
Prof. Dr. STANIISLAV DNI,S"DRJA.JNSKYJ: 

Poznámky k nové osnově občanského zákoníka. 
(Pokračo"ání.) 

12. Děd i c k é p r á vo o s n o vy. 

Stanovi,sko redaktorů k revi'si práva dědického jest v d. zp. 
(str. 156/7) taktol vylíčeno: »Nedotčeny zůstaly zák1adní zásady 
dědického prá V~ proto, že se jednak stoletým zachová váním . 
vžily, jednak že vcelku, zej:ména budou-li odstraněny jislté 
rozpory a dvojakosti, vyhovují po stránce vědecké i po stránce 
praktické a nelze předvídati, zda energické zavedení novot, 
sahajících do hloubky, bylo by konec konců pokrokem -
v dobrém sm-yslu slova. Následkem zákona o zrušení fidei
komisů (čís. 179/1924 Sb. z. a n.) odpadla skupina ustano
vení, jež tuto látku: upravovala (§§ 618-646), vypuštěna byla 
také některá příliš kasuistická ustanovení o odkazech. z.al to 
však přišla četná u:stanov~:mí rázu m'ateriálně právního; která 
dosud byla v rámci patentu o nesporném řízení.« Osnova se 
tedy omezuje v právu dědickém na jednotlivé korektury obč. 

zák. ve znění, vytvořeném .první a třetí novelou, na odstranění -
zastaralých právních ústavů a na doplnění us'tanovení obč. zák. 
materiálně právními 'Předpisy patentu o nesporném řízení. Chce
me onen postup redaktorů na důležitějších ustanoveních blíže 
vylíčiti. 

1. Hlava 16. jedná o »právu na pozůstalost«, pojem »pozů
stalost« vš'ak právem nebyl převzat, pouze v § 501, odst. 2., osn. 
se ustanovuje, že k pozůstalosti nenáležejí práva a závazky ze
mřelého, pokud se zakládaj í na poměrech pouze osobních. 1. od
sta vec, kterým dědické právo osn. (§ 501) počíná, praví sice, 
co právo dědické jest, avšak žádným s,lovem se nezmiňuje o ze.; 
mřelém: universum ius tu jest, avšak defunctus nikoliv. Teprve 
v odst. 2. 'se o něm mllU;ví. Pro počátek dědického práva jest 
tudÍ'ž jistě lepší § 1922, odst. 1., něm. obč. zák. Původní znění 
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§ 532 obč. zák. O »výh~adnéln právu uvázati se v držení pozů
stalosti« bylo 'se zřetelem na panující nauku právem vypuštěno; 
tím bylo také odstraněno pojetí dědického práva jako práva 
věcného, ačkoliv tato otázka stále ještě zůstává spornou vzhle
dem k všeobecnému nadpisu prvního oddělení druhého dílu 
(»Práva věcná«) . 

Staré učení oti.tulu a modUl acquire,ndi nebylo ani v právu 
dědickém převzato ,al p:r.oto se nemluví o »titulu k právu dědic
kému« (m'arg. rubr. k § 533 obč. zák.) , ný1brž o »důvodech dě
dického práva« (marg. rubr. k § 502 osn.). Při výpočtu těchto 
»důvodů« hyl »záko:n«, uvedený v původním tekstu, nahrazen 
»poměrem rodinným«, čímž pak se stalo nurtným v;sun;utí slova 
»zp~avidla« v § 502 osn. a to se zřete,lem k tomu, že »nelllí-li zá
konných dědiců nebo nenabudou-li dědictví, j sou o d k a z o v
ní c i dědici« (§ 648 osn.). Tím pozbývá výpočet v § 502 osn. 
vlastně své ceny: rozhodli-Ii se redaktoři opustiti učení o titulu 
a modu acquirendi, pak byl i výpočet ve smyslu § 533 obč . zák. 
zbytečný, což ovšem neprej:udikuje praktickému významu § 534 
obč. zák. 

Podržení »rozdíIu mezi dědictvím a odkazem« podle původ
ního klasického ustanovení § 535 obč. zák. v § 503 OS11. jest 
v plném souhlasu 'S duchem zamýšlené revise. To platí i o ·§ 504 
osn., který odpovídá § 536 obč. zák. Přestylisování § 537 obč. 
zák., které se v § 505 osn. omezuje na větu: »Přečká-li dědic 
zůstavitele, přechází jeho právo na jeho dědice i pře1dtím, než 
dědictví při j a 1«, lze však těžko rozuměti, uvážíme-li, že re
daktoři vymýtili terminum technicum »přijetí dědictví«. (O tom 
níže.) 

V § 506 osn. škrtli redaktoři 1. větu § 538 obč. zák. jako 
samozřejmou a do tekstu § 506 přev'zali ustanovení dvorského de
kretu Č. 888/18t45 sb. zák. ·soud. ve stručném znění. Jako poslední 
věta § 506 osn. objevuje se nové ustanoveni: »Za dědice nebo za 
odkazovníka lze ustanoviti 'také právnickou osobu, která se má 
teprve zříditi« - zásada, které se i nyní v praksi používá, aniž 
by ji bylo možno opříti o nějakou výslovn~u zákonnou normu. 
Šlo o to, aby byly odstraněny jisté teoretické pochybnosti. Jinak 
nelze v ustalnoveních osnovy o nápadu dědickém, o dědické ne-
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zpúsobilOosti a nehodnosti nalézti něco podstatně nového; pouze 
o dědické způsobilosti se v § 510 osn. (jinak než v § 545 obč. 
zák.) ustanovuje, že, dědic musí míti dědickou: způsobilost nepře
tržitě od okamžiku nápadu až do doby, kdy naň přejde pozů
stalost. Důsledkem toho byl škrtnut původní § 546 obč. zák. 

Jako nabývací způsob dědického práva zná obč. zák. »ph
jetí dědictví« (§§ 547 a ná'sl.) ; osnova ,nezná však »přijetí dě
dictvÍ« j'ako zvláštní kapitolu dědického práv.a, nýbrž jedná 
pouze O' »přikázání pozůstalosti« (§§ 710 osn. a násl.), a přijetí 
dědictví obj,evuje 'se ve formě »dědické přihlášky« (§ 711 osn.) 
jakožto integrující část projednání pozůstalosti. Proto možno 
k této O'tázce zaujmouti stanO'visko teprve v nauce o odevzdání 
pozŮ'stalosti. Ustanovení §§ ' 547---15150 obč. zák. již v osnově 

nepřicházejí. § 511 osn. odpovídá § 551 obč. zák. ve znění třetí 
novely. 

II. Hlava 17. OSll. liší se od korespondující s ní 9. hlavy 
obč. zák. tím, 'že pod nadpisem »Pořízení pro případ smrti« 
zahrnuje nejen »pO'slední pořízení« a zvláště závěti a dovětky, 

nýbrž i »smlouvu dědtickou«. Jinak odchylky v oddílu o »posled
ních pořízeních« nejsoiu četné. 

Redaktoři sta,ví v čelo zásad li>: »V e všech případech jest 
vyložiti poslední pořízení tak, aby, pokud tomu nebrání zákonné 
předpilsy, bylo co možná nejvíce vyhověno vůli zů'stavitele « 

(§ 512, odst. 2.). Dlužno podle mého názoru vítati, že tato věta, 
která v obč. zák. byla vyslovena toliko u příležitosti »přidě

lení dědictví« v § 558 i. f., objevuje se nyní jako vše ob e c n á 
zásada, která správně vyjadřuje vůdčí myšlenku celého oddílu 
o posledních pořízeních. Vzhledem k tomu bylo opakování této 
zásady v § 517 osn. zcela zbytečné. »Právo přírůstku« (ius 
accrescendi, §§ 560 a násl. obč . zák.) dostává v §§ 519 a násl. 
O'sn. jinou m'arg. rubriku: »Uvolněný podíl«, při čemž se v § 520 
osn. i. f. navrhuje nový interpretační předpis, a to: »Je-li 
však zřejmé, 'že určením podílu: nechtěl zů,stavitel nic jiného, 
než obmeziti povolané dědice navzájem, přibude uvolněný podíl 
i k určitým podílům poměrně.« Tato věta jest zřejmě použitím 
shora vytčené zásady. 

