIIlilka nevyžaduje fonny pos,ledlního porŕzení (§ 171). Roz
vláčné JUsíÍianov'ení § 201 oíbČ. ~ák. bylo v § 176, osmo :podstatne 
zlli:r.áceno a omez'eno na vetu: »DtiVle nelŽ soud nekoho usltanoVÍ 
~a pODUlčníka, j'est mu dáti príleži,tost, aby se vys!lov,i'l o ,srvé zpu .. 
sobi'losti a omluvných iduvodech.« O 14denni lhúte § 201 obč. 
~ák. Ise již nemlIUVÍ. Z ,dorsfovU a ze ,slffiY1s1u § 201 :se vš,ak po
dáv á, !Ž'Y' osoba k poručenshní povoJaná nemá lS'e OImeziti pouz,e 
pa durvord~ ne'zp.u.s'Obil'Osti a na d u!V1ody omrluvné, ný1bmž'e jest 
povinna uviéslti vubec »d!uvody«, které mluví pro odmí,tnutL 'Z ci
tované vety § 1'716' osn. však plyne, že se má ,pred :soudem vysl'O
Viiti p:o u lZ e o »omluvných duvodech«. Vlšeohecné ~neni v duchu 
'Obč. 'zák. má -však podle méh'O TIJáZO~'iU VÝZIIlaJm prot o , 'že p-osky
JUQe 'soudu možnost, aby melzi více Orsohamlil ~v.oli'l nejschopnej št 
E~stalčí také, 'že sond hy se mel omezovati j ern na »vhodné os'Oby, 
které [by b y 'l y o c th.o t ny prijmOluti pO~U0ellisrtví« (§ 1>81 osm.). 

- -""7-,spráV1Jlé jest ,ro~širení novelov'aJllého § 211 obč. zák. na 
v ,š e 'c h II Y poruční,ky, .Hm:ž nyní: hudie tLze' iPfi.dati spolUrporučc 

níky (§ 183 osn.). Správn Ý j'e:srt traké vš re 'o bec n Ý pŤedpis 
~9 osu. ('Sinn. § 2:318 obč. Izák. i. f.), 'že o osohních pom.e'rech 

_ pODUlčencových podávrá poručník zprávu k výzve SOiUďu. U sta~ 
• novenĽ § 2106 .osn: OdfPo.vídá § 5 'zákona čis,. 447/1919 Sb. IZi. a n. 
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Dále byl práv-ern š,krtnut § 2'515 obč. zák. o nás,ledcích provdá
Eí poručmke nebo odv,olání .s.v'Olení nlanžel'Ova. SteJrrH~ tú platI 
i ú 'š'k,rtnu tí § 2160 otbč. iZá'k. Su:perrevi'sní kom,ise považovala za , 
nevhodné umO'žňovati nadále, aby poruČlní'k zpusolbiJlý byl nalhra
zOViám nov,ou osobou. P:roto byla druhá veta § 21519 obč. zák. vy
puštena a na mí's,to druhé :oás,ti §215!8 oibč. záJk. vll'O'ženo bylo do 
§ 2111 osn. ustan.ovení, vyliuČlujíd pil":áv'O bHžší osoby na poručen
ství, Ikteré j iž bJllo sve?erno osohe vzdlálenej ší. V ýj i!mka ,se uzná
vá podle ,prv ni v-éty § 215:9, ohč,. zák. jen IU matky a u bra/tra, kltefí 

. ~y1i ješte nezletilí v dobe, když by1 poručnílk ustanoven ~D. zp. 
str. 105,). Ustanovení § 21613 obč. z,wk. o odev~dání jm-éní' jest 
v §213' osn. vel'll'1i zkrá0eno ,a nahrazeno 'krátkqu vetou, 'že »po
r'!!čenci, který dosáihl zletil.osti, vyd: á s o II d j eh.o j'meui nebo ' 
lJ,činí opatrení., 'aby jm'en~' po'ručenei bylo vydáno.« OtáJz,klu však, 
zda mÚžese považúvati z'a pok rúk ,tot.o roz,šífení beiz,p~OIstfední 

pus.obnosti soudu na místo dobrov.olného vydání jmení poruč
nÍ'k!em s pounou .. povinností pred!lo~iti ;otonls:Orlidu-~kaz, 'zod
p.ovedí kiladne pouze ti, kteN jsoU' .a prim'li naplneni neduiV.erou 
k hosp.odafení poručníiku. U stanoveni § 2114 osn. <o závere,čném 

účtu jest prevzato z § 262 úibč. ,zák., j aJkož i z dVOliSkého dekretiU 
z 1. lčervence ' 181315,čis. 48 sb. z. s., resp. 'Z' § 2115 patentu z 9. 
Sil"pna 18.5,4. Nový jest ko.neČlne § 2i17 osn., 'že ustanovení o , 'Od
mene portuču]klim (§ 21'6 .osn. = § 21617 OIbč. zák.) nep[atí, jde-H 
ED pOľ'lučenství ústavní nebo hrúmadmé. 

'Zf nových ustanovení osnovy o. opatrovnietví 'a pO'd~.ore za
sluhují zvláštní i}Oz,o.rnosti §§ 22131 22Q,. V § 221 jest upraveno 

iZ' 

úplné, v § ,2~22 pak čá;ste'čné I~bavlení svépr.ávillos1Ji; § 21211 nastu
puJe namísto ustanovení § 1, odst. 1. a 3., naproti ,tomu § 22,2 
na místo § 1, odst. 2., 'j,akO'ž i §§ 2L-4 rádiu o< 'z!bavení ,s,vépráv
nosti. H'}aJVní' :ro.zaÍ'l naproti rádu .o ~bavení, s,véprávnosti 'SIPO<ČíiVá 

v tom, ~e ,částeČlne sv-éprávnosti mohou hýtizbaveni takov,í ne-
zllertilci, kterí j:SOiU starší osmIlJác1ti let. 1.1edy: Osoby, k,teré j,sou 
starší s'edmi ,let, j,SO'll pri úplném zíbavení svéprávnosti postavemy 
na roveň de'tem m'ladším s.edm,i let (§ 221 osn.), 'a osúhy. které' 
j,s.ou starší oSlmn.ácti lIet, jsou ;pri 'Člástečném 'Zbavení svéprávno.sti 
rovny ,dospelým nezletiltCÚm mladšÍ:m o<s,mnácti liet (§ 2I2i2. osn.). 

Dúsl:edlkem p.ojetí materielni0h zásad rádu 'o ~b3JV1e[llí :s,vé
právnosti do tekstu zákona vyplynula pro redaJk,tory nutnost . 
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aby v prípadeeh, v'e kterých :se V ziá;kone počítá :~e skutečným 

ned!ostatke~ duševnich sH, byl ,zvolen výraz, který by onen ne
dostaJtek odJlišoval' od ,stavu ji!ž vy'sllov,ené:ho ,zhavení svéprávnosti. 
Reda:ktofi osnovy se rozhodli užívaJti pro, nedostatek duše'V'IlÍch 
sH obratu »nezpÔisobilost :své veci (Is,amy) spravovatj«. Ji!Ž shora 
j:sme k § 22 osn. upozornili,ž,e mení správné spoj ovati v j edné 
~ete nelZpu:sobilost své veci sarrny s'P'ravolvati iS úplným 'zha~e:nírm 

svép~ávnO'sti. Totéž platí i o § 21415 osn. (sľ'vo § 3tO občo 'z:äk.) 
-;, o § 7181 osn. (:Hrv: § 86:5 ohč:o záJko) o J 8...1li nedo~state[k. zpusobi
lOlsti své ved SlamoStatne spravovati Tozihodující pro ~bavení -svépráv,nostia je'-H z,áToveň nutno, aby ~sohy, které jsou du-

Tevne choré neho duše,vne Islabé, ,ale které'ne5Yly j,ešte svépr.áv
posti Qjbaveny, :tyly právne na roveK rpolstaveny osobám Již !sv-é-
2,ráVlJ1osti zbaveným, pak se doporučuJe vrátiti se k OIsrvedčené

mu z!pusobu vyjadrování občo ,zák. 'a mJJuviti proste o »osohách, 
které nemají užívání rozumu« (tak § 3,10 ohčo ZláJk.), aJby;;tím 
označilo, 'že 'maJjíse rtÍ'm rozlUmeti nejen olsoby Úplne svépráv
nosti 'Zhaven~rftaké takové o,soby duševne ChOTé nebo du
ševne slabé, které dosud nehyly soudem svépráV'I1osti zibavenyo 
J estli'že se všaJk myslí, 'že talkovým výrazem lIlehy[y hy j.ešte 
kryty osohy :svép~ávno'sti Ú'pl'ne zbavené, pak mJohily Iby !s.e »O'SO
by, které nemají užívání ro'Zumu« spojiti :S »osobami, které hyly 
sOludem zhaverrly úplne g.véprá~no!sti« 'snaru tim 'Zpusohem, !Ž,e by 
se reklo: »Osoby, které lIle'matjí lužívání rozumu, i když je ,soud 
ješte ne71bavil úplne s:véprávnosti o o 0«0 

.o ,aalšíloh odchylkách osnovy od občo záJko v oddílu o opatrov
nictví 'a podpore by!J.a reč ji'ž shora (ShoDník ved právní'0h a 'stát
ních, ročník XXXIIL, stro 119 násL) ; ostatní Im'a:jí, však neipatrný 
významo 

11. Vec né prá v o o 's n o v yo 

L Druhý dn osnovy počíná úvodem pod hesle1m, : »Veci 'a 
jejich právní rozdelení«, jako v dbčo Q;lák. (§§ 22:9~2143 osno) o 
Z d:fí:véj'šÍch poznámek víme, ·že telIl to díll, jeslt opatten titulem 
»,P~áva maj etková« o Pojem práva 'majetkoíV'ého osnova ne~odá
vá a ne:užívá hoo Nutno se diviti, že osnova volí nové označení, 
avš'ak nespojuje 's ním žádné dúsledky, a jinak ;y,š.C'chno nechává 
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pfi starén1. Veta, kterou osnov'a počíná svuj ďľiuhý dil: »ľlrIajei

ková práva se tý-kají vecí v právníim smy's,lu«, j,est poU'z:e popi
sem bez určení poj,mu. Co dále s,tojí v § 2:2'9 osn., j'est pouze 
opakování1m pojrnu veci IPodle § 2815 ohč. 'zák. Na tomto pojmu 
jest Isprávné pou:ze zduraznení hlO,spodárs:ké :pov'áJhy a lÚče~ového 
urč,elIlí veci, naproti to,mu kantoóV:siké stanovisko k protiik'lladu: 
osoba a vec dlužno považovati za prekonané. Osnova nespokojuje 
se však IS, j 'e dn í"m pojmem; v § 213:1 nalézáme d.ruhý pojem 
ve'ci, ;podle nehož veemi hmotný'mi TOZUUléj í :se ,ve ISlnys'1u ,kon
struktivní právovedy kusy prírody podrobiteiné lidské moci a 
pripojuje sek tomu ješ,te znlak hospodársiký,že totiž ony kusy 
p:Hrody Imlají povahu samostatných T>ľos,tredkfl. úkojných. J ·elst 
zajisté záslu'žné, že redaktoN nelitovaJli námahy, aby POj'Htí kon
struktivní právovedy doplnili v duchu nového veku hospodár
ského, - aVlšak jest jiste nadbytečné uvádeti v z,áJkoní,ku ved~'e 

sebe dve IPojmov,á určení »veci«, kdy.ž v prvém určenÍ' se vec 
j eví j-aJko prlOtikl,ad k osobe, ve druihém pak j i'ž hraj e 'Úlohu vpfí ... 
rodé a jest li dmi ovládána. Druhé pojmové určení ome'zuje Ise 
si'Ce na veci hmotné, avšak lTI UiS í :se hezprostredne' prilpínati na 
pr-vé pojlmové určení, a pľoto pri setrvání ma všeobecnénl ,pojmu 
veci podle § 21815 ohč. zák. není nutno !J.nnoho ,meni-ti na púvodním 
teklstu § 2912 O'bč. ZiáJk. 