Pod marg. rubr. »Důvody nezpůsobilosti pořizovací« po
jednává oSIllOova: 1. o nedostatku věku (§ 524, srv. § 569 obě. 
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zák.) , pak 2. o. nedostatku příčetnosti (§ 525, srv. § 566 obč. 
zák.) , a konečně 3. o. zbavení svéprávnosti (§§ 526, 527, srv, 
§§ 567, 568 obč. zák.). Půd půsledním bodem (3.) byla do zá
kona včleněna sem spadající ustanovení řádu o zbavení své
právnosti - tentůkráte ve zcela přesném znění. §§ 567 a 568 
obě. zák. byly totÍ'ž pozměněny a upraveny podle rozdělení zoa
vellÍ svéprávnosti na úplné a částečné. Při částečnén1 zbavení 
svéprávnosti se ůpět rozlišuje mezi duševní chůrobou a slabostí 
s jedné strany (§ 526 ůsn.) a marnotratnůstí, pijáctvím nebo 
navyklým nadužíváním nervův3řch jedů se strany druhé (§ 527 
ůsn.) ; v prVélTI případě »hudiž postupůvánů jako při pořizování 
nezletilců mladších osmnácti let« (§ 526 i. f.), ve druhén1 pří
padě n1á býti na,průti tomu půužito půvůdníhů ustanovení § 568 
obč. zák. Nová jest koneč'llá věta § 527 Olsn., kde se :ustanovuje, 
co se lná státi s druhou polovinou, když tu není zákonných dě
diců: »0 této polovině platí ustanovení o uvolněném podílu«. 
§§ 570- 572 obč. zák. dostávají v osnově (§§ 528- 530) zvláštní 
ITl.arg. rubriku »Podstatný o'myl«, čímž byla ustanovení sem ná
le'žející právem oddělena ůd bezprostřední souvislosti s »Důvůdy 
nezpůsobilosti pořizovací«. Zde se podstatný ůmyl (§ 528 osn.) 
pojímá šíře ,než v § 570 obč. zák.; omyl v předmětu vztahuje 
Sp- podle výslovného znění osnovy také na »podíl«, jakož i na 
»podstatné vlastnosti věci«. Nová konečná věta § 528 osn. 
ustanovuj,€! pouze to., co již nyní odpůvídá všeůbecné praksi 
i panujícímu mínění v literatuře. Ro'vněž proti škrtnutí §§ 573 
a 574 obč. zák. nelze ničeho namítati. Naprůti tomu vypuš,tění 

poslední věty § 576 obč. zák. nebylo nutné. 
Pokud se týče formy půsledních pořízení, následuje ůsnova 

s malými změnami ustanovení obč. zák. Z důležitěj ších změn 
buďtež zde zminěny tyto.: »Mimosoudní« testamenty n.azývají 
se právem »so'U~{růmá pořízení«, »sůtLdní« a nůtářské testamenty 
pak »půřízení veřej ná«. Při hůlografních (v lastnůručních) tes
tame[ltech byla v § 534 osn. připojena nůvá konečná věta: 

»Je-li poslední půřízení složeno -z několika li:stú, důporučuje .se 
spojiti listy tak, :a:by nebylo nebezpečí pQ1dvrhu« - dobré to., 
praktické ustanovení. Analogický předpis obsahuje nová . ko
nečná věta k § 579 obč. zák. (v § 535 osn.). Při alografních 
(nikoli vlastnoručních) tes,tamentech obsahuje § 537 osn. nové 
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ustanovení (k § 581 obč. zák.), aby zůstavitel dal si spis pře
čísti svědkem, »k t e r Ý jej ne p s a 1«. Dále byla při sou
kromých pořízeních ústních z původního tekstu § 585 
(v § 538 osn.) škrtnuta; slova: »a jso;u, s to potvrditi, že v osobě 
zůstavitelově nepřihodil se ani podvod ani omyl«. Zato bylo 
v § 548 osn. umí'stěno podobné ustanovení jako všeobecná zá
sada pro všechny svědky testamentární, že totiž svědkové mu
sejí býti vždy způsobilí potvrditi, že zůstavitel a pořizovatel 

jsou jedna a táž osoba. »§§ 538 a 539 p.ak rozšířeny byly vsu
nutím podstatného obs'ahu § 65 nesp. pat. Podstatný obsah byl 
zčásti připojen k § 538, zčásti formulován jako nový § 539.« 
(D. zp. str. 164.) K obsahu § 587 obč. zák. byl vsunut (v § 541 
osn.) dodatek, 'že písemné pořízení musí býti osobně souidu ode
vzdáno »s prohlášením, že listina obsahuje poslední pořízení 

odevzdatelovo«. V § 545 osn. jsou notářské testaJnenty výslovně 
postaveny na roveň testamentům soudním. Škrtnutí poslední 
věty § 582 obč. zák. v § 547 osn. nelze vš'ak považo'vati za nutné. 
Z dalších odchylek osnovy orďpůvodního tekstu zasluhuje snad 
ještě zvláštní zmínky nová formulace § 591 obč. zák.: »Nepří
četní«, iuvedení v obč. zák., rozdělují se v osnově (§ 549) prá
vem ve dvě skupiny: 1. nepříčetní, 2. ti, kdož byli úplně nebo 
částečně zhaveni svéprávnosti. Předpis § 597 obč. zák., jedna
jící o posledních pořizeních zřízených za námořské plavby a za 
doby moru, byl v § 553 osn. změněn v:el všeobecmě zněj ící usta
novení, které mluví o místech, »~de panuje nemoc, která, plodíc 
hrůzu, ochromuje styk mezi lidmi«. Konečně jsou v §§ 555 a 
556 osn. upraveny testamenty vojenské u připojení na dří

vější, ve služebním řádě z r. 1873 obsažená :ulstanovení. . 
Zde vsunuty byly v osnově jako II. oddíl předpisy o srnlouvě 

dědické (§§ 558-565). Dědická smlouva jeví s.e' totiž v osnově 
jako druhý způ'Sob pořízení pro případ smrti vedle testamentu. 
Odchylky osnovy old původního tekstu jsou zde podstatné; jest 
to totiž jiná struktura, která byla nyní položena za základ dě
dické smlouvě. Kdežto redaktoři obč. zák. klonili se v definici 
§ 1249 k posuzování dědické smlOíuNY j:a,ko o b I i g a ční smlou
vy () budoucí pozŮ'stalosti, avšak v dalších us'tanoveních dlužno 
jest již považovati je za přívržence moderní .právnické teorie 
o zvláštní smlouvě práva dě 'dického (srv. Fr. Hof-
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man n, Grtinhuts Zeitschr. III., str. 649 násL), přiznávají 'Se 
redaktoři osnovy zřejmě k ji'né teoTii, která posuzuje dědickou 
smlouvu podle G. Ha rtm a n n a (Zur Lehre von den Erb
vertragen, 1860) jako dvojité právní jednání, ~a to jako oby
ce] ne t e s t 'a ,m e n tár n í :u stan o v e 'n í d ě .cl i c e se 
smluvním vzdáním se práva odvolacíhO'. Tak mluví již úvodní 
věta § 558 osn. přímo o »ustanovení za dědice« a O' přijetí to
hoto ustanovení smluvními stranami. Nutno se diviti, 'že si 
redaktoři sami tohoto nového stanovilskla, k celému právnímu 
pojetí dědické smlouvy patrně nepovšimli, neboť v d. zp. (str. 
168) nejen opominuli upozorniti na tuto novotu, nýbrž pouze 
poznamenávají, že v §§ 558 a 559 osn. jsou zlněny vůči návrhu 
subkomi,tétu sice většinou rázu stylistického, avšak ani v po
známkách návrhu subkomitétu (str. 143 násl.) nemluví SB' o pod
statné změně původního pojetí. Nicméně nová právnická kon
strukce dě,dické smlouvy podle osnovy PQdává se nejen z úvod
ního ustanovení § 558, nýbrž také ještě z těchto změn: »Je-li 
smlouva dědická neplatna z tohO' důvodu, že nebyly zachovány 
o b řad n o s ti pro ni předepsané, může míti přes to platnost 
posledního pořízení, má-li ji'nak veškeré náležitosti takového 
pořízení« (§ 558, odst. 3., osn.). Rovněž zůstává nařízení plat
ným tehdy, když kontrahentům při uzavření dědické smlouvy 
chybí sice způsobilost srn l'ulVllí, avšak nikoli v způsobilost testa
rnentární; naříz,e!ní zůstává pak bez dalšího platným jako testa
ment (§ 559 osn.) . Také odpadá v osnově zás'adní ustanovení 
§ 1254, věty 1., obč. zák., že dědická smlouva nemŮ'že býti odvo
lána, nýbrž pou.ze podle předpisů zákona zbavena účinnosti -
naopak může podle § 564, odst. 2., osn. »z Ů s t a v i t e 1« dě
dickou smlouvu v určitých případech t a k é posledním poří
z:ním zrušiti, resp. podle § 565 osn. »odvol:ati«. 'Zejména: Dě
dIckou smlouvu může zůstavitel podle osnovy zrušiti i posled
ním pořízením, jestliže se :dedic dopustil něčeho, co je důvodem 
rozluky manželství z jeho vi'llY, ačli v době onoho posledního 
pořízení nezaniklo už právo domáhati se rozluky (§ 564 
odst. 2.). Dojde-li na rozvod nebo na rozluku, platí, není-li v~ 
~mlouvě dědvic~é ,ustanoveno jinak, tato pravidla: DQbrovolný 
J: ozvod, se ~edIcke smlouvy nedotýká. Jsou-li nedobrQvolným 
rozvodem VInny stra'ny obě nebo není-li jím vinna strana, žádná , 
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muze každá odvolati dědickůu sn1lůuvu jednostranným posled
ním pořízením. Je-li nedobrovo.lným růzvodem vinna jen ,strana 
jedna, má tůto. právo jen strana nevinná. Růzluka dědicko.u 
smlo.uvu sice ruší, ale půvůlání nevinného. m'anželazůstává 

v plia,tnosti (§ 565 ůsn.). Tato. ustanův:ení osnovy obsahuj í nů
VŮU, ůbsahově ůdchylno.u redakci §.§ 1263, 1264 a 1266 obč. 

zák. se zřetelem k dědické smlůuvě. Avšak již zásada o. dobrů
vůlném růzvodu jest podle mého. názůru v obč. zák. (§ 1263) 
lépe vyj ádřena ne'ž v § 565 osn. Jest sice pravda, že dobrovolný 
ro.zvůd se dědické smlůuvy pro.zatím nedo.týká; avšak pro. zá
ko.nné vystižení případu je'st důležitější zdů~azniti, že záleží 
na důhodě n1:anželů, nechají-li dědickůu smlouV/u v platnůsti 

anebo. zruší-li ji cůntr,a.rio con.sensu. Pokud se týče další fo.r
mulace, sůuvisí přímo. s Ha.rtmannovůu teůrií. 