Zdúraznení hOslpodárského účelu pfi »veci« je,s,t zajisté 
správillé. DúsllednOis,t vyžaduje vlšlak dále p:ľí,slušillé priz:púsolbenÍ 
právn]ho 'SYStélTIU ho,spodáfsiký,m znakum, které jlsou ve skuteč
nosti 'právu vecnému vIta:stní. Jak jS81TI na to ukázal již ve svém 
článku: »\Dingl>iohe und ,per,sonliche Rechte« (Jaihrb. f. die Dogm. 
des burg. R. LXXVIH., 191217, str. 99 násl.) , moderní vecné 
právo vyznačuje se jako právo »hols:podáfského 'zlúčalstmení« na 
rozdí1 od »sociální vázanosti« práva stykového. Vše, co se na
z,ývá právem veooÝln, nlá !podle m.ého názo.ru ráz hO'spodáĎského 
l)úoastnení a-v této vlastnosti dopoTučuje Ise vycház,eti od ,základ
ního hOlspodáfského poj,mlU »,statku«, ktm'ý má naJhraditi bez
barvý pojmn veci. lVIodernÍ vecné Ipr,áNo jest právo statkové a 
»vec« občanského práva není vIalstne nic jiného než » ,statelk~ 

v hos:podá:fském Ismy:s,lu. NejelI1 'zá;kladní pojmy veeného práNa 
dlužno budov,ati na hO's'Podá~sk3TCh záld8;deeh, nýhrž i celý Isystém 
jednotlivýeh ustanovení diužno osvetliti 'vedomý'm vztahe'm ik zde-

Sborník ved právnich a státnfch XXXIV. 22 
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VU'ln a po.trebám ho&:podár,s'kého ·života. Občanslké právo tvofí 
formy pro hospodái'S1ké zú'Čwstnení jedmo.t'livcu jakož i 'siVazu _ 
a to mlU/sí ~ákonodárce stále mHi na pameti, i když predevšim 
setrvává íPŤi osvedčených VZOTBCh milnulosti. A však lami držba 
ani vlastnic/ké právo 'ani právo. :zálstavní nej!soJU dne,s tytéž pr.ávní 
ús,ta>v:y j ako 'v Iklasickém TIimlském pr.ávu - a bylo by mar,né 
dovolávati se :pro dedičné právo stav-by a pro reálná htelmena 
analogilcl\:ýeh iPráWlích výtvoru rÍlnsikého práva. ShledáváJme, že 
reda/ktori oSlllovy meli snahu upl1atniti pri vecnérm :pr.ávu tho.spo
dárs1k:é 'mom!enty a 'že se neuz·aN'í!ral'i názoiľu,že dlužno. vyh{)veti 
určitý'm hoslPodá:f:ským p'O'žada'vkúm nové doby (STV. na pr. rej
stfí'kové právo '~ástavn~) ; 'a'v.šak vudči 'myMenky, na nkhž právo 
vecné spočívá, omezují Se na pojmové určení véci, -o nemž bylo 
Sihona promlulvelll'O, dáTe VŠlaJk j iž nejsou ,sledovány a rbak 'v pod
.state 'zUrstává vlastne všechnopri sta.rém, nejen pokud se týče 
obsahu, ale i po~ud se týče f.onny. Tam, kde :se ji,m s' hledis!ka 
moderníiho hospodarení naskytov3Jly ohtí'že - taJk ji,ž pfi roze
znávání mezi právy vecnými a osobními - , ml'čky se jim vy
hnuTi. S touto výjimkou na:lé:záJme ov »Útvode« o »velcec:h \3, jich 
právní'll1 ro~del€1ni« pouze bezrv'ÝZ'llJWn1lllé odc'hylrky od JUlst'amovení 
.obč. :zák. ZvláštnÍ ustanovení 'o vececlh zastuipi,telných a neza- . 
stupiteliných (§ 238 osn.) není jiste' taJk dúležité a patrí vlastne 
do učebni:ce a ne do- 'záJkona. Nové predpiJsy dbs'a/huj'e § 2H6, véta 
3.-5., osn. o> strojíeh a a. jej ich v}rwsunosti j1ako pfÍ,s,lu,š'€Inství. 
P:r.vní dve vety tohoto predpi'su j'sou prelvzaty 'z § 297 a) ohč. 

z·áJk. ve znení tretí dilč'Í novely. Již v oné fomn,e', ve které cito
vané ustanovení !bylo novelou pripoj ena k pu'Voanilnu tekstu, 
zrej me rušHo sylstemati,cké poradí :z'ákoníka - dalekO' vetší jest 
vš'ak záJs'ajh do sylst€lmatiJky osnovy, uvá:ží-li se, ·že OSlno;y'a j.iž pfi 
nauce o rozdelení veCÍ :zach.áJzí do podrobností, které náležejl 
k právu Jcnih.ovní'mu .a n1ají tedy býti vyhrazeny teprve dalšÍln 
oddílum. Toliko s obtílží dají se na tomto miste umí'stiti první dve 
vety. Pri tom jest poznam·enati, 'že negativní formulace 1. vety 
osnovy nezasluhuj-e nikterak prednosti pred Ipositivnf formulací 
novely. 

H. První oddel'enÍ drulhého dHu j-en'ooepsáno »PráJV1a vecná« 
a po'j;edn.áv,á Ige tam v hlavé 6. ú držhe. V oddf,lu 15., jednajicím 
o pojmových určeních v osnove (Sborník ved právních a 'stát-
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ních, roční:k XX)CIII., str. 87 näsiJ:.) Qdu.vodnil jls8m 'Slvúj názor 
proti pojetí držby jako vý1konu práva (§ 2'44 osn.). Zde 'zlbývá 
jen pov'ši,mnouti ,si hlí:že dúsledku on.oh.o pojetL OsnQvia 'mlluví . 
sice o »nabytí dDžby v l a s rt nic ké h .o prá v ,a« (,mlarg. rubr. 
k §§ 247 násl. osn.) a.o »držitelich jinýeh ,práv« (§ .216'6 osn.), 
avšaJk j inak j ednotlii\7á IUstanovenioibč. zák. v .podstate down-alta 
pOUZi8' málo lZ:mén. PrVlni odchyJamu j €Ist výs,IQvné us,t'aJIlovení 
§ 2416 osn., 'že držeti lze pr.áva, která .aopouštejí !trvalý neho ope
tov'aný vý1kon. N em·ô:že vš'ak ibýti pochybno-s,ti .o tom, že :tQto po
jetí OdPOViídá již nyni 'Panujícímu mínení., ačkoJ.Í'v v ohč. zá:k. 
eXJpressi's verbis není vyj ád:ľenQ. Dal-ší odchylku .spatruji v ',roz
šírení puvodního r.ozlsalhu dtrŽiby práva na prípady, které !podle 
§ ·313 ,ohč. zák. t 'am ješte ne'Spadají-, z'V'lášte' ,když 'slO'vo- »zejmé
na« nyní (v § 24g osn.) bylo z margo rubriky prevziatQ :prímo do 
tekstu parag.rafu. Redaktori užiH pri ievi'si § 3t1:3, .oibč. zák. na 
jednom mlílS,te :Zlk,rácené mlurvy,k.terou nelz:e doporučí-ti. Praví se 
toti'ž me~i jinÝill1: »Držbu práv.a :ziská, kdo- užije cizí veci« -
to z'ní z,rejme jako prí,má vÝ''lNa k užití ci:Zllch veCÍ: .z~ská Ise tim 
vždycky .držba Ipráva! .osnova ,sertrvává dälie (v § 249,) Idoce~a 

i pri z,astaTalém deJení držby 'Sie 'Ziretelem [l,a »hezprosltreidní a 
prostŤedeičné na;bytÍ' držiby « ve s,myslu § 31'4 Qhč. záJk., a Iz'avádí 
v QbQU pojmech pOUlze malé presu.nutí: naJbytŕ dr~by zlodejem 
musí ise považo,vati vždy 'z'a be'zpros!t'redJni naJbytL Mimo- to. pfi 
pros.tfedlečném nabytí držhy k'lade Ise podle OSillOVY (§ 214H i. f.) 
ve·škeren du.r,az na prevod držby na nabyvabefe- :a ne na t.o, že 
se nekdo, jak Ipr-aví obč. zák., »!ujme právIa nebo. veci, Ikte'rá ná
leží 'neik:Q'IDU jinému«. Ono o sobe nelvinné pteslUlliutí ,má však 
v o.s'nove ,další dÚ'sledek, k1terý hned v následujicích §§ (2150, 
2'51) pfichází Ik vý'razu: redaktori pr.ede.sílají illOVOU margo rubri
ku »Prevod držhy« 'a pojednávají! Po.d tímto. hJ'ed~!s~em nej prve 
o prevodu a) listinami, náJsltroji a znameními (§ 215.0) ,a pak h) 
do.hodou (§ '2151) . Tedy, j,a)k vidíme, dal'ši :a tQ ne j iž~cela ne
vinné rpfe-sunutí, k!teré Imožno vy!svétHti Po.U've tím, 'že redaktori 
pri pojmu držby (§ 244) u€jpoložHi hlAAlIllÍ' ,váhu na habere, nýbrž 
na výkon :p r á v a. 

POlz1o,ruj emie-Ji b1í:že !strukturu onéch ustano,vení ,v oe~é ,sklad,.. 
be revi,se obč. z,ák., podává 'se .gt~učm.e !tot.o: Marg. rubriky 'Obou 
ustanovení zfej,me odpo1víldají »odevzdán~ :znamenimi« aJ »prohlá-

22* 
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šenim«podle §§ 427, 428 obč. zák. čtellle-li pouze margo rubriky 
, osnovy, jaJk zde zla sebou násl'edují, vi!dílme, 'že osnova vUibec ne
wvádlí ne1jdú1ežitejší prípad, t. j. odeivzdání z ~uiky do ruky. § 2S0 
osn. Isice počíná :slovy: »U veci, pfi Ikte,rých není odevzdán} 'z ruky 
do' ruky v obchO'de obvyklé ... «, zusrtává vš,ak pozoruhodným, 
že tak dôležitý !prÍlpad, j ako hmotné odevzdäní, prichálZ'Í' pouze 
ve vedlejrší vete a pri výpočtu z.pÍllsobu ,prev,odu d~žby by} vúbec 
vYPUlšlten. A j ešte' vice: osnova ne'mluvi 'z.de o m o v i ,t Ý c h ve- ' 
cech, jakO' §§ 426 nás!. obč. z,áJk., nýbrž o prevodu držby vše
obecne,; maji tedy uv:edené zpôsohy preV10du držby platiti také 
pro veci nemovité, ačkoliv j sou zrejme stri-ženy ,pro veci movité; 
aill~bo 'sI1U1Šír :snadmíti 'za to, že redalktofi konstruují právnicky 
prevod držby pouze u vecí ,movitých, 3!niž by pfičiltali ja!ký'koli 
výzumll prevodu d~žby pri vecech ne'movitý·ch? Jest 'lYatrno, 
k j akým nesroíVnalost€lm. se dochází, když se zvoH n€lsrprá'Vué 
znení a když se mu pr]káže nesprávné mílsto. Stálo· to skutečne 
za tIO OP{)ušte,ti zde osvedčený sysltém obč. 'zák.? 

RozdH mezi belzp~OIst:f:ední a pro:stie,ue:čnou držbou konstru
uje se tedy jak v osnove', tak i v obč. ,zák., zeela jina!k, než j:a:k 
plyne z rozdelení na be'zprostfední, a 'Pr.ostitedečnou držbu 'v nem. 
obč. lZ,ák. (§ 8168). Ve skuteč:nosti nemá sh-ora !Uvedené r-ozlišo
vání osnovy pr-o · právní úsrta'v držby dô:ležitost, pone'V-31ĎJŽ pro 
skutkovou pO'dstatu nabyt.í' držJby, pfi níž se n8iprihlíží ik vlasit
nímu nabytí vrá'va, musí bý1ti '}'hostejno, !Zda d~ži,tel nahyl bez- . 
prostredne nebo :pr.O'stre'Ciečne moržnosIti na néj,akém statku 'skm
te'čne hOSipodáJts1ky se up}atniti. To nel!Ze váak rÍICi o ro~delení" rse 
který'm :sesetkáváme v ne·m. obč. záJk. TínTto rozdélení'm naby:lo 
toti,ž nemeoké právo držby jiný ,ráz,klterý jest star,ší'm zákJooí
kum j ešte dzÍ. žádný nový zákoník nemú:že se v nauce o držbe 
z'cela prenésti pres nové s'mery, které byly již ry ne'm. obč. 'Zlák. 
nastoupeny, a i t·ehdy, kdy;ž reda/ktori nového zálkoníka nechtejí 
v onom srmeru nás.1edovati vzoru nem. obč. 'z,áJk., nemÍllže je ,to 
z,prostiti povinnosti studovati vývoj .moderní-ch prlOblém'u držby 
v n ových zálkonodárnýeh dHeeh a 'Osnovách '3: zauj mouti k nilm 
stanov]slko. Na podobných ,základeeh j ako v nem. olbč. zák. :SiPo

čí'vá i rOIZJdélení nas'am'Ostatnou a m.esarrnosJtaJtnou držbu ve' ·švýc. 
ciIV. 'záJk. ( 'čl. 920). Z novej'šÍch zákonných osnov s,toji n'a 'stano- . 
vi~ku š'vý'carského práva Tluská osnova 'z r . 1905 (čl. 879), :poj:etí 
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~ -1i pouze margo rubriky 
rle, -že osn.o/va 'VÍl!bec ne
!í z :vuky do ru.ky. § 2'50 
h není odevzdáni z ruky 
'á vš,aik pozoruhodným, 
evzdání, prichá~i pouze 
fevodu dližby byi' vuhec 
'lide o m o. v i ,t ý c h ve
; o prevodu dTžby vš-e
V10dJU drž:by p,latiti také 
fiženy ,pro veci movité; 
;i konstruují právnicky 
iž by prič'írtali ja~ýllm1i 

rlovitý-ch? J1elst 'Pairno, 
lyž se zv.oli ne,sprá'Vné 
lí/sto. Stálo- t.o skuieiSne 
Č. -zá;k.? 
1:e:iSnoiU dlľiŽbou konstru
k., zcela jinaJk, než j.a'k 
;redečno.u držbu 'v nem. 
sho.ra uvedené r,o.zlišlO
ležitost, po.ne'V-adlž pro. 
~ se ne!pŤihlíží Ik vlasit-
LZda .arž·itel nabyl bez- . 

a nej-akém statku -swu
ráalk ríd o' rOZldelení" ,se 
:n1tD ro.zde'lení'm nabylo. 
'ý jest star-ší'm zákoní
lže se v nauce o držbe 
ly j iž rv ne-mo obč. '~ák. 

vého záJkoníka nechtejí 
bč. 'záJk., nemÔlže Je ,to 
~rnicih problémú držby 
rCh -3: zauj mDuti k nilm 
• v nem. olbč. :zák. ;Sjpo
statnou držbu ve: ·šrvýc. 
l osnov Sltojí [!ra 'stanD- . 
. 1905 (čl. 8179), pojetí 
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nemecké pak j1eSlt zastáváno. v nejnovéj1ší osnove m;aďaI'lské LZ r. 
19!28 (§ 444). R'ado.st z nové lronstru1kce (srv. § 2·44 osn.) ne
opravňuj ·e redaktory OIsnDvy,aby preš1i prels moderní sy,stémy 
k dennimu porádku, ,allli!ž by .k nálm za'U'j ali srtalllovi:s1\lo. 