Hartmannůva teorie nemá však již v literatuře mno.hú pří
vrženců, nÝ.brž převládá názůr, že dědická smlůuva, jest zvláštní 
smlůuva práva dědického.. Právem nazývá Der n b u r g Hart
mannůvu teorii »půdivným pojetím« (Btirgerliches Recht, V., 
§ 95). Pr'aví pak dále: »Zúčastnění uzavírají jed n o. tn o. ru 
smlouvu. Z jakého důvůdu máme ji růzkládati ve dvě jednání, 
z nichž jedno. pozůstává, i když druhé není platné?« Mezi dě

dickůu smlouvůu a testamentem jest nepůchybně příbuzno.st. 

»Avšak v l{)a.ždém z těchto. právních ús,tavů panuje zvláštní 
duch. Základním prvkem testamentu jest s v o. b o. d a a tím 
můžnůst zůstavitele svůji poslední vůli až do. své smrti podle 
své libůsti upraviti. Při dědické smlo.uvě platí při n u cen í. 
Tú, co. bylo. jednůu ~mluvenů, jest zásadně neo.dvolatelné.« Při 
dědické smlůuvě není dědic »ustanoven« ve striktním smyslu 
slůva - nebůť »ustanůvení« jest vlastně vždy jednůstranným 
aktem - , nýibrž, abychom ,mluvili 'slůvy čl. 494švýc. dv.zák., 
zůstavitel přejímá »závazek někůmu jinému zanechati půzů

stalost«. 
Je'stliže však pro.z'atím nehledíme k teoretickým úvahám, 

můžeme říci, že teo.rie jest jen tehdty správná, když se v práv
ním životě ůsvědčujel • Pro.to. chci nyní blíže uvažo.vati o. prak
tických důsledcích pojetí přijatého. osnůvou. Mladí manželé do.
hůdnůu se brzy po. uzavření manželství .. že se za,váží .. že si na
vzájem morti's causa zanechajípo.lo.vinu své pozůstalosti. V ne-
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~hledíme k teoretickým úvahám, 
1 tehdy správná, když se v práv
hci nyní blíže uvažovati o prak
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znalosti právních předpisů sepíší salui listinu, mající všechny 
náležitosti holografního testamentu, z čehož zcela jasně vy
plývá, že uzavřeli vzájemnou dědickou smlouvu. Z manželství 
na.rodí 'se po roce syn a otec lpí na něm tak, že by ho, chtěl 
ustanoviti za universálního dědice~ kdyby se necítil vázán onou 
(o sobě nepl,atno1Ui) smlouvou dědickou. Mezirtím jeho manželka 
ztratila špatným hospodářstvím celé své Jmění a muž zemí'el, 
aniž by na (neplatné) dědické smlouvě něco měnil. Jest nyní 
správné ponechati onu dědickou smlouvu v platnosti jako tes
tament? 

Ano, j sou případy, kdy lze neplatnou slulOiUNU dědickou 

podržeti v platnosti jako platný testament - - tomu jest však, 
jak Der n bu r g (n. ru. m.) správně poznanlenává, »jen tehdy, 
když lze míti za to, že by strany, vědouce o neplatnosti smlouvy 
dědické, chtěly, aby právní jednání bylo platné jako testament«. 
Bez takového omezení nejsou tudíž § § 558, odst. 3., a 559 osn. 
správné. Rovněž nelze souhlasiti ani se škrtnutim § 1254, věty 
1. obč. zák, ani s novým zněním §§ 564, 565 osn. Nemá se 
zde mluviti o možnosti odvolání, nýbrž o »zbavení účinnosti« 
dědické smlouvy" a pod toto hledisko jest postaviti jak co 11-

trarius consensus obou kontrahentů, tak i případy odsto'Uipení, 
jež by v zákoně byly upraveny. 

Podle osnovy je'st dědická smlouva onlezena" j ako podle 
dosavadního platného práva, na 111anžele, po případě snoubence 
se zřetelenl k uzavře'ní manželství (§ 1515'8, odst. 1., osn.). Něm. 
obc. zák. a švýc. civ. zák. neznají tohoto O'mezení; tyto. zákoniky 
znají nejen smlouvy dědické, nýbrž i smlouvy odkazové. Také 
Code civil (čl. 1082 a násl. ~ 1093 ,a 'násl.) připouští dědické 

smlouvy jen mezi manžely. Proti tonluto omezení nedá se .'\ice 
zása'dně ničeho narnítati, bylo by vš'ak uvážiti, zda by se ne
měly připu:stiti aspoň t. zv. smlouvy obroční; jsou to smlouvy, 
»podle nichž se někdo odevzdává ,druhému do péče anebo si dává 
slíbiti doživotní rentu, naproti čen1už z'ajišťuje dědickou smlou-

-vou svoji pozůstalost tomu, kdo o něho bude pečovaki« (Dern
burg). Co se týče smluv odkazových, byly podle nlého názoru 
známy již obč. zákoníku., a sice darování na, případ smrti podle 
§ 956 obč. zák není nic jiného, než sn110uva odkazová; v osnově 
nalézáme však darování na případ smrti již ve změněné formn-

Sborník věd právních a státnfch XXXV. 
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laci, která již zvláštní slnlouvu odkazovou nepřipouští. Osnova 
zrušila také ustanovení obč. zák. o právu advitaHtním (§§ 1255 
až 1258) jako domněle nepratická. 

III. V hlavě 18. (§§ 566-578 osn.) byla v.uJgární !Substi
tuce pojmenována náhradnictvím, fideikomisární pak svěřen
skýn1 nástupnictvím (d. zp. str. 169). Nové označení dlužno 
zaji1sté vítati, avšak označení to nebylo v celé osnově důsledně 
provedeno (srv. »náhradnictví svěřenské« v § 455 osn.) a 
·s druhé strany přispělo k tomu, 'že znění § 574, věty 1. osn. 
dopadlo velmi neobratně. (N eobratné znění bylo by zde ovšem 
lze nahraditi lepším.) Jinak mnohé korektury nepřinášejí zde 
mnoho nového. 

V konečné větě § 608 obč. zák. bylo vypuštěno slovo »mlčky« 
(§ 570 osn.), což k jasnosti tekstu mnoho nepřispívá . § 609 
obč . zák. byl na tomto místě škrtnut a přesunut do hlavy 22. 
o dílu povinném (§ 682 osn.) . Zato bylo ustanovení § 610 obč. 
zák. v § 571 oS'n. značně šíře pojato, aby byly vypočteny všech
ny případy, v nichž »zřízení nástuipnictví je spatřovati«. Tímto 
vypočítánín1 nebylo však vlastně nic nového řečeno, než co již 
podle platného právního řádu jest právem, neboť první vsu
nutý případ jest kryt ustanovením § 608 obč. zák. (§ 570 osn.), 
dva poslední vsunuté případy jsou pak převza:ty z dvorského 
dekretu ze dne 29. května 1'8'4-5, ·Čís 8\88 sb. 'zák. soud., jakož 
i z §§ 707, 708 občanského zák. (srv. §§ 61219, 630 osn.). Dlužno 
zajisté pochybovati, ~da výpočet zde byl tak naléhavý. Právem 
trvá superrevisní komise na zachování instituce svěřenského 
nástupnictví, ač -proti této instituci byly vysloveny nálnitky, že 
se tu, na delší dobu váže majetek. Aby vázanost netrvala příliš 
dlouho, o to pečoval již § 612 obč. zák., vydatněji však § 573 
.osn., nerozeznávaje již věci movité od nemovitých (d. zp. str. 
170). Postrádáme však na tomto místě důležité ustanovení 
§ 613 obě. zák. o »právech dědicových při fideikOlnisární sub
stirbuci« a mezera v zákoně není zde méně citelná tím, že .se ko
respondující ustanove'ní nalézá v osnově v hlavě 23. za oddílem, 
jed~ajícim o rozdělení pozůstalosti (§ 749 osn.). Ustanovení 
§§ 616, 617 obč. zák. jsou v osnově (§§ 576, 577) výslovně ozn2.
če'na. jako usta.novení interpretační, při čemž formulace § 616 
obč. zák. jest ještě Um zn1ěněna, že redaktoři vyřazují otázku 
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důkazul a nástupnictví svěřenské, ustanovené osobě choromyslné 
nebo sla:bOlIDy,slné, prohlašují za neplatné ve dvou případech: 
1. z:anechá-li tato platné poslední pořízení, anebo 2. jestHže 
soud její úplné zbavení :svéprávnosti zruší nebo. přemění v čá
stečné. Nové jest ustanovení § 578 osn. (pod marg. rubr. »Obdo
ba svěřenského nástupnictví«): »Právní poměry, jaké vznikají 
svěřenským nástupnictvím, lze zakládati také jednáním mezi 
živými.« Jak si r.e:daktoři rozsah oné analogie představují, nelze 
z d. zp. (str. 172') seznati. Zdá se mi, že 'za tím stojí správná 
myšlenka - avš,ak formulace, kterou redakto.ři zvolili, vzibuzuje 
pochybnosti. Tak, Jak § 578 osn. zní, jest bu!ď zbytečný, ze
jména k.(1yž analogie jest všeobecně známým prostředkem vý
kladu, jejž n1á soudce po ruce, anebo jest neúplný, neboť bez 
bližšího pojednání o takových jednáních mezi živými zůstává 
prázdným. 

§§ 618-645 o.bč. zák. o fideikomise!ch byly zrušeny již 
zákonem ze dne 3. července 1924, čís. 179 Sb. z. a n. Na mí,sto 
§ 646 obč. zák. byl v suibkomitétu navržen tento §: »0 zaklá
dání nadací pro účely všeužitečné nebo k podpoře určitých osob 
pro neomezenou bu.doucnost obsahují správní zákony pří,slušná 
ustanovení.« Tento § v nové osnově již není. D. zp. (str. 172) 
praví: »Vytvořiti v této souvislosti ustanovení, dokonce pak 
podrobněj ší, o nadacích, pokládala komise za nevhodné, protože 
by taková 'Ustano·vení nutně přesahovala rámec občanského zá
koníka. Lépe hude pnmýšleti na. vydání nadačního zákona, který 
by rozptýlená ustanovení o nadacích sj ednotil a zre.digo.vaL« 
pa;sivní resistence red1aktorů k řešení této otázky není již proto 
oprávněná, poněv,adž tvrzení o překročení rá,mce obč. zák. jest 
zřej n1ě nesprávné; již ustanovení něm. obč. zák. (§ § 80 a násl.) 
a švýc. civ. zák. (čl. 80 a násl.) o nadacích dokazují opak. Jinak 
možno proti odmítavému stanovisku redaktorů k nadacím uvésti 
totéž, co shora vůbec bylo namítáno ve příčině pojednání o práv
nických osobách. 

IV. V hlavě 19.,: »Odkazy« jsou mnohé korektury, které 
však nelze vždy považovati za zlepšení původního tekstu. Prvním 
ustanovením této hlavy jest § 647 obč. zák. s nepatrnou změ
nou (§ 579 osn.). »Za § 579 (osn.) vřazeno bylo ustanovení, 
kdy darování pro případ smrti jest považovati za odkaz. Osta-

2* 
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tek: o. této. věci je v § 871.« (D. zp. str. 172.) Z to.ho. vyro.zumí
váme, že redaktoři rozlo.žili původní tekst § 956 obč. zák. ve 
dvě věty: jedna jest umí'stěna mezi ustano.veními o. odkazech 
v § 580 o.sn., druhá pak 'mezi ustano.veními o. daro.vání (§ 871 
osn.) - Po.uze v posléz uvedeném případě j,menuje se to.to. 
po.řizení: »Daro.vání pro případ smrti« (marg. rubl'. k § 871 
o.sn.). No.vá fo.rmulace o.bou paragrafů neo.mezuje se však Po.uze 
na ro.zlo.žení půvo.dního. § 956 obč. zák. ve dvě části, nýbrž o.bsah 
daro.vání pro. příp.ad smrti se v obou případech blíže precisuje ; 
čteme to.tiž v dl. Zpl'. na str. 235 to.to.: »Po.dle názo.ru v nauce 
ustáleného. bylO' styliso.vánO', že daro.váním pro. případ smrti je 
daro.vání závislé na výmince, že O'bdarovaný dárce př,e!žije . « 

Redakto.ři přisVo.jili si teorii U n gel' O' V u. S kri,tickými vý
klady U II gel' o. v Ý'ill i polemisoval j sem však již ve svém 
po.lském článku »Do.žywo.cie malžo.nka«, uveřejněném v o.slavném 
spise: k 500letému jubileu krako.vské university (separátní o.tisk, 
str. 20 a násl.) , a podal jsem důkaz, že význam § 956 o.bč. zák. 
nebyl by správně vystižen, přijalo.-li by se omezení vyslovené 
U n g e r e m. J:ako. výsledek mo.jí tehdejší studie podává se 
tvrzení, že v § 956 obč. zák. spo.čívá hlavní důraz na přeďpi
sech O' fo.rmě a že se daro.vání pro. případ smrti jeví v platném 
právu jako. jedno.tný právní ústa,v, který sto.jí vedle: smluv dě
dických jako. zvláštní smlouva odkazo.vá. No.vá formulace § 956 
o.bč . zák. jelst o.všem nutná, avšak důraz dlužno. Po.lo.žiti niko.1iv 
na rozlo.žení, nýbrž na spo.jení, k čemuž UngerO'va teo.rie není 
obzvláště způsobilá. Co. ,se týče zejména tekstu § 580 o.sn., ne
sluší ho., nehledě ani k po.známkám svrchu uvedeným, schvalo.
vati. Redakto.ři vYPuiS,tili to.tiž větu půvo.dního. tekstu, v níž se 
mluví o »šetření předepsaných formálností«, a tak vzniklo usta
no.vení: »Darování závislé na výmince, že obdaro.vaný dárce pře
žije, je po záko.nu o.dk,azem, jestliže se dárce nevzdal práva dar 
odvo.lati,« kteréž ve ,svém všeobecném znění jistě není správné. 
Dal'ujisvému syno.vi vilu a O'devzdám mu hned užívání; vlast
nictví vily má však Po.dle úmluvy přejiti na syna teprve po. 
mé smrti, je,stliže mne .přežije, ,g výhradou případného. mého. 
práva o.dvolacího., kteréž si vyhrazuji, abych se přesvědčil, zdali 
můj syn dobře hospodaří. Jest to o.dkaz? 

Uvažujeme-li o. dalších kO'rekturách půvo.dního. tekstu, pak 



islav Dnistrjanskyj: 

D. zp. str. 172.) Z toho vyrozumí
původní tekst § 956 obč. zák. ve 
ta mezi ustanoveními o odkazech 
l ustanoveními o. darování (§ 871 
ieném případě jmenuje se toto 
ad smrti« (marg. rubr. k § 871 
::tragrafů neomezuj e se však pouze 
Dbč. zák. ve dvě části, nýbrž obsah 
v obou případech blíže precisuje; 
235 toto: »Podle názoru v nauce 
e darováním pro případ smrti je 

že obdarovaný dárce př.ežije.« 

U n g e r o v u. S kri,tickými vý
misoval j sem však již ve svém 
alžonka«, uveřejněném v oslavném 
~ovské university (separátní otisk, 
důkaz, že význam § 956 obč. zák. 
řijalo-li by se omezení vyslovené 

mojí tehdejší studie podává se 
spočívá hlavní důraz na předpi

l pro případ smrti jeví v platném 
ísta,v, který stojí vedle: s,mluv dě
, odkazová. Nová formulace § 956 
lšak důraz dlužno položiti nikoli v 
.Í, k čemuž Ungerova ,teorie není 
e zejména tekstu § 580 osn., ne
:nkám svrchu uvedeným, schval 0-

; větu původního tekstu, v níž se 
l formálností«, a tak vzniklo u,sta
lýmince, že ohdarovaný dárce pře
~stliže se dárce nevzdal práva cla r 
,becném znění jistě není :správné. 
devzdám mu hned užívání; vlast
nluvy přejíti na syna teprve po 
je, ,s výhradou případného mého 
b.razuji, abych se přesvědčil, zdali 
t to odkaz? 
>rekturách původního tekstu, pak 
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není jasno, v čem spočívá zlepšení nové formulace § 650 obč. 
zák. (v § 583 osn.). NaprO'ti tomu doplnění § 651 obč. zák. 
(v § 584 osn.) odkazy na účely dobročinné a. podobné jest za
jisté vítati. D. zp. (str. 173) považuje ustanovení §§ 653, 654 
obč. zák. o »předmětech odkamu« za zbytečné, škrtnutí může 
však zde býti ospravedlněno pouze se zřetelem k úspoře místa, 
jíž se snaží redaktoři docíliti. Ještě méně jest odůvodněno 
škrtnutí § 655 obč. zák. o »vše.obecném vykládacím pravidlu 
při odkazech«. D. zp. (str. 173) poznamenává sice, »'že sem sa
mozřejmě zasahuje všeobecná zásada 2. odst. § 512 o výkladu 
posledního pořízení«, avšak ustanovení § 655 obč. zák. jest pro 
osnovu již proto významné, že osnova nezná vůbec žádná vše
obecná vykládací pravidla a konečná věta § 655 obč. zák. není 
kryta § 512, odst. 2., osn. 

V oddílu o »vykládacích p~avi<dlech o jednotlivých rdnuzích 
odkazů« jest v osnově (§§ 586-606) počet ustanovení menší 
než v obč. zák., a tekst jednotlivých předpilsů jest zhustazkrá
cen. Nelze však souhlasiti s d. zp. (str. 174), že »§ 669 obč. 

zák. se vypouští jako bezobsažný a zbytečný« - ovšem dobrý 
soudce bude si uměti pomoci i bez něho. Dálel nelze pociťovati 
jako nlezeru škrtnutí §§ 675- 678, posledních dvoU! vět § 679, 
jakož i § 680 obě . zák. V §§ 656, 658, 663, 664, 665 obč. zák. 
užívá se místo výrazu »dědic« - »osoba obtížená« (§§ 586, 
588, 5913, 8915, 59'7. osn.) . Osnova nejediná již o »stavu'«, nýbrž 
o »osobních poměrech«: §§ 589,599, 602 osn. srv. §§ 659, 670, 
673 obč. zák. Ustanovení § 664 obč. zák. jest rozšířeno o ko
nečný passus, kde se praví: »a s veškerými pomůckami a za
jišťovacími prostředky« (§ 593 i. f.) . Odkaz všech pohledávek 
zahrnuje podle § 594 osn. všechny pohledávky vzniklé po zří