Po poj ednání ú bezprostrední a prostredečné držbe násle
dují rv osnove ustanovení o dDŽhe rádné (§§ 25'2, 21531), !pO'cti'vé 
( § § 254~215 6) a pra vé (§ 25r7); po tomto f!ol~d:elelllí lP:ľiohá;zej í 
na radu I~vlášrtní práva poctirvého držiteIle pr.áv,a vlasibnkkého. 
(§§ 215,g-2/612) a po.'vinno.'Sti ne1pocrtivého držitelH práva vla'stnic
kého. (§§ 21613-2'(5). J,est pochybov1ati o tom, '~da .t.oto ISylsltema
tické ro~členení v 'záJkoníiku je lepší 'lle'ž ;púvodnÍ. V § 21531 losn. 
(:srv. § 317 obč. zák.) prárv1e-m 'S-e ji1ž nemluví o »vecech :be!z, (p'ána« 
a .o »rvf!ozené :svobo.de jednánŕ«, lIlÝ,bľ'lž ustano.rvení, lto vo.čÍ-ná Islovy: 
»Uváže-l,i lse tedy kdo. v držbu belzlProsrtŤedne, Iie~uše cilzí držby 
ani jiného. práva ... «. Dobré jest po.neehání\ lda:sického určení 
poj1mu po.ctivé dr1žby pDdle § '3216 o.bč. ·zák. (§ 2154 osn.). Nove 
vlsunut jest § 256 o'sn. o o.tázee pDctiv.olSti 'z,áJsttupcu: »Nepo.otivosrt 
zást'Upco-va úiSin'kuje i pro Z-alstoupeného drži tele , nikoli VŠ'aik, 
má~H 'záJstupce vzhledem k rďT,žbe Izrvláštbní prÍlkaz od ~as:to.ulpe
néhD.« Oitbuji ,vývo.dy d. zp. (Istr. 118), Po.nevadž j'sou ,pro. mne 
j1a!snéjší než telkslt -zákDna, avšlaJk domnírvám :se, že- »Izvláštilli pfí- . 
k'aiz Dd Z3:sltoupeného v'zhledelm k držbe« není vždy IS· tIO, aby uči
nil »nepo.ctivO'st zástupcovu« 'pro z-aswupeného ne,Š'l~odnou. po
s,trádáme -zde j aosný proJev úmyls1u !Z,ákolIlorlarco.va. 

JinaJk jednotlivá ustano.vení o.Sno.vy o. poctivých a nepo.ctivý-ch 
držitelkh odchylujŕ se jen málo od ustanovení obč. !Zák. V § 2164 
osn. (STV. § 13a6 obč. :zák.) činí se ro.zdíl m·eú nákladem nutný·m 3: 
všel11i ostatníimi druhy nákladu. K tomu pO'znamenává d. 'ZIP. (str .. 
119') : ~>IPrD nák'lad nutný se po.srUzuje i nepoctivý držitei} jalko drži
tel poctivý, pro. náklad o.statní se však po. s UiZU'j e po.dle ustanovení 
o nep:ľikázaném jedcr1atellstlVÍ.« PO'važuji toto. pojetí !Za ne'Správ
né, 'pDnevatďž vubec ne-l,ze vysloviti vetu o. 'DO's:ta'VeIlli nepo.oti'vého 
držitele na rov'eň s <ďržitelem poctivý:m -ani Jtam-, kde stejlIlé na
ldádání, v ý; j i -m: e' IČ 'll e Ijlestt o.pr,ávnffilO. V p r lá IV n ,i c !k é 'm 
s'meru jest proto lepší formulace obč. zák. Jde1me-Ili däle, nalézá
me dúležitejší korektu::vu v § 2168 osn. (ISrv. § 3'410 .obč.záJk.), kde 
se ustano.vuje, »ja:k se držba chrám.í pri 'stavbe a jiném díle«. 
Zde bére se Hž 'zretel k lIlovému :po.jetÍI S.oiUiS;edslkého pMVia v osno-

I I 
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bylo< zde právem do 
,práJva«. 

Š e 'c h kore'kt,ur teks-tu 
) jedniONivý'C-h otáwkách 
lí8te'ch. J ilIlak z,asluihuj í 
lJlovelIl~: v § 2171 OtSlIl. 

e' pn:wí, j ,ak d,al>eko srní 
j ak daleko pri vecech 
aIIlovení § 27i3 osn., ž'e 
IlSipe'che'm namítlati, 'že 
~žhu nepravou nebo ;že 
,í j ,elst srov'llati: § 8'5:9 
d~uhému vývody d. :z!p. 
'POis:ses sioni'S, ab adver

rehas o< 'záJk'Onné tek sty 

l se, j.a/k' bylo ,poz:name
c ved právníich a stát
,st doménou podroibení 
sn.). HlOlsp'Odá:fts.ké 1TI'O
nOlnenty rílO'ce\ll's:ké prí
sch e li d e 'm velebené 
le«. 
rlastniokého práva 'Obč. 
~tnicJt,ví, rozlsahu ,práiV'a 

r,á v.a« takt'O: »Vkllstník 
, IZ€j,ména nelZlkr,acU!je .. l>i 
aJždém, !kdo ji má v 's.vé 
~'mu z,áJsaJhu ;se o;pfí'ti.« 
fe\j'mý; '0Sl. ve::ns'e uem.í 
tim. Ve švýe. dv. záJk. 
~dého, k d om u j i z a'
~roti tomu pr,a ví: »na 
náha'bi«, což není :z'Cella 
~rou nelkomu prenechal 
;[jpet :požad'Ovati. J ešte 
~iginálu lepší než znení 
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oSlIlovy. Právem nl1uví švýc. civ. zák. .o »m e z í rc h prá'vníh'O 
ľádu«, a co tím roz'umí, podává se jasne 'ze 'znení a. 2, kde se 
Pľiaví: »Každý 'má pri pLnení srvýeh povinností j ednaJti podle 
zálSlad poctivosti a vílry. Zrejmé zneužití 1JrláJva netpo:žírvá právní 
ochrany.« Mezeprávrníiho ráJdu nejsou 'tedy ,podle švý'c. civ. Iz,áľk. 

pri v,llaSitni!(,tJví mire j iného než V'šeobecné s 'o c i á Iní melze, které 
j's'Ou naJznačeny -pÚ'cti'vo1stí a virou. Takové ustalnÚ'velní osno,vla 
neohsahuje, mluví v § 2719 o »p'oru:šení právního tádu«, t,ak-že pri 
tO:nl mJ71stHlme pouze na zvláštní záJkonné pre>C1p~sy ia jej ilch pr-e
staupení. V této forme nepotrebuj-eme vš,aJk žádné zvláštlní s-an[c,ce 
v zákone ise Zlrertelem na !právÚ' v,I.aJs,tnické, nehoť razUJJ.TIí .se S3JnllO 
sebou, že lto, co jest p'ol~ušenim IZláJlwna, ne,s:llTí býti dovoleno a.ni 
vlasrtnÍikÚ'vi. Nelze t edy s.ouhl:a:siiti 's fO,r1lTIu}.ací, kterou :z:vÚ'Ulla 
asnov,a, zm.€tnivši švýcarský puvodní tekst. Fon11Iuuace ta;to jest 
podle mého nárz;oru i zhor-šením pu.vodní'ho te:kstu 'obč. 'ZIáJ1&., který 
rnluvi ú' »amezenfcih, predepsaných 'v zákollech k udržoViání .a 
podpoľ'o'V'ání obe('Jného blaha« (§ :364 ohč. 'Z,ák.) , a ik,terý stanoví 
tedy vš'eobeoný smer omezení vklJs,tniCltví, C'ož v oSInove ne!pri
cházÍ, To., co 'platí ve a. 2 šVÝ'C. óv. zák. o 'pocti1vo'sti a v'ítfe, ta'Ile 
na mys!1i j'i'ž § ,364 obč. Izák., který 'zífej,me myls.li taJké lna -s, '0'

c i á Iní meze, !které jsou st.alIloveny »k udržování a ipodtporov,ámí 
'Obecm.ého hlaha«. Vlastnictví a jiná lprláv,a ne.s1me1jí se tedy již 
podl'e práJwt pl'atného vy.konárvaJti pf8ls mí1"u toho, 00 je1st spole
čensky obvyklú a sociálne primereno. Tekstování § 279- osn. ne
predbíhá dobe- s,vého vzn~ku, ný1brž 'Zustává 1P0lz'adJU za 'snahami 
pU'V1odního. znení. -

V sOiUsedském právu osnÚ'vy vlš,aJk llze arci ť zazn'ar.nenati 
znaČiné 'P'ollHoky. OS!Ilova jde 'v §§ 2813, 284 dále než novelia 
(§§ 364 'a, b, e obč. IZ,áJk.). Z.de ipNcháJzí v úVaJhu taJké § -2'8'7 o-sn. 
se 'SV'Ý1m om-ezenim práva p'revels,y a pr1e!padu (:srv. § 422 obč. 

zák.). SOUJsedJské právo 'spočívá ji'ž Ipoldle své pods'taty na -s~Táv

ném. o d 'v a 'ž o" v á n í :z á j nl ll: a jest prorto -souhJlaJsliti s tím, 'že 
osnova pfi sous.ed:skérm právu toto hled~skÚ' z'vláiŠlte zldulfaJzňuje. 
N alézáme je -zejnléna v § 283, osn., ačlkoliv z,fetel, na odvažo'V'ámí 
Ziájlmú v § 41'2 UhHI'lské osnovy 'Z' r . 19t3, ikterý s}oužil :za vzor 
(ISrv. § 524 nejlllrO'V'ej,ší maď:ar,stké osm.olVy z r. 192\8), j,eŠlte ne
p:NcházL § 208'3 osn. us'tanorviUje totiž: »N!Hmťuže-li !se >staveti, hou ... 
ratri nebo 'stavba (jin€ dilo) ji,ž ~tí'zerná oprMTirti nebo ohnovirti 
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jinaJk, než když s,e' užije ,sousedJního .pozemku, la prevyšuje-li 
~aJeim na staveibní zm.ene 'zájmu na nerušeném užívámí sOllised
n]ho pOIzemlk!u, lze žádati, aby sita vební úrfad uiožH sousedovi 
snáJš'et potrehné úkony, urlče jich míI"U' la trválllí, a lp odIe Q1kolnolstí 
také pfimerenou náJhradu.« V § 284, odst. 1., ipraNí se :dá1e : 
»Vlastník pozemku je po'ViJnell' snášeti, aby se užívalo pros,tonl 
nad pozmnke'm a pod 'pozemkem, js,ou~li Ipro to dldežité dúvody 
aJ déje~l,i se to taJkovým, z.pú&obem, že nemu1že mí1Ji rozumného 
duvodu, aby Ise tQ1mu :brálllil.« A,ckoli'V v techto ustanovelnich 
sftMe j.ešte s'e ozývá individualis,ticJká veta o »vylo11'čení k,wždého 
jin.ého« (srv. § 36 4 obč. ~z,á;k. i. f.), jest lje IPr,ece Ikaždy.1TI' \ZIPlllS'O
bem~ vítati, a to ja1ko apli'k atC i mnou 'zastávané zásady,ž'e vlast
l.niClké Iprávo 'vubec Ipozústává :jen uvnitr IS ,o c i á l ní IC h imeú, 
'to j. uvm.lÍtr mezí, které j sou ,mu ulo,ženy potrebaimi a požiadavl<::y 
pospoliltéiho života. Sem nále'ží také ustanovení § 2ig5 Oisn., že 
vla:sitnílk mUlslí 'Si dáti H:bilti na svém Ipo:zemJku vý,zlkumné :práce 
Zla ,cHi vedJedký'mi. § 2186 osn. jest prB'vzat lZ § 1 záko:na o nelzlbJTlt
né ces,te a ls. 140/189'6 Ť. z. § 2'87 olsn. jedná o prá'Viu pfevesy 
a prepadu, odvažuje ~záj€'mné 'z,á;jmy, a !ziasluihuje [lroto, Ist,ejne 
j ~ako k;ores)poJndujicí § 9,10 nem. OIbč. :zá;k. ,a '01. 68'7 ,švýc. dv. zák., 
pwného ,seh'Vlállení,. 