zení odkazu, při čem'ž jsou vyloučeny též pohledávky z vklad
ních knížek. § 665 obč. zák. d'ostává (v § 597 osn.) nový odsta
vec, který jest zbytečným odkazem na §§ 1184-1187 osn. (srv. 
§§ 1373, 1374 obč. zák., 240 něm. obč. zák.) :a na tomto místě 
jen ruší správnou souvi1slost. Odkaz věna (přínosu) jest v § 599 
osn. jinak pojat než v § 670 obč. zák. D. zp. (str. 174) praví: 
»V § 670 obč. zák. byly měřítkem věna poměry zřizovatele 
věna. Komise superrevisnípo delší ,debatě se usnesla na změně 
poslední věty a v § 599 tedy přesunuJe měřítkO' na poměry ženy 
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v době zrIzení odkazlU, a to proto·, že toto ř·elšení .spIse odpo
ví-dá intencím pořizovatele, ~terý odkazuje přínOls, nejsa ke zří
zení přínosu povinen.« Jedná-li se o poslední článek věty, dlužno 
se vsuvkou osnovy, na to se v1Jtahující, souhlasiti - avšak po
kud se týče položení důrazu na »poměry 'ženy«, zdá se mi, že 
púvod'ní znění OIbč. zák. zasluhuje přednost. Především není 
správné, když d. zp. tvrdí, že » V § 670 obč. zák. byly měřítkem 
věna poměry zřizo,vatele věna«, nebo,ť podle znění tohoto ,usta
novení neposuzuje se mír.a věna podle zůstavitele, který věno 
odkazuj e, ale podle otce osoby, ·Meré jest věno odkázáno, a to 
hledě k jeho »průměrnému majetku«, jakož i k jeho ».stavu«. 
Obč. zák. totiž právem vychází z toho, 'že, když zůstavitel odkáže 
něj aké třetí OIsOlbě věno a neustanoví, j.ak velké má toto věno 
býti, nesmějí býti jeho dědicové povinni k většímu plnění, než 
by ona osoba mohla požadovati od svého otce jako. věno . Správné 
jest t~ké,že podle obč. zák. měřítko není konkrétní, nýbrž pouze 
abstraktní (slova »při průměrném majetku«). Má-li žena jmění, 
nemusí jí její otec mnoho přispěti; a když otec nemusí své 
dceři dáti 'žádné větší věno, jak možno od třetí osoby žádati, 
aby vyplatila jako »věno« ještě větší obnos, než by k tomu otec 
byl povinen? A .má-li žena velké j ,mění, má velikost dl;uiŽného 
věna ·s velikostí jejího jmění růsti anebo se zmenšovati? Podle 
mého názovu. dOlstačí ustanovení §. 670 obč. zák. pro obyče1jné 

případy; kde se však v praktickém životě nehodí (na př. tehdy, 
když žena má tak velké jmění, že nemůže žádati ód svého otce 
žádného doplnění), ,tam pomůže všeobecná klausule § 683 i. f ., 
která bo.hužel v osnově již nepřichází. Konečně dlužno k tomuto 
oddílu zákoníka ještě poznamenati, 'že redaktoři osnovy novým 
tekstováním § 600 osn. ods,tranili antinomii, pozůstávající mezi 
§ 671 a 790, věta 1., obč . zák. 

Původní § 684 obč. zák. byl v OIsnově (§ 607) podstatně 
rozšířen a marg. rubrika před § 684 obč. zák.: »Den nápadu při 
odkazech« byla proto pozměněna. § 607 OIsn. jedná o »nabytí 
odkazu«. D. zp. se však mýlí, tvrdí-li (na str. 175), že k do
plnění tekstu § 684 obč. zák. vsunuto také ustanovení o způ
sobu nabytí předmětu odkázaného; ve skutečnosti j sou pouze 
odst. 2. ;a, 3. § 607 osn. nové, kdežto odst. 4. není nic jiného, 
než novým tek'stováním poslední věty § 684 obč. zák. Avšak ani 
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proto., že toto ř,ešení ,spIse odpo
~erý o.dk:azuje přínos, nejsa ke zří
·li se o poslední článek věty, dlužno 
v:zJtahující, souhlasiti - avšak po
na »poměry 'ženy «, zdá se mi, že 
:luhuje přednost. Především není 
» v § 670 obč. zák. byly měřítkem 

1«, nebnť podle znění tnhoto ,Uista
rěna podle zůstavitele, který věno 
ly, k,teré jest věno odkázáno, a to 
najetku«, jako.ž i k jehn »stavu«. 
d z toho, 'že, když zůstavitel odkáže 
~ustanoví, j,ak velké má toto věno 
o.vé povinni k většímu plnění, než 
ti od svého o.tce jako věno . Správné 
lěřítko není konkrétní, nýbrž pouze 
rném maj etku« ). Má-li žena jmění, 
přispěti; a když o.tec nemusí své 
jak možno od třetí osoby žádati, 

itě větší obnos, než by k tomu otec 
iTelké j,mění, má velikost dl;uiŽného 
růsti anebo se zmenšovati? Podle 

Tení § 670 nbč. zák. pro obyčejné 
:ickém životě nehodí (na př. tehdy, 
ní, že nemůže žádati od svého otce 
ůže všeobecná klausule § 683 i. f., 
přichází. Konečně dlužno k tomuto 
lenati, 'že redaktoři osnovy novým 
anili antinomii, pozůstávající mezi 

. byl v osnnvě (§ 607) podstatně 
:l § 684 obč. zák.: »Den nápadu při 
něna. § 607 osn. jedná o »nabytí 
j, tvrdí-li (na str. 175), že k do
~. vsunuto. také ustanovení o způ
;aného; ve skutečnosti jsou pouze 
é, kdežto odst. 4. není nic jiného, 
dní věty § 684 obč. zák. Avšak ani 
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nově vsunuté odstavce 2. a, 3. neobsahují vlastně nic jiného. než 
praktické a teoretické důsledky zásady obsažené již v 1. větě 
§ 684 obč. zák.; proti jejich praktickému významu nelze při-
rozeně ničeho namítati. 

Rozšířeno jest také ustanovení § 688 obč. zák. o práVíu 
odkazovníka na zajištění. Zásada zůstává sice v § 611 osn. jako 
v první větě § 688 obč. zák. Na mí'sto poslední věty tohoto pa
ragrafu vypočítávají se však v osnově případy, kdy o.dkazovník 
má právo žádati zajištění odlkazu, ,a to: při odkazech, o.bsahu
jících plnění, která se opakují, jakož i při odkazech, jichž 'Splně
ní se nelze domáhati se zřetelem na zákonnou lhů,tu nebo se 
zřetele'm na lhůtu nebo na výn1inku doloženou k odkazovému 
nařízení - ovšem i tyto nově vypočítané výjimky ze všeobecné 
zásady činí se opět ilusorními novou konečnou větou § 611 osn., 
kde se praví, že »práva toho však nemá, je'-li zřejmé, že zaji-
štění není třeba«. 

Před poslední větu § 689 obč. zák. byl v § 612 osn. vsunut 
nový odst. 2. o analogickén1 použití iuris accrescendi § 520 osn. 
na odkazovníky. Nyní se praví,: »Je-li odkazovníku zůstaven 
určitý podíl, nemá práva na ten přírůstek, ledaže by bylo 
zřejmé, 'že zůstavitel chtěl , vyjmenovaný-m odkazovníkům za
nechati odkaz celý a že určením pndílů nechtěl nic jiného než 
obmeziti odkazovníky navzáj,em.« Ve 3. odstavci přizpúsnbuje 
se sice osnova původnímu tek'stu § 689 obč. zák., avšak praví 
se nyní v osnově misto: »zůstane ,uvolněný odkaz v pozůstalo.st
ním jmění« - »povinnost splniti odkaz za,nikne«. Tím jest ře
čeno totéž - zdali však tím fornlulace získává, jest pochyhné. 
§ 613 osn. obsahuje analogické použití § 563 obč. zák. (srv. 
§ 521 osn.) na o.dkazy. 

Konečně »právo dědice, když břemena jmění pozůstalostní 
vyčerpávají anebo ,dokonce je převyšují« (marg. rubr. k §§ 690 
až 693 obč. zák.) bylo v osnově (§§ 614-616) postaveno pod 
hledisko beneficia inventarii a proto již nový nadpi,s zní: >.~Prá
va dědice přihlášeného s výhradou soupisu«. Jest příznačné, 
že přes tento nadpis j son ustanovení o výhradě inventáře obsa
žena teprve v po.zdějšÍln oddílu, ~dežto v §§ 614-616 osn., před 
nimiž zmíněný nadpis jest uved~n, není o benefici'U inventarii 
řeči. Do.brá je'8t nově vsunutá 2. věta § 614 osn., že pokud ne-
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stačí pozůstalost k úhradě pohledávek dědicových na náhradu 
a odměnu, může jich požadovati od odkazovníkůpodle hodnoty 
o.dkazů a n1á v té příčině právo za,d]ržovací. 

V. Hlava 20. má v osnově delší nadpis: »Vedlejší ustano.
vení v posledním pořízení; změna a zrušení posledního poří
zení.« S hl.ediska, že výn1inka ani doložení času nej sou omeze
ním poslední vllle, ný;brž že to jsou vedlej ší ustanovení, jimiž 
se dědico.VO právo nebo odkazovníkovo právo n1odifikuje, byl 
také upraven § 617 osn. (,srv. § 695 obč. zák.). § 696 obč. zák. 
byl pak po lCl'elších úvahách vypuštěn, protože obsahuje ryzí 
definici, která nenáleží do zákona (d. zp. str. 177). Ustanovení 
§ 698 obč. zák. bylo v § 619 osn. vztaženo také na výminky 
zmatené apříčíci sel dobrýID rnravúm. Předpis § 699 obč. zák. 
byl v osn. přesull/U/t na jiné mí,sto, kde se mluví o »splnění vý
minky«. Proto v § 623 osn., který jest připodobněn § 699 obč. 
zák. , byla vypuštěna zmínka. o možnosti ;a dovolenosti výminky. 
Jako poslední objevuje se v § 623 osn. nová věta: »Záporná 
výminka odkládací platí jako kladná výminka rozvazovací 
obsahu opač'ného.« V § 620 osn. byla převzata, první věta z § 700 
obč. zák. a pak zásada dvo.rského ,dekretu ze dne 23. května 
1844, čís. 807 ·sb. zák. soud. Ko.nečná věta § 700 obč. zák. byla 
však v osnově škrtnuta - nikoliv na prospěch tohoto ustano.
vení. Naproti tomu dlužno· ozna.čiti nové znění § 702 obč. zák. 
(v § 622 osn.), že »výmink,a ulo'žená dědici nebo odkazovníku 
nevztahuje se na náhradníka ani na svěřenského nástupníka, 
ne II í - 1 i z ř e j máj in a k á vůl e z ů s t a v i tel e«, za zlep
šení původního tekstu. Nový jest dále § 624 osn., je'nž hyl for
mulován podle vzoru § 162 něm. obč. zák. : »Jestliže dědic nebo. 
odkazovník, kterému je splnění výminky na új,mu, zmaří její 
splnění způsobem, který se příčí ,dobrým mra.vům, platí vý
minka ~a splněnou. Jestliže takovým způsobem způsobí splnění 
vými'nky dědic nebo odkazo.vník, kterému je splnění na pro
spěch, platí výminka za zmařenou.« 

Ustanovení §§ 703- 712 obč. zák. byla v osnově převzata 
bez podstatných změn (§ § 625-634 osn.). K původnímu tekstu 
§ 710 'Obč. zák. jako 2. odst. § 632 osn. přilpojená věta: »V po
chybnosti jest po.kládati ustano.vení ~a příkaz a nikoli za vý
minku« - jest vykládacím pravidlem, které již v platném 
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hledávek dědicových na náhradu 
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Ibč. zák byla v osnově převzata 
- 634 osn.). K původnímu tekstu 
632 osn. přilpojená věta: »V po
)vení ~a příkaz a nikoli za vý
~avidlem, které již v platném 
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práViU jest zachováváno. Nově upraven jest konečný passus 
§ 711 obč. zák. v § 633 osn. : zde nastupuje na mílsto tekstu po
stihujícího skutkovou podstatu zkrácená právnická formule, 
která na tomto předpisu ničeho nemění, ale také ho nezlepšuje. 
§ 712 obč. zák. hyl v § 634 osn. převzat :S dodatkem, že naří
zení sublegátu je postavena na roveň jinaká újma, která má 
postihnouti osobu obtíženou. 

N ásledluj í pak ustanov.ení o zrušení posledního pořízení 
(§§ 635-648 osn., srv. §§ 713- 726 obč. zák). Zde jsou ko
rektury původního tekstu četnější než v předcházejícím oddílu. 
Již 1. věta § 713 obč zák. jest zkráoena, dvě poslední věty pak 
jsou škrtnuťy . Jest sice pravda, že. vypuštěné věty podávají se 
jako důsledek zásady vyjádřené v 1. větě; jejich škrtnutí se však 
v rámci revise nedoporučuje vzhledem k praktické ceně těchto 
ustanovení. Nový odstavec 2. v § 635 osn., který ustanovuje, že 
starší dovětek se novou závětí ruší, jen pokudl to plyne ze závěti 
nové, odpovídá panujícímu pojetí. § 714 o-bč . zák. jest v § 636 
osn. zkrácen a konečný jeho passus jinak tek,stován; především 
jest škrtnuta' vedlejší věta, že více dovětků může platiti vedle 
sebe, - proč se stalo, není v d. zp. (str" 179) vůbec vysvětleno 
- a dále konečný passus ,se z,miňuje o vůli zůstavitelově. Původ

ni znění § 715 obč. zák. jest změněno potud, že se na místo 
slov: »pokud mohou pozůstávati vedle sebe« praví: » pokud 
se jako celky spolu dají srovnati (§ 637 osn.). Toto znění jest 
však temné a nelze je proto doporučiti. Populární znění § 715 
obč. zák. dává ,soU/dci zřejmě rukověť, aby konkrétní případ po
soudil podle daných okolností. Formul!ace osnovy však soudci 
tuto možnost 'neposkytuje a poslední věta § 637 osn. ztěžuje jen 
její použití, neboť také neprojeVJUje jasně myšlenku redak
torů. V každém případě nová formulace poslední věty (slova 
»hledí :se k tomu tak, jako by každé z nich bylo ustanovilo ni
koliv o podílu zůstaveném, nýbrž o podHUl přiměřeně' s'ní'ženém«) 
vyžaduje zvláštního komentáře, j.e~ž v d. zp. (Istr. 179/180) 
nelze nalézti. 

§ 718 obč. zák. doznává v § 640 osn. správné korektury 
obratným použitím řádu o zbavení ,svéprávnosti; nový jest při 
tom však poslední passus, který omezuje právo odvolati 
poslední pořízení tím, že testátor částečně zbavený své-
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právnosti neslní při výkonu práva odvolacího zkrátiti vlast
ní zákonné dědice nad míru .§ 527. K odůvodlnění tohoto nového 
passusu uvádí d. zp. (str. 180) : »Tohoto ustanovení ukázala se 
potřeba tím, že byl komisí SlUlperrevi,sní jako § 644 restituován 
§ 723 'Obč. zák, vypuštěný návrhem subkomitétu.« Tento pas
sus nepřichází vš:ak v původním te,kstu a lze, ho podle mého ná
zoru také v novénl zákoníku postrádati. S.ettrvá-li se ,totiž při 
tom, že částečně zbavený svéprávnosti může testament platně 
odvolati, pak není žádného důvodu, proč by mu mělo býti odvo
lací právo odpíráno v případě, když jest tu skutková podstata 
§ 723 obč. zák, t. j. když podle znění § 644 osn. zůstavitel nověj
ší písemné. pořízení zničí a starší uchová, pročež toto starší pí
semné pořízení nabude zase moci. Takové odvolání nemůže býti 
podle mého názoru dotčeno tím, že ve starším, nyní opět moci na
byvším testamentu nebyl dodržen předpis § 527 osn. (srv. § 568 
obč. zák). Je-li tomu tak, pak nastupují přirozeně účinky zmí
něné v § 527 osn. (srv. § 568 obě. zák), a není k tom u třeba, aby 
se nastalé odvolání považovalo za neučiněné. 

Se zkrácenou formulací § 719 obě. zák v § 641 osn., podle 
něhož odvolání posledního pořízení vyžaduje takových obřad
ností, jakých je třeba k platnému pořízení, dlužno souhlasiti. 
K § 721 obč. zák připojuje se v § 643, odst. 1., osn. nová věta : 

»Pokud lze z jiného porušení listiny souditi na zrušovací vůli zů
stavitelovu, jest posoudIti podle okolností« - tato věta obsahuje 
sice pouze samozřejmé vykládací pravidlo, proti němuž však při 
úplném nedostatku vš,e1obecných vJ7lkládacích předpisů v osnově 
nelze ničeho namítati. N:a1proti tomu nové, za § 723 obč. zák. vsu
nuté ustanovení § 645 osn. není takové, aby nevzbuzovalo žádné 
pochybnosti. V nejčastějších případech bude sotva odpovídati 
pravé vůli zll stavitelově, aby veřejné poslední pořízení, jehož 
vrácení si zůstavitel za svého života vyžádá, zůstalo v platnosti 
jako pořízení soukromé; »vyžádá-li si zůstavitel vrácení posled
ního pořízení veřejného«, pak jest spíše míti za to, že nechce 
nechati v platnosti obsah tohoto posledního pořízení, nežli že 
s ním souhlasí, »má-li jinak veškeré náležitosti pořízení sou
kromého«. 

Další ustanovení této hlavy (§§ 646-648 osn., srv. §§ 724 
až 726 obě. zák.) neobsahudí nic nového. 
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VI. Hlava 21. osn. jest nadepsána.: »Fosloupnost zákonná.« 
O stanovisku redaktorů osnovy k této ,otázce čteme v d. zp. 
(str. 181/2) toto: »Komise SIU,perrevisní odmítla myšlenku, že 
by se zásadně měla změniti soustava zákonné posloupno.sti, jak 
ji obsahuje občanský zákoník z r. 1811. ... Důvodem pro setr
vání při soustavě dosavadní jest - mimo to, co vůbec bylo uve
deno pro zásadní zachování systému zákoníka., - i to, že právě 
systém práva intestátního, jak jej obsahuje obč., zák. z r: 1.81~, 
jest jednoduchý, nedává téměř základu pro vlekle spory dedlcke, 
které se objeViují j lako hromadný zjev jinde, a .dále i to, že tato 
soustava plně vyhovuje právnímu nazírání lidu, jenž přijímá 
za spravedlivé dělení stejnoměrné, není-li projevena jiná vůle 
zůstavitelova. Za stolerté působnosti občanského zákoníka nikde 
se neobjevilo, že by právě intestátní posloupnost uvolňovala 
svazek rodinný. O ~achování majetku, zejména nemovitého, 
před rozpaden1 třeba pečovati jednak posledním pořízením, jed
nak zvláštními zákony o posloupnosti v majetek zemědělský.« 