Us,tanovení '0 vyvlastnení (§ 288 oSin.) a o záJkazu lZcÍ!zení 
a zavazení odpovídají §§ 31615 la 3'64 c) platného práva. TaJké 
dallší ·Ulst3lnOVerrl[, 7. hllavy 'od!po'Vídaji 'v .celku dosavadním Ipráv
ním predpisum. škrtnut byl arciť archaistický rozdíl mezi' vlast
nictvim' IÚplný'm oa neúplným, a spoluvlastnictví IPNNeňuje 'se ve 
'ZfVláJštní hlave (11.) k nauo€' o v,lasltnietví. V oddÍ1lu '0 'žaLobách 
vlastnidkých (§§ 2:90-2'97 osn.) rpojednáJvá Is'e !právern nejen 
o reivindikaci, nýbrž také o actio negatoria (§ 2~915 osn., odde
lene od actio confessoria: srv. § ,5,23 obč. záJk.) , a to o 'žalobe 
zájpurčí j ako o protejišlku reiviill'dilkaoe' i j ako o protej lš~u 'ž'aldby 
publiciáJnské (§ 2:9t7 osn.). Jednotlhné !poZ!l1,áimiky o 'žalobách vlast
niJckých hy1y vyrí1z,eny j iž v dŤíiVej ších odldHech; oddhy:bky 'od 
p1a1méiho p'rávního stavu jsou tflle'P'a:t:rné. 

Palk následnj í z!pusolby nalbytí vl'asrtJniotví v témže poradí 
jako v dbč. zák. (hilava 8.: Nabyti vil,aJstnictví iPfivl~stnením a 
nälezem; hlóa v,a 9.: Nabyti v llastnictvi :prirústkem ; hlava 10.: 
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~emku, la prevyšuje-li 
;eném užívámí sOllised
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vám.í, a lp odIe okoInOistí 
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Prevod v1astnicltví a pod.ohné prÍ!pady jeh.o (prechodu). Z odJchy
leik osnovy Old 'platného práv,a; jest 'zde Istruooe' uvésti snad tyt.o: 

P.odie OSInovy ~z:e S~ p:ľivlasimiti také .olpUJš,tené !po'zien1,ky, když 
vlOhledem k n1m vlastník nevykonal v,lasr1m,iclkého 1Práva po zá
konnou dOlbu proml,če'CÍ (§§ 3.00, odst. 2., 30'1). Se :škrtnutŕm 

§ 38'8, vety 1., obč. záJk. nellze však 'soiUh1lasiti, lPo[}evtadž j'8'st 
pI1aJklti'cky dJú1ežité vyslovilti domnenfk.!U, 'ž'e v pochylbnOisrti ne:lze 
miti za lto" .že vec , jest be,z ,pána. U st aIIlov;enÍ' § ,390 ohč. záJk. 
o oznámení ,a uschovám.í nale~en.ý'Ch vecí h~l.o v § :3'04 OIsn. p:fi
zpUtslobeno ,novÝlIľl .pomerum. K § 3911 obč. zák. byly prÍJPojeny 
v § 3'05 o,sn. dve' cvety, 1podl'e niehž se nálezné vymeŤí podle sluš
nélh'O uvážení" má-U vec ~v'láštní hodnotu j,en pro vhl;SItníka; dáIe 
p:fÍ'sluší nál,ezné ná1ezici i ibehdy, ikdy.ž vlastníka Ize 'po'z'naiti zrej
me hud' ;ze !Znamení na veci nebo z' jilIlých ok.olností. Souhlasi,ti 
dluž:no také s novotou § ,307 osn.: »Froh}ásí'-1i nälezc'e úr,adu, lže 
nale~-ené ved lllaJbýlti nechce, Iprec!häzi jeho Iprávo na obec, v je
jím'ž obvodu vec ibyl,a nalezena.« Nový jest § 313' Otsn. o zata
jení iP'okladu, na 'misto IPulvodníiho § 400 ohč. 'ZIWk.: Z,at,aj'ením 

. pokladu ztr:ácí nál,ee~ce právo na svou polovici po/kladu v.e pro
spech vlastníikúv; z,atají .... lli po:klad nálle'zce i vlas,tnílk, 'zkrácejí 
oba své právo ve prospech obce. škrtnutím § 4'01 obč. zák. neslní 
býti vy.voJ,áJn doj em, lž'e Ita/ké ,2. veta téhož par,agu-af,u nemá platiti . 

'z ustanorvení hl'avy 9. ~Iasluhuj ,e ,pouze nový predpis § 32:5 
'Osn. zvlá'šrtní po~ornosti. § 3125 'llIstanovuj.e: »Jesltliže stavba, vy
vedená na pOlz-emku vl,astní'm', zastavuje ci'Zi pOlzeo.nek jen ll'alou 
svou čáS'tí (prest.avek), ;p:ľiII)iadne ~pozemelk pŤestavkem z,astave
ný stavebníiku i tehdy, IkdY'ž vlastiník o presta/vlku nev.edel', a to 
sltavebnfkupoc,tirvému za náhradu .obecné ceny, ,staveibníiku ne
poctj;vému 'za náhradu ,škoay.« Za ~naJla fides nes,mí vš,aJk bý:ti 
nepoctivému stavebnílku priznáno právo vlastnioké. 

V hlave 10 . .prejí:má se v § ,3219' osn. teorile o ,titulu a ,modli 
acquri'r 'ellldi lP o u lZ e pro prevod vlastni:ctví. V ,čem titul Is:po'čívá, 

se ll1epraví, ,tedy vý,počet § 4124 oibč. [Zák. hyl vypušten; chybí 
také vš,eobecné ustanovení § 42!5, ve,ty 2., 'obč. ~ák., 'ž,e vl'ast
nictví, stejne j:ako OIsta:tních veClnýdh práv, j'elst 'možno krorne 
pr~padu v zákone vytčených nalbý,ti Ipou~e p~ávní'm ode,vzdáJnim 
a prevzetí<m. TaJk odpadá ,taJké titul vrolz'ené s,V'Oibody pfi pfhnlaJst
není podle § 381 , o'bč. 'zák., jakož i o;z'll!alČení »'vecí be·z ~ána« j,ak.o 
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»fre~s,tehende Sachen«. Ponevadž .pak ,se predpisy o symbol'ické 
tradici, o brevi lnanu tradi,tio a o cOlnS'tiÍltutum po'S,ses,soriurm 
(§§ 427, 42'8 ohč. 2áJk.) , v osnove illaléz,aji, jak jlsme videili, v hlla
ve {) držbe, spokoj uj e se osnovastručnÝln ustanovenÍ-m § 330; 
»f>revod 'vlastnietví k vooem movitý,m ,aov,r,šiUj,e Is,e ,pre'voden1 
držhy.« V §§ 24'9 nás>!. osn. Ise praví, co osnova rO',zumi, »:pŤevo
deln držhy«. V'š'eohecný výraz »pievod« držby nená: lz'de vŠaJk 
zcela 'S\právný, ponevadž držba 'Z1aJhTlIlluj,e i držbu práva a Ipre
vodem držby práva nemôže prece Ibýrti vlastnLe>tvi nabY1to. Také 
ustanovení § 430 ohč. zák. hylo nitkolliv Iku pro.spechu ,veci 'v § 3'3,1 
osn. Q;ikráceno, č'Ílmž presno's,t :pÍlvodniho ~ZJfiení byla ohetováJna. 
Praví-1i se nyní podle formulace o'snovy; »,Zdzí-lise táž vec m,o" 
virtá 'vllastníkem nekolika osobám, je toho, na koho se držIba jej í 
dríve prevedla«, - paJk 'mme býtí pr.edJvetí vlZitahováno ,talké na 
pripad 'zcizen:í veci více s p o l u v l ,a IS It II í k li ll, a )paJk nelm liže 
ovšem 'z'ávetí hýb .spr,ávn:é. Kmle!čne j ešte jedna náJmiJtJka: Proč 
má se ,z:de lnluviti 'ú »z;cjJzení«, kdy'ž Ise jedná o odevzdání nebo 
prevod? T,aJké posl'edni veta § 331 osn.: »Zciúte,l je vša/k odpo
veden dr 'll h Ý n1 (?) za škodu« !Z,rejme ,nenÍ' ž.ádným 'zlepšením 
púvodního tekstu, kde se praví: »v}asltnÍik VŠ3Jk ručí poškozené
mu«. Ty to poznámky týkají se tak!é :formuliace Iposlední vety 
§313'6 osn., kteTÝ byfl' !prípoj en na § 440 o:bč. záJk . . 

·DaJllŠí korelktury, které by,l,y provedeny v . této hilave' o'snovy, 
ne'mají QJodstatn.ého významu. 

V soU'vi:slo'S,ti s ustaJlloveními o právu vkl~s,tnickém poj ednává 
nSfl10va v hlave 11. o spoluvlastnid;.ví. Tato hlava nem.í ž,~dným 

novým' v~Ttvorean redaJkto'ru; preikftiH. ;POUZl8 hlavu olbč. Izák. 
».0 společenství vla,stniotví a jinýCJh vecných práv« a spojili ji 
s práJV1em vl,astnický'm. PO'znan1t8'lliaJl Jsem ji:ž shora (Sibor,nílk ved 
práv'ních ·a Is,tátních, Toaník XXX,II., Istr. 116~' ), že ,stanovisko obč. 
~álk. ik tomuto problému j est s' ,m'Úderní!ho hlediska SIP rávn ej ší 
než stanovisko osnovy. Osnova nemluvi, jako obč. zák., o ».spole
če'lllství«, nýhrž všude o »spoluvlas1tniknvi«. 

ľ\1erzi .právní>l11i duvody ,spoleôelfi.&t,ví, kte-ré js-ou v §341 OSIn. 
v:fipočitány v jinélm poraJdí ille,ž v 'Úlbč. zá;k., objevuje ISle vedlie vý
roku soudního bJké výrok úfadu !správního. »Srpole:ČIná práva 
spoluvl,as,tníkú« js-ou v § 34;3 osn. jillliak ustavena než v § 8218 
ooc. z,áJk. Nové znení pro svú:j doktrináíis!ký ZlPu'Sob mauvy jiste 
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neiní le.pŠí~ hyť i bylo delšÍ než v obč. LZlák. Správnej 'ší by byl0 
škntnouti fi:kci,že se ,spoluvlastníci ,palldáda;jí za asabu jedinou, a 
ostatní ahsaih. prerv'Ziki. 

V c'elé hlave 11. adchyJky lnezi U'stanav8/IlÍ'nl1 obč. zlwk. a 
asnavy nejsou, nehledíme-li k zásadní-mu stanovi'sku r e.dakt anI, 
vubec 'značné. Nutno v'šlak prece a,ceniti (Z,wslluihu l'edakto'ľ'u, že 
'Venoval~ zvláš,tní po:zrOTnost prob1ému rOlZdelení Is!pale'čné veci. 
Koneonfrn vý,sledlkem jejkh dlouhých porad jest nové ustano
vení § 3,6'3 o,sn.: »NedaJjí-li se ze spolieČIné Ive'ci utvaNti dHce od
pavídajíci :pi;esne :pod]!:um spoluviLas1tnílku, n1ulže rozhodce nebo 
soudJce rO'Zldíly v hodnoté vyrovillati lP en élZ,ii, ,ale nej výiše tak, ž,e 
perllÍiz, p:ľikáz'aný j 'erctna,tlivému spoJuv1aJstníkU', neprevý'ší de,s'e't 
ze sta hodnoty jehO' ,dílce.« Pokud vidhn, nemá zejména ;poslední 
veta tohata ustanovení žádného 'V'zo,ru v no,vej'ším z'áJlmilladálisltví 
a miUsí Ibýti prota povaJžována ~za originelní výtvor T'8d:aJktaTlI 
osnavy. ,pokud v:ša:k pratokaly (které mají teprve býti urve:fej
neny) nepoda;jí o' ,téta atázce abjasneni, :nutno Ise zdržeti' k r it,ik y 
navého ustanoveni. 

Správné daIP1nffií § 831 olbč. LZá;k. ncyve zavede[l1au Ikll3lusuH 
l'ebus ,sic Istantibus (§348 asn.) z asluh o vialo iprece !ZlvláJštníha 
oduvodnení, jež" bohužel, ne}ze v '<l. z[>. nalézti. MimO' ta, jest 
ješte poďarbknouti, ,že prem:í'steni § 1200. obč. zák. do hla:v'y a spo
lu v las,tnictví (§ 3161 osm.. ) není sIpnávné. V UJbec s'e'des lna teriae 
ve pÍ'Í'čine skládánŕ účtu jest ve sm,~olUve Is:paQeóe.llIs~é a ne lV nauce 
o :společenství vlastnicbví. Vždyť ,se tu 'jedná o vedení a; správu 
spo1ečný'Ch 'z ,á}> e 'ž i t o stí, ne pOlU1Z8 o udTžovwní ra :SlPrávu 
»veei«. K tomu jest ješrte uvés,ti, 'že §§ :3160 a :3'611 a:sn. nejsou 
správm.e stylilsovámy, :poslé.z uvedený !pr:ato, 'že neohává nez:od
pove'denu otwZlku, »kdo nemá pTáva na účet«, a prvnÍ', ,ponevadž 
jest s druhýn1 v rOlZ.paru. 

IV. Pa oddí:lu o vlastniotví osnova; pojednává a iura in re 
aliena a ta a staiVebnín1 právu (hlava 12'.), o sll.uželbnosltech (hla
va 13,.), o pr:3NU zá;stavním (h,la;v'a 14) a o ,reá'lnýoh hfe'm,enech 
(hilava 115.). EXiprelS'sis ve'rbis pou!ze slulžeibm.ost s,e na;zý-vá vec
nÝiHI právem užívacím (§ 39-9 osn.). 

Stave/bni !práva srpo,číivá v osm.orve (§§ 3'8\2~3198) na' ustano
venich zákana z 2/6. duhna 1912, ČÍIS. 86 r. z., avšak s četnými 
odchyJik,ami. Co ise týče sy'Stem:aJtiky asnovy, neodpovídá v tomto 
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.oddí,1u v'šem Iptání!m. Po vy.mezrení~ ,poj'mu (§§ 382', 383) následují 
predpisy .o vzniku a zániku .práva stavebního (§§ '38"i---3'90) a 
t~pr,ve paJk .o pDávnich pOImerech :Zl !práva ,sta~eibJního (§§ 391 až 
398). Tako otwzce 'zánilku jedná se ja/k ve d~uhlém talk i ve tre
tí'm oddilu, nikoltiv tku proSjpeCJhu vyUčení. Zánilk lIDá (prijírti na 
konec a 'zde má se j ednati také o následckh 'zániku. ,Proč není zde 
zvolen onen systen1atický porad, jej'ž osnova jinak, na; pr. v hlave 
.o slu:žehnostech, isama Izachovwvá? Porad, 'zvolený usnovou, 'zte
žuj e IPrelh~'ed. 

O ,pojmovéni určení § '38'2 osn. by,la již sho.ra (Sbo'rník ved 
právnich a ,státnich, rOČlní~ XX~III., str. 98) 'reč (pri 'č'em'ž došlo 
k tiškové -chybe; ve 24. 'rádce má Isrtáti: »j'ako vymezení \pojmu 
s It a 'v e b n í h.o prá v a«). 'Hned k 1. odst. tohoto paragrafu 
Jest pridáJna nová veta, ikterá se vlastne na :z,áJklade' 1. ~ety TOIZ
umí isama sebou: »Nezále'ží' na tom, ~dalli jtde o sbavbu ji'ž IZrÍ'Z'e
nou 'či dosad nezÍ'Ílzenou.« § 3,83 oSIn. prejiJmá pouze 1. 'čás,t vety 
§ 6 'zá/kona o !právu stavby, že »stavební právo jest vec Ine
n10viitá«, 2. ,(sá st vety o »prĽslUišooství práIva stavby« VŠaJk vy
ipou;ští. Nej~épe hy vlastne íbylo celý 1. odstavec § 6 záJk. o ,právu 
stavby lškrtnourti, ponevadž konstrukce toho druhu [lejp~t:ľí do 
~á;k.ona a j i,ná :mode,rní 'záJkonodárs'bví vehni dohre se obejdou 
bez takový-ch ustanovení. § 384 osn. odipOvídá § 5 (Z,á/k. .o pr~u 
stavby s vypuš:tenim dvou posledníich vet, které pat1rí do práva 
killihovního,. § 3:8'5 osn. j'est prevzat "Jj § 3" vety 1., !Z,áJk. o právu , 
stav-by bez om,ezeni 'Práva stavby na určitou 'zá!konnou dobu, c.ož 
j'el 'zcella ,správné. § 3, odst. 2'., 'zák. o ,právu staV1by ibyll !prfevzat 
v § :386 osn. V nové poslední vete 'se praví: »8tavehní plat l,ze 
~ajisrtiti na stavebil1ím právu j3iko ireálné Ibfemeno« - kO'lltstruk
ce to :právnicky nepNjatelná, neboť rto, 'co jest »,reálným breme"" 
nem« !podle § 4'96 osn., nemuže soUtča:sne ibýti »staJvebním prá
vem« podle § 3812 úSil. - vždyť oba práVlní ústavy ma:jí v Z'áko
ne své !ZV11áJštnípostavení a neslouží tý-mž účeHl,m. § 3187 os,n. 
jest prevzat z § 4, odst. 1., 'zák. o právu stavby. Proti novým 
§§ 308'8 a '3189 osn. nelze nicnamítati, ponevadž dlužno j>e pQlVa
žovati pouze 'za ap1ikaJci ,~ásady vyslov-ené v § 1017 nem. obč. 

záJk., 'že pro stavební právo vl,atí preidpisy VlZtahující:se na po
zemky. V § 000. osn. jest reci:pován § 8 záJk. o právu stavby. 
Ponevad:ž se izde ji'ž mluví o 'zániku pľ'láJva stav-by, :pociťuje se 
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m eze ra, která vznilkla škrtnutí-m § 9, odst. 1., :záJk. o právu 'stav-
. by. V osnove pojednává se pDd rubrikou: »Z.án.ik práva staveb
níhD« o rúzných podradných ot,áz'kách, avšak, j a k vl'astne k 'zá
ni:ku vráva stavby dúchází, se nepr,a'VÍ. Bez pfevlzetí § 9', ve'ty 
1., z'áJk. ú .právu stavby zústávaji iVšeehny príslušné predlpisy 
úsno'vy bez tprávníhozákladu. Pokud s,e tý'če dal,ších ustanovení 
osnovy o stavehnílm .právu, § 3'91 osn. údpovídá § 6, odst. 2., 'zák. 
o právu stavby, § 319,2 osn. j'edná .o :zcizitelnosti a zdedi,telnosti 
stavebního práva !podle § 1 ~ák. o' právu stavby, §§ 3915· a '3916 
jsou dálIe preV'za1ty z § 9', údst. 2., záJk. ú \právu stavby v 'širší,m 
znení, v nemž jest č'tvrtina uaJhraz·ena p'olovinou hodnoty, § 319,7 
osn. pak jest prev'zat z § 10 'zlá:k. ú pr.ávu sta~by, tentúkrát ve 
zkráceillém 0llooÍ. V § 3.94 .osn. konS'truuj e s'e sit av elbní [p'rálvo 
.takú právo absolutní, sme~ujíd :proti ka'ž,dému:, kdú iZlad~žuje 

staVibu nebo stavehní pO'zemek, neho jinaik IstavlehnÍI 'právD ruší. 
Núvé jest ustanúvení § 3913 'Úsn., 'že, není-Li nic j.iilléhb vy jedná
no, piíslUlš{ Istavebníku pr-edlkupní p~árvo na stavební V'OlZe'mek 
a vlastn~kiU tohútú pozemku na prá'Vústavební. Nové ustano
vení § 398 osn., 'že práva a \povinnosti účastníka mohún hý;ti 
smlouvDu :upraveny j inak, jen po[kud to 'zákún dopoUiští, jest 
v1astne samúzŤej'mé a PTO,tú z:byteČlIlé . 

V. OSlllova uvádí již pri určení pojn1u služ'eibnolsti, 'V ,čele 

hlavy 1'3. (§ 399) nový (právni ústav v l a s t 'll í k o v y s' ~I u"ž e' 'b
n o s t i a to jako protejišek 'k vlastnÍkove hY'Potéee. Tuto novútu 
dlužnD 'zajis,té sohvalúvati. Tú nelze' 'Však fíd ú vŠecih jednotli
vých kúrektuT,ách, k,teré úsnova pri revisi práva sllUžehností na
vrhla. Ne[)rávelm Is'e na pf. 'ŠikTtá 1. veta § 4174 oibč. 'zák. , pone
vadž ' zde jest vymezen dúležitý rOl~dii 'mezi pOiZemke,m služeb
ný'm a .pan:ujícílm. Dús~,ed'kem túhoto š1krtnutí naJbývá pDslední 
veta § 4010 osn. povahy š!kú~ní Ulčenosti, kteTá j.a:kO'žtú v~pO'čet 
j,est na tomtO' miste 'zlhytečná, ~~aJtím 'Co vurvodní \ZIIleni (§ 474 
obč. záJk. i. f.) ovšem 'zasluhuje prednost. § 401 .osn. vypočitává 
»oíbvyiklejší zpúso!by slulžebností domovnkh« (srv. § 4715 úbč. 

zák.). DUležité jest rozšírení búdu 4. na vystavení sklepa pod 
soU'sedovým pozem-ke,m; se 'zŤe,telem k § 318~ osn. V'zniká všalk 
otáJ~ka, Ikterá není 'V úsnúve :ľo,~hodnuta, kdy vystav,ením taJkú
v.ého :siklepa vznikne služebnost a kdy právo stavební: poMe zá
konné definke s~iUžebnústí jsou tytú Olznačeny j ako vecná ,práva 
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užívacÍ (§ 39!9 oSIn.) a Iprávo s,tavehní jest podle své ;podstaty 
také vecmý'm .právenl uživaCÍ'm. Rozhodneme-li se V'šaJk pro .slu
žebnost, VZIIlH\:á opet jiná otázka: zNdÍ'-li vl'astnik v zahrade pfi 
SVélTI dome isklep, j,est tim :zaLož'ena 'slkutiková podstata vlastní"
kovy 'sluržebnosti podle § 3el9 osn. i. f., ,která by vyžadovala zá
pisu -do !po/vemkové knihy? Vypočitá~á-li dále osnova v § 404 
osobní 'služebnosti, musí každému nalPadnouti, proč se ,zde .mluvi 
jen o ,právu 'V.'žÍvaóm a poží1vacím, kdy'ž v §§ 448 a 44,19 osn. jsorU 
dány ješté zvlášrtní predpisy o »slUlžehnosti bytu«. Dále není 

. správ/né škrtnutí § 47'9 ohč. zák. o nepravidelných a 'zdánlivých 
služeibnostech. Kdb· pfi VÝPOlčtu služebností' a vôbec v celé ;st,ruk
ture nauky o s,luž.ebnoste'ch 'vy,chází 'z oUč. zák., nem:uže ne.pfi
hlí!žeti 1k ll'€Ipravide'lným a zdánlivÝ'm služebnostem. Nejsou rtalké 
tak nepraktklké, ja]k si snad redak,tori predstavují (s·rv. §§ 16, 
18 zák. Ize 7. 'června 1.883, ,č~s. '92 r. z.). 

Porkud se týká naJbytí služelbnosti, nsnova nemluví již o »du
vodu ;pro nabytí 's}užebnosti« (§ 480 obč. '.zák.), nýbrž prosté 
o tom, 'že služehnost '»se 'ZaJklládá« hlavne' na ;sm1louve, na posled
ním ,po/fÍ/veníl, na vý'rOlku soudu, na 'v,ydrrení' a - cnŽ j 'elst nove 
pridáno - na výroku Ú'ra;dlu s:pr.ávního. Jest zajisté ,pochybno, 
~da má ibýti správní,mu úradu 'v)T1hraJzena kompetenee ve ~ecech 
na:bytí ,s[užeibnos,tí v rámd ·souilwomého práva. § 4181 olbč. q;ák. 
ve svém novelovém !znení je!st ješte r{)l~ší;fen o 2. odstavec § 406 
osn., který svým .poukazelm na roz:sudky nelPTaví vlastne nic 
nového a není prot o nutný. Naproti tomu redaktori škTtli posled
ní vetu § 4811 obČ. zäk. o »ode'v~,dIámí« a tí,m jašte jednoU' doká
~aH, že jest jim j akékoliv »ode'V1zdání,« Jako ·terminus telchnicus 
ne'P'ríjemné a 'že 'se tOimlUto v ý/razu, ikďe by se snad ;moh'l vYSlkyt
nouti, vyih:ý1baj'Í. Také ode'VizJdání náleží ke 'zlPusobu1m nabJ'tí' s~u
žehnos,ti: vyžaduj,e požívámí .podniku 'zlápi~sul do v·erejných :knih? 
N ení tak snadné udélati proste pres »odev'zdání/« !čáru! Záslu:ž
né jest .prevzetí § 413 patentu lZ 5. 'Č,ervence 1185'3, či-s. 1'3'0 r. 'Z., 

v novém § 40'7 osn., který lPtizpúsobuje 'Základni myšl'enlky cito
vaného patentu dnešním hospodárský,m pomeTum :a berezvlášt
ní z'retel:k izáj m'lllm polního a 1esního ihos,podáfství. 