Cteme-li tyto vývody d. zp. k hlavě o zákonné posloupnosti, 
nabýváme dojmu, že redwktoři osnovy měli na mysli pouze 
oblast bývalého práV1a rakouského, aniž by si mnoho lámali 
hlavu, ·se svým stanoviskem k podstatně odohylnému systému 
bývalého práva uheTského, ·které prozatím 'zůstává v platnosti 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. V čL VIL, bod. 2., předpisů 
uvozovacích hledá se sice východisko, aby zvláštním, nikoliv blíže 
určeným zákonem, který by byl vydán poU'ze na 10 let, nastalo 
vypořádání se systémem »větevného dědění«, platným v zemích 
karpatských (srv. shora poznámky v oddílu 7.) - tato methoda 
nemůže však sama. o sobě dostačiti tak, aby se, v úvodu k hlavě 
o zákonné posloupnosti v d. zp. úplně zapomělo na to, že v Če
skoslovenské republice vedle oblasti bývalého práva :rakouského 
existuje ještě jiná právní oblast, která se právě v zákonném prá
vu dědickém zásadně odchyluje od ustanovení obč. zák. z r. 1811. 
Se zřetelem na Slovensko a Podkarpats~ou Rus nelze tedy s d. 
zp. tvrditi, že soustava obč. zák. z r. 1811 »plně vyhovuje práv
nímu nazírání lidu« - a ještě více,: i v historických zemích re
publiky vyž,aduje Ono tvrzení se zřetelem k případným odchyl
kám J. dílčí novely zvláštní korektury. A v karpatských ze
mích přichází v úvahu nejen systém větevného dědění, nýbrž 
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také zvlášť uitvářenéprávo vidovské (,successio vidualis). Dále 
jest to pouhým tvrzením, které ne;ní podepřeno žádným důka
zem, praví-li d. zp., že zákoník z r. 1811 »nedává základu pro 
vleklé spory dědické« a že »niJkde se neobjevilo, že by právě 
intestátní posloupnost uvolňovala svazek rodinný«. Dovo.luji 
si poukáZlati na agrárně-politickou studii prof. Hor á č k a 
o »Výměnku«, wbych upozornil na to, že právě nedo.statečnost 
všeobecných ustano.vení o zákonné posloupno.sti dědické pro sta v 
selský přinutila tento, aby hledlal východisko ve zvláštním práv
ním zřízení výměnku, aby se vyhnul dŮ'sledkům »stejnoměrného 
dělení«. Není to, v prvé řadě pro sedláky, žádno.u zvláštní útě
cho.u, dávají-li jim redaktoři osnovy tak často opakovanou radu, 
kterou 'se však zájeIl1ci vždycky neřídí, že totiž »0 zachování 
majetku před ro.z1padem třeba pečovati po.sledním pořízením« , 

a když se sice často mliU,ví o. »'Zvláštních zákonech o posloupnosti 
v majetek ze:měděISlký«, avšJak zákonodárství se odmítavě staví 
k tomuto problému. 

V ustanoveních o zákonném dědickém právu příbuzných 
neodchyluje se, jak už bylo. řečeno, osno.va mnoho od původního 
tekstu; ,odchylky nelze vždy prohlásiti 'za zlepšenÍ. Tak již nové 
znění § 649 osn., který má nastoupiti na místo §§ 727 a 728 obč. 

zák. D. zp. (str. 181) praví: »Komise superrevi'8ní uznávajíc, 
že výpočet v § 727 obč . zák. jest neúplný la 'že zároveň s hledi
ska techniky zákonodárné není ani možno ani účelno všechny 
případy vypočísti, přihlížejíc dále i k tomu, že §§ 727, 728 obč . 

zák. tvoří myšlenkový celek, usnesla se na formulaci, abstrahu
jící od kasui,srtického výpočtu a slučující oba paragrafy v styli
sticky zjednodušený a právě následkem své abstraktnosti úplný 
§ 649.« K tomu jest především podotknouti, že znění §§ 727 
a 728 obč. zák. 'nepůsobilo ani v teorii ani v praksi obtíže, 
zvláště když neúplný vÝ'počet jest doplněn jinakými ustanove
nímizákona. Dále nová stylisace také není tako,vá, aby nebylo 
lze vznésti 'proti ní námitky. § 649 ozn. zní: »Kde nedojde k po
sloiUlpnosti podle dědické smlouvy nebo ,podle závěti, nastane zá
lmnná posloupnost ik cellé 'po~ůstalosti nebo k její části . « Možno 
v přípald'ě,že pozi'lstalý manžel dostane po.dle § 1253 obč. zák. 
(srv. § 562 osn.) na základě dědické 'smlouvy 3;4 pozůstalosti, 

při čemž ~ má při padnouti zá'konným dědicům, tvrditi, že 
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nedDšlD k pDsloupnDsti pDdle dědické snllouvy? (K tDmu jest p~-
amenati že § 562 osn., který přejímá ustanDvení § 1253 obc. 

zn , f "k r 
zák., neprávem škrtl ko.neč·nDu ~ět~ tDh~tD para~ra u,,, ac o. r; 
d. zp. str. 169 trvá na platn~stI teto.· ve~y.) AnI. v ,nem. Dbc. 
zák. ani ve švýc. civ. zák. nenl ustanDvenl analDglCke §§ 727 a 
728 Dbč. zák. ani § 649 Dsn. - to z tDhD dŮVDdu, že v DbDU jme-

Y' ch právních systémech zákonná ,ďědická posloupnost prá-nDvan " I' 
Předchází před poslDupnDstí testamentarnl a srn uvnl. 

vem ., k k'h b" 
Cht "l I' s"ak DsnDva zůstati věrnou po~etI ra DUS' e .o o c. . e a- I v . ", v ,. 

zák., pak bylo. vhDdnD bud' §§ 727, 728, ~bc. z:~. ~revz.ltI anebo. 
z.amýšlenDu všeobecnDu zásadu VYSlOVItI ,u prllezltostI usta~D
ve ní § 502 Dsn. (srv. § § 533, 534 Dbč. zák.). Zásada ta musIla 
by však býti vyjádřena jasněji ne'žli se to. stalo., v, § 649 o.sn. 

§ 731 Dbč. zák. ve znění 1. dí!čí nD~ely o.dpo.;l~a § 6~1 Dsn. 
Jako. 5. odst. připDjena jest k nemu veta, ktera Jest prevzata 
z novelDvaného § 751 obč. zák., avšak ve změněném, jistě ne 
lepším znění. Odst. 5. § 651 Dsn. ustanDvuje: »Na těchto. pří
buzných přestává záko.nná pDsIo.upnDst děd~cká.« Ve své So.U
vislDsti jest však tato. věta nesprávná, pnaví-li se, že zákonná pD
slDupnDst dědická má místo. nej,en u. příbuzných, ale i u man
želů. Také v § 654 o.sn. pro.vedené škrtnutí pDslední věty § 734 
Dbč. zák. nelze zvláště dDpo.ručDvati. NaprDti to.mu s převzetím 
§§ 739 a 740 obč. zák. »lpD prDvedení změn 'stylistických a při
pojení dDplňků oibja.sň'ujících věc« (d. zp. str. 183) v §§ 659 a 
660 Dsn. dlužno souhla,siti. 

Ustanovení §§ 752, 753 o.bč. zák. dostávají rozšířeno.u marg. 
rubriku: »ZákDnné právo. dědické dětí z manželství prDhláše
néhD za neplatné a dětí legitimD~aných«, načež půvDdní § 752 
Dbč. zák. jest pDdle předpisů přijatých v manželském právu 
o.snDvy zcela změněn; pnaví se nyní v § 663 o.sn.: »Děti pDcháze
jící z manželství prDhlášenéhD za neplatné a děti legitimDvané 
pDtomním manželstvím rodičů maj í CD do. zákonné pDsloupnD
sti práva dětí manželských.« § 664 Dsn. obsahuje pak nDvé usta
nDvení o. dětech legitimDv.aných výrDkem soudnín1: »Dí.těti, které 
bylo. legitimDváno. výrokem sDudním, náleží zákDnné právo. dě
dické po. matce a jejích příbuzných, jakDž i po. Dtci jako. dítěti 
manželskému.« 

§ 665 O'sn. jedná o. zákDnném právu dědickém dětí neman-
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želských a dává ohsahově sice totéž ustanovení jako novelovaný 
§ 754 obč. zák, avšak formálně nemluví se zde 0' 'nemanželském 
otci, nýbrž o tom, »komu bylo podle § 127 uloženo, aby posky
toval dítěti pr0'střeidky k výživě, výchově a zaopatření« . Ovšem 
proti novému znění dlu~no namítnouti totéž, co již shora v od
dílu o právní-m ,poměru mezi rodiči a dětmi bylo namítáno 
proti: ustanovení § 127, odst. 1., Ů'sn. 

N ovelovaný § 756 obč. zák. hyl v § 667 osn. nově upra,ven 
se zřetelem ke změnám provedeným v §§ 663 a 664 olsn. Po
slední věta novely byla ponechána. K 2. odst. § 667 osn. pozna
menává d. zp .. (str. 183): »Nápadným by se mohlo zdáti, že 
v § 667, odst. 2., jest přiznáno dědické právo po dítěti soudně 
legitiulOvanén1, právě tak j ~ako po dítěti nemanželském, jen 
matce .a jejím příbuzným. Ale tOl se stalo úmyslně proto, aby se 
legitim.ace ne!stala předrúětem spekulace, jednak proto, aby se 
nedostalo po dítěti dědiCIkéh'Ů práva zákonného otci, který se 
proti legitimaci bránil.« Přesvědčivost těchto p'Ůzoruhodných 

motivů, které propůjčují dítěti dědické právo bez ohledu na 
»spekulaci«, ·a,vš1ak naproti tomu 'Otci dědické právo po dítěti 

se zřetelem na možnost »,spekulace« neposkytují, jest podle mého 
názoru minimální. A co ma tom záleží, že otec »se proti legiti
maci bránil«? Právnicky platí za otce dítěte, ,a má-li povinnosti 
naproti dJtěti, proč nemá míti také korespondující práva? Le
gitimace dítěte výrokem soudním nestane se plnou pravdou, 
má-li míti pouze jednostranný účinek. 