Pí-i. ustanovení.ch o »právních .po,merech 'Ze služehnostÍ:« 
(§§ 408 [ll!ás1. osn.) ~yskyt'Ují :sle pochybnos,ti prot1 novému do
datku k § 485 olbč. 'z,áJk. ve 'znení tretí novely. K 1. vete téhož 
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paragrafu jest piipojeno v § 411 osn. toto ustanovení,: »K \prosto
ru pod povrchem lz'e však zfíditi ,vecná práva užívací j'akozcizi
te-Iná a dedilčná.« Osnova s'mešuje Izde se zrete,lem k te!kstu §399 
osn. ZJfejme IPojem islužebnosti pod .povrchem s iprávem !staveb
nim - :presnej ší 'znení bylo by Iztde arci ť na Hlíste. U'stanovení 
novelovaiIlého § 485, vety 2., obč. zák nalézá se nyní ve z,vlášt
nÍtm § ,41'2 osn. Zde osnova uží'Vá mís,to citace (§u 847 obč. lZ.ák.) 
sprálvného op-sání, qpouštÍ stanovilsKo nede1itelnorsti a ,mIluvíl pouze 
o nemieniltelnosti 'sl'U'žebností, »když se oddeľ[ nelkte:ré 'části lZ veci 
slUlž'ebné nebo když k ní pribudou nové, ani Zll11'enami v r.ozsahu 
panujícitho 'Po~emku«. Totéž plati o »z'me:nách v hospodáiľ'stvi na 
panU'jícíim ,poze1mk:u«. S ltoUtO formulac~ dlUižno 'souhlasiti. 

U stanovení O'S'llovy (§ § 414-4]219) o j ednotlivý'ch dl"uzích 
pozemkových s'lu'že'hností lli;ší se jen ve1mi m,álo od IPrísluš'ných 
ustanovení; oibč. !zák. (§§ 487-503'). Daleko dúležitej'ší jsou 'zme
ny, kte'ré se týkají, osobnich s,lUižehnostL 

J iž pfi pOjUIU »Ipráva poží1VaCÍlho« podle § 509 ohč. záJk.setká
ván1e 's,e :s df:1iležitými odchyl'kami. ,Na 'štestí korespondujkí usta
novení § 4315 osn. nenáleží k onem zákonným definicfm, které 
j'sou: výs'lovne o'znaČ'eny jako »pojmy«. AI,e ne:hlede .arni k tomu 
nelze ustanovení' to v nynejišÍlm 'zrnení, právnklky udržeti: »lPrávo 
požÍ'vací dává, není .. 1i jinak uj e.dnáno , právo, alby se dzÍ veci 
užívalo bez'e 'V'šeho obrnezenÍ'« (§ 41315, .osn.). Zde :pficháJzeji tooy 
dva rOlzdí:ly naproti obč. zá;k. v <úvahu: 

1. Jest vyhr,a;zeno jinaké 'ujednáini; teks,tování' j ;€!st tak 'zvo-
leno, 'že vý1hrada se vzta:huje jalk na uŽÍ'vánr CÍ'zí veci, tak i na 
»ohmezenh<. Z toho !plyne, že ususcfructus' \ZU!stáv.á pI atný,m , íbyť 
i »uiívánÍ'« 'ci'zi vecit nebylo smluveno - z~e;j'má tocontradictio 
in adie.cto. Jina~é ujednámí mÍlJže se' oiVšem V'z,taihoiVati taJké pouz,e, 
na »obmezení«; to se však musí docela jÍJnak vyjádfiti ne:ž se to 
stalo v osnove. Vubec :spo,čívá 'z'aŤ·aaimí vedlej:ší vety: »nenÍ--li 
jinak lujednáno« jak ~fi, ,po}movém určení prá-va uŽÍI\racíiho (§ 43'0 
osn.), tak .i práva pO'žíiVacího (§ 436 osn.) na nedorozumenÍ' pfi 
prepracování .pu~odního tekstu. Ustanoveni O'bč. :zá;k. o oSOlbnícth 
s'].užebnostech 'Počírnaj í vetou: »V Ý k o n osohníoh slluže'hností 
deje se, nen]-H j,inaJk uj edn áno , podle tec:hto z·ásad« (§ '504, veta 
1., OIbč. ·zák.). Tento úvod má ovšem pouze ten Isrny.sl, 'Že v.zhle-
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dem k »výJkonu« mohon býti .smIou-vou ujednány jednotlivé od
chyltky. To vŠ'aik neznamená, že hy svobodné ujednání 'mDhlo 
otfásti samými 'základy osobnícil' slu:žetbnosti a dokonce i ohro
ziti jej ich trvání. Redaktori osnovy 'vypustili úvodni vetu obČ. 

z,ák., za to vlšalk pojali vedlejlší vetu o. svobodném uj'ednání do 
saJIDého u:rčeni poj'mu práva U'ží'vacího a lPožívacího ,a t ak vznikla 
logická neudr-žitelnost na mÍ'sto praJktické použite~nosti shDra ci
tované vety. 

2. DrU/há odchy}ka § 4'35 osn. od § 50.9 ooc. :záJk. spočivá 

ve škrtnutít slov: »;salva rerum :Slwbstanti'a« - j est to t~k pod
statný znak U'sUlsfruktu, že re,datktori, !kt'eln ho zdeškrlli', aby 
se na jiném miste (§ M~6, odst. 2. , osn.) k ne'mu opet vlr át il i , 
mají vykáJz,ati zvláJštní duvod, proč se usneslri odchýl,iti se O'd 
vzoru o'bč. zák. Ta:ké nem. ohč. zák. ll'ŽÍ'vá tétom·etody, uváJdeje 
z,äsadu »ise ,šetfeÍlÍm .podstaty« te:prve !Pfi pojednání o 'P'Ovin
nostech poživatelových (§ 1013i7). Redaktori moho-u se tedy O'd
volávati na nem. obč. Izák. - ale pak nutno :se jkh tázati, tproč 
si onohO' vzoru práve .pri .právu /požívacím nepov.šimmuli blí'že 
tam, !kde ,se j edna10 o dUle:mtej ,šŕ otáJZlky než o. to, má-li hýti zá
sada »salva rerum substantia« uvedena již vúvodním ustano
v.ení neho teprve pozdejL PfedevšÍln plyne již 'z § 10,30 nem. 
obč. z,áJk., že :požadavek obč. zák., aby dzí veci »lbylo .poživáno 
bez jakého:koliv o.m'ez'ení«, nenáJle'ží k ipDds,tatný,m znaJkum ,práva 
pO'žÍi\racítho. ~cela ;správne praví se IProto v § 1030, odst. 2., nem. 
obč. Izák.: »PožÍrvací .právo môže tbýti o.mez,ooo. vyl1.oulČením braní 
jednotlivých užitku.« Právem zdurazňuje nem. obč. zák., stejne 
jaJko jiiž rÍlmJs'ké právo, moment »frui«, t . j. oprávnen} »ibráti 
užitlky rve0i« (§ 1030, odst. 1.). V osnove není to však IS .potreb
nou jasností vyjá:dŤeno. Naopak v osnove jak pri .právu užíva
CÍIm (§ 4130), talk i pfi právu !požírvaCÍlm mluví se o »právu, ruby se 
cizí veci u 'ž ŕ val 0« a tím jest rozdH mezi uti a :Druri :s'et:fen. Zde 
melo se ve pfÍ.čillle pDžívací'ho prárva U'žíti formlUJ.'aJce nem. obč . 

zák. Značne dft.ležitej ší jest však .poukaz na nem. ohč. zák. pokud 
j de o ona ,ustanoveni, která nelj1sou v 0'00. !Z,áJk., 'která V'šaJk ne
smej i Cihyheti v 'modernílm zá1koní!ku, a to ustanoveni o požívání 
práN (§ l06g nás1. nem. obč. :zák.) a o požíváni jmení (§ 1085 
násl. nem. olbč. ~ák.) . Nedostatek ust anovení tohoto dr uhu vosno
ve jest zr ejlmou m€izerou. 
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P.rihilédnen1'e-H k jednotlivýnl kore1kturám osnovy o právu 
požívacÍ1m, imusíme 'Se di'Vi,ti, 'že osnova odstranma z puvodníh:o 
te:k'Stu Innoho vedlej 'Šich vet a to 'zejména tech, !které :znalneni
tou formulací vyjadfují hospodárskou povahu práva požívacího. 
Veta § i5'12 ofbč. 'zák.: »pokuid mohau se (sc. povinnosti) hraditi 
z užitkú, ik,teré vec z'a po'žÍvací dohu skýtá« není tak . 'zhytelčná, 

)ak si redaktori mysH, když .pre'S ni ,precháJzejí k denní1mu po
fádku; j,edná ise' o to, že IPožiivatel ·múže ručiti až do výlše oné 
hodrnO'ty, :kterou muže dOisáhnouti .z výtežkii statku. Jest lto táž 
myšlenka, na 'ní'ž spočívá § 513 dbč. 'zá.k., když se praví, 'že poživa
tel jels!t IPovinen 'z v Ý n o s u sLuželbné veci opatrovati j·ejí' Izdo
konalov,áJní atd. V tomto smeru osnova (§ 413:8) následuj,e pojetí 
olbč. Izáik. (s~ova: »aby 'z: jejího výnosu hradil ... «) ; \pr-oč' ne,má 
již toto pojeti platiti pro § 437 osn.? Dále odpadají ·Z § 615 
obč. zák. v § 4'40 osn. slova: ».anebo požad'ovati .primerenou ná
hradlu :za lPožívámí, o které pri'še! proto, že se ;stavha neprovedl'a« 
a na počät:ku § '441 .osn. 'z § 61,6 ohč. zák. slova: »trebas: by byly 
žádoulcny k rozmnožení výnosu« - tytoškrty neiprispívají ~šaJk 
k tomu, aJby hylo [)~ne 'zadost Uičineno hospodárrs'k-é pov,alze poží
vacího práva. Vítati jest naproti tomu výslovne (§ 4318 OSiIl.) 

stanovenou povinnosIt poživatele k »ohvy'k1ému poj iš,tení« , jalkož 
i nový doplnélk ik § 516 ohč. 'z·ák., unl'fstený jako pos,}.ední veta 
§ 441 o'sn.: »úroky z nákladu na taJkovéto 'sta'vrhy poživatel ne .. 
ne8e.« To nel'ze však :fiei .o nové for,mulaci § ,517 obč. '.z3J1c § 442 
osn. 'C'hce totilž otámku meHoračních nákladu· 'feši-ti právnickou 
šablonou, stave poživatele jednou na roveň poctivé~u držitéli, 
ostatne v'šak 'j edn at eli bez príika'zu. Také predlpoklady jsou 'zde 
jiÍné než 'v obč. zwk.: k prvé ikategorii náleží »náiklad, jím'ž vec 
byla zlepšena« (o »trvalý·ch« užitCÍlch není reč) ., k druhé naproti 
tomu pOIU!z'e »nálklad ze Izálihy a pro okra:su«. Hospodáfské sta
novilsko obč. 'záJk. k ,této otázce zasJuhuj e v'ša,k podle méh'O názoru 
pfednost. O §§ 4414 a 4415 osn. byl,a relč již shora (8borillíik ved 
právnfdh a s,t-ártnkh, ročník XXXIII., 'str. 129, 13'0). V § 44'6 
osn. jest pouze 1. veta .prevz,ata !z IPuvodního tekstu (§ :510, veta 
3., obč. záJk.), ostatne j est to ustanovení nové, které hlílže upra
vuje právní .pomer ,mezi v e,fitelelm, jistiny, u10'žené pod' iÚrolc, a 
poživatel,em, Iresp. m'ezi te'mHo oberna a IdliUžlníkem. § 447 osn. 
odpovídá § 5215 obč. 'zák. § § 448 a 44!9 'Osn. jednaj í o s'lužeb-

Sborník v~d právních a státních XXXIV. 23 
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nosti !bytu a obsahují pouze stylistidcé odchylky od obč. zák. 
(§§ 5121, 512Q). 

žalohní právo ze služebnosti jest naproti tomu v § 4'50 osn. 
zcela j in aik ;upraveno než v púvmlním te:kstu (§ 523 obč. záJk.). 
Praví se: »Kdo je oprávnen z'e služebnosti, ,má Ik ochrane' svého 
práva 'žaloIby ohdohné žalobám rz vlasrbnictvi a z domnelého vlast
nictví.« S ihlediJstka legislativ-ního podle mého názoDu nel1ze 'žalob
ní, právo ve /prí/čine služehno'Stí odbýti poukazem na analogii se 
žalobami vlas'tniúkými; 'co 'Se hodi do učebnice, nehodí' se vždy 
do zákona. 

V'š8Jobeoné ustanovenÍ' .o 'zániku 'služelbností jest sice v § 451 
osn. pr.eV'zato 'z -P'uvodního teks,tu (§ 624 ob:č. zák.), náleží však 
dokategorie onéch .u/sltanovenÍ', ;kt,erá j!SOU v osnove Izpravidla 
š~rtnuta - ne'stO'ji 'taJké za toO 'tento odkaJzo'vací !paragraf po
držeti. Na mílstO' § 5'215 obč. 'z,áJk., Ikterý :ll11uvii o zá'iliffiu 'slu'že'b
ného nebo panujícího pozemku, jest v § 4'521 osn. právem položen 
duraz na to, že vec služebná nemuže již sloužiti prospešnejšímu 
nebo pohodlnejlší'mu u;žívání !pozemku panujicího neho poH~ebám 
osoby opr,á:vnené. I os'tatní dve vety § 452 .osn. jsou nové a 'j 'sou 
dobre' priJzpu:sobeny hOSipodár!ský,m požadavkum. § 4154 osn. Ipri
náší o konfusi pozemku se ,zretelem tk n.ovému ústavu vl~stní
ko'Vy služebnosti z!cela jiné ustanovení, ne!ž § 526 obč. z~.: »Sjed
notí-l] se vlas'tnictví panujídho a slU'želbnéh:o pozelm'ku ov jedné 
os.obe, trvá ,slu:ž'e'bnost odále.« Konečme taJké usta:novení § S29 
ooč. 'zák. o »'zániiku osolbní0h služ-elbnos,tí zvlášte« j est v § 4,55 
úplne :zmeneno. Veta .o právu, prOlpuJj~e'ilém rodi,ne, byla škrt-nu
ta. To však, co místo toho 'hylo do osnovy 'lliOVe poj ato (totiž 
veta: »Rozšífení to jest omezeno ,stejne jako náhradni'dví' sve
renské«), pone,chävá Uistanove,ní hezprostredne' predcházející' lzoce
la neji'stým; vsunutá veta odka7)U'je na omezení, fidei!komisár,ní 
substituce (,tedy §§ 611, 612 obč. zák., srv. §§ 5'72" 157\3 osn.), 
lderá se vša~ zde na:zývá »náhradnictví«, nilkoliv »nást'UJpnictví«, 
a pojímá 'tedy o:kruh oprávnených osob 'šÍ,re 'než ustanovelllí pred
cházející vety 2. Prono se do.porUlčuje novou vetu šikrtnouti. 

VI. Zástavní právo hylo v redakční k0111isi osnovy 'Pred,me
tem 'živé di-slkuse. V ,subkomitétu je,šte redaktoH chte1i zavésti da
lekosáhlé 'novoty a doplňky, avša}\: '&uperrevise s,e vyslovila 'zá
.sadne proti tomu a spokojila se, jak již shora bylo povedeno, 



skyj: 

ichylky od ohč. zák. 

)ti tOlnu v § 4'50 osn. 
tu (§ 523 o.bč. 'záJk.) . 
, ,má Ik ochrane' svého 
, a z domnelého vlas,t
lO názoru nellze žalob
:kazem na analógii ~se 

oniee, nehodí' se vž-dy 

lostí jest ske v § 451 
.bč. zák.), nále'ží však 
u v 'Osn'Ove IzpravidIa 
(aJzO'vací !paragraf po
:1iTUVl! o zánikm 'slu'že'b-
21 osn. právem položen 
loužiti prospešnej šimu 
lj icího neho poH~ebám 

osn. jSOli' nové a 'j 'sou 
vkum. § 4!514 osn. Ipri
)vému ústavu vlastní
§ 526 obč. záJk.: »8jed
:ého pozem'ku v j edné 
~é ustanovení § '5,29 
:zvlášte« j est v § 4,55 
II rodi,ne, byla šlk,rtnu
vy nove pojato (totiž 
i al~o náhradni'ctví' sve
~.dne predch äz ej ící- 'ZC8-

),mezení, fidei!lwn1isár,ní 
ry. §§ 572" 157'3 osn.), 
[lirkoliv »náshJJpnictví«, 
'e 'než ustanovení pred
vOli' vetu šikrtnouti. 
co111isi osnovy pied,me
~kto.ri chteli 'zavésti da
revise s'e vyslovila 'zá-

shora !bylo povedeno, 
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zavedením rejs'trí1kového ,práva 'Zlästavního podle francouz'ského 
zákona :z 1. hrezna 181918, dále roz'šŕrenim :U'stanovení III. dHčí no .. 
vely o di'slPosici vlastníikove hypotékou, 'zaradéním zvl,áJštních 
ustanovení .o hypotékáClh simultáních, j akO'ž i konečne prepracó
vání'm tplatnýeh predpisu obč. záJk. 

Ta:k nepricházeji v nové 'Osnove v úvahu ani diluh pOlzem:ko
vý Inebo dluh rentový, ani skuteôná vl,astnická hypotéka nem. 
obč. 'zák., 0hybejí rhlJké ustanovení o po:z'em:kovém zástavnílm 
listu, o dlužním úpisu a o z,ápiisném lis,tu, jakIOž i ,o vydávání pa
!pinl 'o 'zápúj !čce s pozem:kovým právmn ,zástavním ve 'smyslu 
švýcars'kého práva ( IČl. 8124- 8B3 civ. zák.). Není lehiké pronésti 
ikoneČ!ný úsuldeik o ,všecth 'z'aji,šťovackh rprostredódh moderního 
úvérníhlO s,tyku, když se j'edná ú jicih zavedaní ve s,táte, kde ješté 
ne!byIy známy a k'de hospodárské pomery prece ;se Uši nd rpD,me
rU. ve státe, k:de nyní z'avedeny j'sou. Nutno proto souhlasiti se 
superrevisí, ,že lZ á os ad ne nechce dosavadní,m stavem ortrásti 
a 'ž'e ehce Izavádéti movoty j,en tam, kde j'e obchod již 'žrádá. Arciť 
problém jest tak dúležitý, ,že byiIo treba ješte dUIkladmého studia 
za účelem :sebr,áJni materiálu, na 'Z'áJkl'aide j ehož iby se mohLo s bez,.. 
pečnosti :zji,srtiti, zda a v kterémsméru Iby byla reforma v onom 
oboru ž'ád!oucí. Takové :studiuiffi ,vyžaduje ovšelm, delšího času. 

Redaktori osnovy se pouze snažili IzasáJhnouti dú ,puvorďního 

te!kstu ofbč. ~ák. h,loubeji než v vredc.háJzedíck'h hlavách - ,avšak 
ne vždy 1<U prospechu veci. Omezujeme s'e p:firozene IPouze na 
poznámky, 'o miehž nebyla reč již drí\ve. 

Hlava 1'4. poč]ná »pojmem« cpráva ~ástaV:Ilího (§ 4516 'Osn.) , 
odchylne od pojmového určení § 4417 ob:č. Iz;áik. :Palk následuje 
margo rubriJka »Zas,tavení«, ,která 'z'ahrnuj'e: a) všelObe0né ust.a
novení (§ 45'7 osn.: »IZastavení veó se dej e zástavní ,sm1ouvúu«)', 
b) vecí, .zaps'aných ve verejných wni!hách (§ 4,5'8 'Osn.), 'C) ve'cí 
nemovitých ve velrejnýeh Ikni'hráclh nezapsanýdh a staveh dočas
ných, d) veci movitých, e) pohledávek, f) podniku a závodu. 
O SOUdCiovské,m a zákonném 'právu Izástavní\m' 's'e ex :proresso ne
jedná. Prihlédnerme-U k nové strukture hlŕže, nemužeme proti 
ní 's hIediska systematickéh.o vhlJstne ni!čeho namÍ,tati, naprot~ 
tomu však umí:s~tení nadpi,su »Zastaveni« V'zhledem k pojmové
mu urč'ení práva zástavního nenÍ' zcela 'bezvadné. V :zákonné de
finici pnlva 'zästavní!ho (§ 4'5'6 osn.) se nepraví, že .zástavní, pr.ávo 

23* 
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jest práven1 vecným; na to následuje margo rubrika »Zastavení« 
a v § 415'7 osn. shora cÍttovaná veta o 'zástavní s,mIIOluve. N ení 
nutno se zde táz,aJti, proč vJ.astne pak celé :zástavní .právo nenáleží 
do nauky o Izástavnismlouve, tedy do práva ohli'gaooí~o? K na
bytí .práva z;ástavního k vecem morvi,týmžádá § 4,610 osn. ,mÍ!sto 
prevzetí do »ús'chovy« (§ 4151 olbč. zák.) »odevz'dámi« zástavnímu 
veriteli. Talk si ,redaktori pfece jednou vzpomneli na »odev:zdá
ní«,! Podle 2. odst. § 460 osn. odevzdání se mme nahraditi Um, 
že 'zá:stavee ;a zástavní veritel dají ve'c ,pod spoleČJnou záveru nebo 
tretí osobe, aby ji pro ne uSlchovala - správné ,to ustanovení 
podle vzoru § 12016 nem. obč. :z,áJk. Symbolická tradi1ce o'mezuj e 
se podle odst. 3. na prípad,že hmotné odev~dání není v.ohchode 
obvyklé. Se lš:krtnutÍlm poslední vety § 452 OOC. zák. nelze však 
podle mého náJzoru souhlasiti. Nestačí zde odvolati se na ,to, ž'e 
»veritel nese tu sVOU' š~odu vlastnÍ'«, jestliže pri iZa!stavení ne
úžije potreibných znamení (d. lZtp. str. 148), neboť neilz,e zástav
niho dlužn~kal, jelmuž pfece v prvé fade na 'zastavení; záležÍ, 
zpl'ostiti povi'llinosti k »opatrnosti«. V novém § 461 osn. ustano
vuje 'se o za!stavenÍ' .pohledávek; 'Pohledávky se zastavuji ta;k, 
jako se na jiného pf,evádejL Ponervadž VŠaJk každý iP'Ťevod pohle
dáve1k nenÍ' současne jejich 'za'stavením, nebylo iby na škodu ~ďe 
zvlášť ,z.aúrazniti úmysl, s'meiíující, k ziastavení, zejména kdY'ž 
osnova nehledí k teo,rii o titulu a modu acquirendi. 

čteme-li dále v § 462 nová ustanovení osnovy o zastavení 
podniku a závodťu, musíme !se táJzati, ,proč se v osnove ne,m~:uví 

ta/ké o .po'žívaCÍtm právu k podJniku a vubec o poiŽívacím právu 
ku jmení? Jest jiste zásluhou redaJktoru, že bylo do osnovy po
Jato rej sttílkové právo 'zástavnÍ, aČlkoliv tekstoväní pr]sllU:šnýeh 
;prredpi'su inenÍ všude Ibezvadné. Záhadné jest citování' § 4164, odst. 
1., v § 41615, odst 2,., O'sn.; také formulace 3; odstavce 1Pos1éz uve
deného para~rafu, Ikde se jedná 'o primeŤenmn použití ustano
vení o .objemu rej.stfÍ'kového práva zástarvnÍho (§ 4165, odst. 1., 
osn.) pfi hromadn:0ch vecech vubec (§ 302 obč. záJk., § 23\6 osn.), 
j est nevhodná, ponevadž se z ní nedá jasne vyrO'zlUmeti, 'zda tatké 
veci hromadné podléha;jí rerj.stríkovému: právu !Zástavnímu lčili nic. 

Z dúvodu právnicko-konstruiktivnich neJsou ustanovenŕ oibč. 
zák. o právu nadzástavnim na purvodním míste. Redaktofi chtejí 
posuz'Ovati nadzástavní právo IPod hlediskelm 'zastavení [)ohledáv-
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rg. rubrika »Zastavení« 
:ástmní s,miloiUve. N ení 
zástavní ,právO' nenMe'ží 
áva ohHgaiča1íl1:ro? K na-
'žádá § 4,610 osn. :mÍlsto 

>odevz'dáni« zástavnímu 
rz:pomne1i na »odevzdá
se mMe nahraditi Um, 
i spoleČlnou záveru nebo 
správné to ustanovení 

boHcká tradice ome1zuj e 
lev~dání není v ohchode 
!5,2 ooc. zák. nelze však 
ie odvúlati se na ,to, že 
~stliže pri !zaJstavení ne
,8), neboť neiliz,e 'zástav
ie na 'zastavení, z~Heží, 
Ivém § 461 osn. ustano
lávky se zaistavuji ta;k, 
;aJk každý iprevod pohl'e
nebylo iby na škúdu zde 
asrtavení, zejlména kdY'ž 
acquirendi. 
Tení osnQvy o zastavení 
'oč se v osnove ne,m~uví 

llibec 'o požívacím právu 
l, že bylo do osnovy po-

tekstování pr~sliUšnýoh 
i est citování' § 4164, odst. 
~ 3. 'Odstav'Ce lPosléz UV8-

'leŤeném' použirti ustano
,avnÍho (§ 416.5, odst. 1., 
02 obč. zák. , § 23\6 osn.), 
me vyro:zumeti, 'zda ta1ké 
Irávu ~ástavnímiU lčili nic. 
t nejsou ustanovení' ob,č. 

l míste. Redaktori ch tej í 
kem 'zastavení pohledáv-
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ky zaji'štené zástavou a jednají proto o nem pod margo rubrikou 
»Objem práva zástavního« v § 46,4, odst. 2., osn. Hlami ustano
vení nalézá se vš:ak až v § 4'715, odst. 3., osn. pod rubrilkou : Práva 
a povinnosti 'ze zástavníh'o práva pri placení [pohl,edávky; ' z'de 
v'šak § 4515 obč. zák. dostává zcela jiné znení: »Pokud 'zástavní 
dlužnílk he-ze ,své viny nenabude vedomo;sti o zastaveni pohledáv
ky, 'zhaví se dluihu a osvobodí' svou zástavu tLm, že IzavravÍ' dluh 
svému veriteli nebo se s ním jinak vyrovná.« V této formulaci 
lze však steží spatf.ovati zle:pšení 'Puvodního t 'ekstu. 

Ustanovení osnovyoprávech a .povinnostech 'ze zástavního 
práva, j~li ,zástava nepostačiteIná, jsou Ipojata lší're než korespon
dujíd ustanoveni § 458 olbč. 'zák. P'O'sléz uvedený parag;raf rolZ
padá ~se v osnove ve dva paragrafy: 41616 a 4167. § 46,6 osn. :byl 
sice prevzat z § 45g obč. 'záJk.,avšaik presunuje dôraz na !splnení 
zástavní s m IQ u vy Izásltavcem, a v § 4,67, odst. 1., .osn. jedná 
se o ,odpovednosti za úkony, 'kterými se zástava izhoršuj'e ma újn1u 
zástavnfho veritele. V prvém prípade :se nepraví, že verit'el jest 
oprávnen žädati od ;zástavce jinou pfimerenú'U Izástavu, nýbrž .že 
zástavce je povimen 'zajištení napravi,ti tak, alby ji,stQta údpo
vídala 'zástavni ;smlouve (§ 466 osn.) ; v druhém prípade 'Se nar 
proti tonlu ustanovuje, 'ž,e '~á:stavní dliUžníik je povinen jistotu 
pŤimerene doplniti (§ 46'7 osn.). V'e2. odst. § 4,67 osn. jest dánQ 
nové ustanoven~ pro prí!pad, že není tu 'žádné zavinení, pouz'e 
zástava ztratí na hodnote: :pak j est o s o b n í dlužnÍJk povinen 
ji'stQtu p:fi;meŤene doplniti nebo dluh ipfi.meŤene uplatiti. Novou 
formU1aci osnovy jest vítati, avšak srovnati joest k to'mu ješte 
čl. 808, 80ešvýc.civ. :zák. V § ~59 obč. zák., který byl §.em 468 
osn. podstatne z:kráeen a ~menen, ;byli :predevší:m' :šikrtnut :záJkaz 
užívánÍ' 'zá:stavy bez ,svolení :zástavcova; -toto ustanovení 'zustává 
vša!k prece v .platnosti vzhledem k § 11307!2 obč.z,áJk., jeh-ož 2. veta 
byla pr,evzata v § 477 osn. O další, !Z'mene !pu,vodmi!ho t~kstu 

(§ 459 olbč. záJk.) !byl a reč ji:ž shora (Sborn]k ved Iprávních a 
státních, roč'llílk XXXIII., str. 1.31). Na uvedeném míiste byla 
podrobena kritke také formulace §§ 471 a 474 'Osn.; veiZ,meme-li 
však na pomoc vývody d. zp. (str. 150), s elznáváme , že není' žád
ný rozrdH m'ezi pojetí'm redaktoru a !min. nar. 'ze dne 119. záfí 
18160, čÍs. 212 r. 'z. Nové ustanovení § 472 osn., ,že »zástava ručí 
i za tríleté úroky 'záJkQne.m ustanovené nebo vyšši ·s·m:luvené, 'z'a 
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úroky z techto úroku a za nákl'ady vrkladu, výlpovedi, kvitance, 
sporu a .exekuc.e« má podle d.zrp. (str. 151) za účel, »a:by s-e ne
či-níly dlužnílkovi olbtí'že, zej-ména pri cesi pozustalostnich podí
lú a dále ta:k!é pfi disposici vla:stníkove hypotékou a aby tedy 
zde byl pro drališír úver obvyklý rámec Ipovinno,stí drlu,žníkových« . 
Možno konečne -s onílm novým ustanovenim 'souhl,asiti, jde všwk 
'prHiš daleko, ~dy,ž d. zp. (.ll. u. m.) tvrdí, »že tento rámec dluž
nikovi nic neukládá«. §§ 4G2 a 4;6!3 oibč. 'z,ák. byly v osnove- škrt
nuty. N wproti to,mu jedná zde osnova pod hledislkem »plwcení po
hled:ávky« v § 4'7'5 o »Ú'činku 'zástavni smlouvy« podle § 13169 
obč. -zá:k.; v §§ 476 a 477 osn. nalézáme »nedovolené úmluvy« 
podle §§ 1371, 13'72 obč. zák. 

Pod m:arg. ruJbrikou »Zániik práva zástavního« UlTIÍ'steno j-e;st 
nej prve »všeobecné ustanovenr« (§ 47'8 0'00.) a park »ustanovení 
zvláštní« (§§ 479--481 'Os'n.). To, co bylo shora (sub V.) reče

no o zbytečnosti § 4,51 osn., platí taJké o § 4'7-8 osn . V §§ 479 a 
48.0 osn. jsou reCÍrpovány ve 'zkrácené iormulaci §§ 4,67--4 '69 
o'bč . 'zák. ; § 4,g1 osn. upravuje zánik rejstfikovélho práva 'zástav
n~ho. Jako vzniká rej.stfírkové právo 'zástavní podle § 4\62 osn. 
zápisem do !z-ästavního rej 'st'r Ílku, takzanilká podle § 481 osn. vý
mazem. J a:ko se .praví v § 4615 osn., 'že zástavní právo rej'stfílko
vé se vrztahuj e i na višechny veci, které provo'Z.Qvánílm podniku 
Czávodu) do neho prirbudou, tak !praví s-e v:zhl.eclem k 'zániku to
hoto práva v § 481 osn. : »K jednotlivým ve-cem pak zaniká, 
vy jdou-Ii trvale pri rädném provO'zováni z IPodniku (závodu). « 

Pak následuje oddíl o »práve'0h vlastní1kových, uvolnÍ-li se 
zástav,ní právo k nelTIovitosti (§§ 48,2,-4186 osn.) a o »'zánrene 
(:konversi) 'zá:stavního rpráva« (§§ '487--49.0 osn.) . 

. Za vzor ustanovení o t. zv. vla:stnílkove hypotéce sloužila 
osnove III. dHčí novela ; v § 482 osn. jest .pr.evzata :zásada § 469 
ve -znení nove.Iy i. i . ; pak náslecl!ují dve nová ustanovenr (§§ 48'3, 
484) , dále v § 4815 osn. § 469 ao) obč. -zák. v roz-šírfmém znení 
a konečne jaJko § 486 -osn. nový prrerdrpis o nadzástav,ních právech, 
na ne'ž se .s!hora :uvedené predpisy nemaj íl vq;tahovati. Na rozdí1 
od novely múže vlastník -zastavené nemovitosti po uspokoj eni 
pohledávky, zajištené práV8tlTI zásltavním, podle vkladn€ listiny 
na výmaz 'Práva zástavního žádati 'za 'po-známku, že 'zajištení 
pdhledáV1ky pOlTIinulo. Na základe oné poznámky je vlastník pak 
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ll, výlpavedi, kvitanee, 
) :za účel, »aby s·e ne
,pOiZustalostníeh padí~ 

lypo:tékou a aJby tedy 
l'nna.stí dlužníkovýeh«. 
n 'sauhlasiti, jde VŠaJk 
»že tento r.ámee dluž

JL byly ,v asnove' škrt
hle-dis:kem »placení pa
nlouvy« padle § 13'6'9 
»nedovalené úmluvy« 

~avního« ulTIŕste-na j·est 
m.) a pak »ustanovení 
,shara (sub V.) reče

~ 4'78 osn. V §§ 479 a 
armulaei §§ 4'6'7- 4169 
fíkavélha práva 'zástav
avní podle § 4\62 asn. 
cá podle § 481 osn. vý
stavní 'práva rej 'stríiko
pravO'z.Qvání1m padniku 
V'zhleclem· k zánilku ta
rm ve.cem pak zaniká, 
z padniku (závodu).« 

tníkavý-ch, uvalní-li se 
b186 osn.) a a »Izáméne 
~'9.0 osn.). 
l{ove hypotéce slaužila 
pr.evzata ~zásada § 469 

Ivá ustanovení (§§ 48'3, 
~k. v rozšír,eném znení 
nadzástavníeh právech, 
íl v'ztahavati. Na rozdíl 
lavito.sti pa uspakoj eni 
, padle vkladné listiny 
:>oznámku, že 'zaj ištení 
:námky je vlastník pak 
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oprávnen uvolnéné práva 'zás,tavní da dese-ti let a.de dne pa:znám
ky 'slpajiti s pahledavkou, neprevyšující pohledávky .pu,vodní. 
J esthže však vlastník hehem téta daby uvalnénýn1 právem .z·á
stavnÍ'l11 nedisponuje, mahau zadnej'ší hypotekární veŤitelé žá
dati za vÝ1maz onoho dilspasi1čního práva (§ 48!3 osn.). IvIilITIa ta 
asnava v § 4184 určuje porad práva zástavníha, které se uvalní 
nebo klteré vlastník spají s jinau .pahledávk,au, pra pi'í1pad, že 
část pU1vo-dní,zástavním právem Izaji;štené pahledáv:ky 'zbývá; 
ona zástavní právo má :porad teprve pa tom,to zbytku pohledáv
ky. § 470 abč. zá}k. (nav. III.) byl adkázán da. provádéóeh pred
pisU: (čl. XLV.). Následují .pak Utslta:novení' (§§ 487- 490 osn.) 
a konversi ,zástavního práva podle §§ 38- 41 tretí díl6 Inavely. 
Celému tamuto addHu, venovali redaJktori abzvláštní poz,ornost. 

Totéž plati také o navých ustan'Oveních 'Osnovy osimultán
ním (vespoln€n1) právu zástavnÍ'm (§§ 4\9'1-494). Zde platí pra 
vefitele 'zásada úplné vaJnl0sti, ze které z'e simultánne váznau
cích hypoték chce se uspakojiti (§ 49'1). KompliJkace vzniká 
však te'hdy, když se .pfi simultánní hypatéce jedná ú pau žití 
uprázdnené hypotéky u\: daJl:šíln1u 'zastaveníl. Osnava (§§ 4'9'2, 
4913) rozezillává, ,7tda pa Isimultánní hypotéce jsou zapsá>ll'y je'šte 
jiné hypatéky čiE mie. Nejsou-li tu zadnéj'ší hypotéky, [pak jest 
v Izájmu oproštení ad svaz'ku simultánního zavazenÍ, aby vlast
ní'k pr aménil s imuIt ánníl hypatéku v jednatlivé salo..Jhypaté:ky, 
po ,pí-íp. aJby jednotlivé pozemlky propustil 'ze ,zástavního nexu; 
pri ,tamto. alpatrení jest mu pfÍ'ZIIlána úplná valna'st. Je-li vlast
níku více, mohou ,činiti tatéž, j eSJtli'že se spa1u ,dahadnou ; j e,stliže 
by však dohady () tOlTI nelbyla }z'e doeíliti, rozdeli 'se zástavní prá
vo vespolné podle pame'ľu odhadnkh cen daňovýeh. Také když 
po si,multáJnní hypatéce jsou zapsány ješte claMí' hypotéky, musí 
se rozdelení, nesauhlasí-lizadnejrší hypatekární vefitelé, státi 
podle pomeru adhadníeh cen daňový-ch. Kanečne jedná § 49,4 
osn. a konversi 'simuHánníeh hYlpoték ve !spajitasti os všeabecný
Ini predpisy a kanversi zás,tavnkh práva dopaušti talkovou zá
menu zástavnim právem novýn1 Ipauze tehdy, kdY1ž staré vespal
né práva Izástavní bude vym,azálno na ve,š!kerý.ch :zavazených ne
mavitasteeh. 

Hlava 14. o právu zástavní\m -kančÍ' §em 4915 osn. o právu 
zadržavaCÍ'm (srv. § 471 obč. ·záJk. ve znení III. dUčí mav ely ) . 



346 Prof. Dr. Stani'slav Dni'strjanSlkyj: 
Po'známky k nové osnove o'bčansikého zákonÍ'ka. 

VIL Na konci vecnýlCih práv Ipojednává osnova v §§ 4'9'6 až 
5000 o reálných b:fem-enech. Všechna ustanovení j sou :zde nove · 
fÚDmulována. S jedinou výjimkou § 4\9'9 o.sn., který obsahuje 
'zJvläštní predpis ú závazku lk plnení pro pŤÍpad, že ~zatÍ'žená ne
Inovitost prejde na jiného vlastn~ka, jest celá hlava 1'5. ú reál
n~ch bremenech témer prázdná. Nelze 'zde naléztimmohú .stúp 
ani po ,studiu soudní [xak-se ani zákonodárnýeh :materiálii; nutnú 
se naopa!k diviti-, že ;problém reálných JblÍ"emen, který se j wk v Inem. 
úbč. zák. (§§ 1105-1112), tak 'zejména ve švýc. dv. záJk. (čl. 

782-719Q) teší ob-zvláštni péči, mohl v osnove d'Opadnúuti tak 
skúupe. Již úvod, který nechce sice po-dati definici pojmu, avšaJk 
prece vylsvetlení slúv (§ 4\9\6 osn.), j·est tak styli'sován, 'ž'e se hodi 
nej en na reálná bf.emena, ale také na hypotekární dluhy. Reálná 
bremena j>súu v 8'Cnými právy užívací-mia jejich :zvláštní znak 
jena hospodár.s:kém ,poli, totiž 'že do.časný vlastní\k nemovitosti 
jest zavázán úprávnenému (k plnením, která mohou 'býti brána 
z estatku anebo z jeho hodnoty. 

(Pokra:čování.) 