Také zákonné dědické právo manželů v osnově odpovídá 
ustanovením obč. zák. ve znění 1. dílčí novely; změny v tekstu 
nejsou podstatné, a'ž .na ustanovení § 671, věty 2., osn. Zde se 
praví, že i bez vlastní viny rozvedení mamželé nemají žádného 
práva na zákonný přednostní odkaz (jinak novelovaný § 758 
obč. zák.). D. zp. (str. 184) k tomu poznamenává, 'že manželu 
bez vlastní viny rozvedenélTIU bylo odepřeno právo na zákonný 
odkaiZ přednostní, protože toto .právo .těsně souvisí s manžel
ským spolužitím. 2. odst. § 759 obč. zák. hyl škrtnut. 

Dále byl nárok manžela na slušné zaopatření podle § 796 obč. 
zák. v osnově (§ 706) potud změněn, že pozů,stalému manželu 
náleží jednak doživotní právo užívací na movitostech, které by 
mu připadly ,db vla,stnictvÍ, kdyby dědil podle zákona, jednak po 
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totéž ustanovení jako novelovaný 
lě nemluví se zde o' 'nemanželském 
I podle § 127 uloženo, aby posky
vě, výchově a zaopatření«. Ovšem 
mítnouti totéž, co již shora v od
i rodiči a dětmi bylo namítáno 
_., O'sn. 
;k. hyl v § 667 osn. nově upra,ven 
2deným v §§ 663 a 664 o,sn. Po
lána. K 2. odst. § 667 osn. pozna
.J ápadným by se mohlo zdáti, že 
10 dědické právo po dítěti .soudně 
,ko po ·dítěti nemanželském, jen 
: to, se stalo úmyslně proto, aby se 
l spekulace, jednak proto, aby se 
I práva zákonného otci, který se 
~svědčivost těchto pozoruhodných 
~tidědické právo bez ohledu na 
Jmu otci dědické právo po dítěti 
llace« neposkytují, jest po.dle mého 
~m záleŽÍ, že otec »se proti legiti
[ za ·otce dítěte, ,a má-li povinnosti 
j také koresponduj ící práva? Le
dním nestane se plnou pravdou, 
r účinek. 
,rávo manželů v osnově odpovídá 
ní I. .dílčí novely; změny v tekstu 
novení § 671, věty 2., osn. Zde se 
'ozvedení manželé nemaj í žádného 
í odkaz (jinak no,velovaný § 758 
k tomu poznamenává, 'že manželu 
l bylo odepřeno právo na zákonný 
,to .právo .těsně souvi'sí s manžel
'59 ohč. zák. byl škrtnut. 
a slušné zaopatření podle § 796 obč. 
změněn, že pozůstalému manželu 

) ol"tlŽí vací na movitostech, které by 
lyby dědil podle zákona, jednak po 
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dobu vdovství zaopa,tření, odpovídající dosavadní životní míře, 
pokud se mu hO' jinak nedostává. Mimo to jest v § 708 osn. za
chováno ještě u.stanovení § 1243, věty 1., obě. zák. Přihlédne
meqi blíže k nové úpravě § 796 obč. zák. v § 706 osn., sezná
váme, že § 706 osn. nemluví již o povinném dílu a také ne o ne
dostávajícím se slušném zaopatřenÍ. Proti 'Obratu: »z.aopatření, 
odpovídající dosavadní životní nlÍře« nelze ničeho, namítati. 
Naproti tomu nemohu si dobře př,edstaviti, co redaktoři roz
umějí pod »doživotním právem užívacím na movitostech, které 
by mu připadly do vlastnictví, ~dy:by dědilpod:le zákona«. Zá
konný dědický podíl zde, stejně jako podle § 796.obč. zák., pozů
stalému manželu nepří'slu.Ší - ·má snad přes to býti v pozůsta
lostním řízení stanoveno, které movitosti by manželu připadly, 
»kdyby děd'il podl~ zákon:a«, ačkoliv ve skutečnosti zákonná dě
dická posloupnost nemá místa? V d. zp. (str. 193) chybí přín1é 
vysvětlení tohoto nového tekstování. Jest to pouze příležitostný 
slovní obrat, který v 'nové znění vnáší něco světla . D. zp. mluví 
o »užívaCÍm právu na movitoste,ch s p o leč n é do m á c n o
st i«. Myšlenka zdá se býti tedy správná, avšak znění tekstu 
zůstává záhadným. Není jistě žádným zlepšením původního 

tekstu, když § 706 osn. nedbá původní věty § 796 obč. zák.,: 
»pokud toto (z.a.opwtření) 'není kryto jeho· (t. j. manžela) zá
konným podílen1 dědiekÝ1TI nebo zaopatření-m, vymíněným pro 
případ přežití anebo poskytnutým v posledním pořízení.« Ny
nější znění § 706 osn. U8!Ilí správné také proto" že chybí jaké
koliv poučení, v jakém poměru jest doživotní užívaCÍ právo na 
movitostech k zaopatření vdovskéInu. Konečně obsahuje § 706 
osn. nový p.a.ssU's, že manželu, proti kterému svědčí důvody 
§§ 507 a 508 osn., může posledním pořize:ním zaopatření po 
dobu vdovství býti sníženo na výživu. nutnou - tento předpis 
nepřináší však nic nového, nýbrž pouze již dříve vyjádřenou 
n1yšlenku, »aby ...... bylo co možná nejvíce vyhověno vůli 
zůstavitele« (§ 512, odst. 2., osn.). K novému znění § 706 osn. 
připojuje se nový předpis § 707, j.erj'ž dlužno zajisté schváliti. 
Obsahuje dvě věty: Jestliže by právy pozůstalého manžela byla 
zkrácena slušná výživa potomků zŮ1stavitelových, ztenčí se ona 
práva na tolik, aby se jak pozůstalému manže}.u., tak o:něm po
tomkům dostalo výživy stejné. Druhá věta § 707 osn.UJstano-
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vuje, že právO' nepůminutelnéhů dědice na nutnůu VyZlVU 
půdle § 705 ůsn. nemůže býti právy půzůstaléhů manžela 
nikdy zkrácen:a. Správné jest také nové ustanovení § 709 osn. , 
že ůSůhám, které požívaly až dO' smrti zůstavitelůvy ,bezplatnéhů 
zaůpatření v jeho důmácnůsti, přísluší stejné zaDpatření ještě pO' 
tři neděle. 

VII. Přicháúme nyní k půvinnému dílu. Osnůva půjednává 
O' něm v hlavě 22. půd titulem: »Díl půvinný; za.půčtení na díl 
půvinný :a na podíl dědický«. Při pO'jednání O' tétO' hlavě musíme 
si povšimnůuti pO'dstaty tétO' důležité právní materie a jejíhO' 
vývůje v 'právních dějinách. 

»Se :svDbDdou pDsledníhů pDřízení jsou v ůdporul nároky, 
které blízcí příslušníci růdiny zůstavitelůvy podle přirozeného 
a n1ravníhů řádu uplatňují na jeho pozůstalůst. Průtů v dnešní 
důbě stejně jako dříve setkává'me; se se zápolením o vyrůvnání, 
které uvádí extrémy na pravO'u lníru. PrO' způsob ,a utváření ta
kůvéhů vyrůvnání jest růzhůdující, co jest pova'žůvánů za základ, 
zda právO' rodinné nebO' 'svoboda pořizovací. Starší německá 
dědická půsloupnůst spočívala výhradně ,na svazku růdinném, 
takže jí bylO' cizí IUlstanůvení dědice půslední vůlí. Zprůstř'e·dků

vání se sVůbodůu půřizůvací, půskytůva\nou zůstaviteli cizími 
právy, stalo se na ůnDm základě ve středověku tím způsůbem, 

že sice určitá část půzůstalosti byla půnechána volné dispůsici 
zůstavitelůvě, 'Zbývající část, jíž nikdO' nemůže se důtknůuti , zů

stala však vyhr,azena příslušníků'll růdiny. Tak stalo se ze
jména podle obyčejůvých .práv severní Francie, 'spůčív,ajících na 
germánském základě, a v kantonech švýca.rských. TentO' systém 
byl převzat francůuzským CDde civil a stal se tak právem pro, 
celůu Francii, jakůž i prO' ůny země, ve kterých 'právO' francůuz
ské přímo nebO' nepřímO' přišlo k platnůsti. Podle Cůde civil dělí 
se po~ůstalůst ve j-mění ~odinné jako t. z'v. »réserve« a v »půr
tiůn disponible«, kterůu může 7.ůstavitel volně dispo:nůvati. Ji
naký byl vývoj v ůbecném právu, Německa ůd kO'nce středů

věku.. 'Zde důsledkem recepce římskéhO' práva přišla k platnůsti 
zásada svohůdy půřizovací ve příčině celé půzůstaloSlti; vedle 
tůhů byly všaik převzaty římsků-justinianské nůrmy O' půvin

ném dílu a o nepominutelných dědicích« (D e r n b u r g, Das 
btirgerliche Recht, V. § 107). 
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3lného dědice na nutnou VyZlVU 
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~m: »Díl povinný; započtení ma díl 
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,v severní Francie, 'spočív,ajících na 
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y země, ve kterých 'právo francouz
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Jak pruský Landrecht, tak i rakouský obč. zák. převzaly 
ustanovení o povinném dílu z práva obecného:, podo.bně i něm. 
obč. zák. - tento již na moderním podkladě. Nové bylo to, co 
něl11. obč. zák. nařizoval o přihlížení k darůnl při po'čí,tání po
vinného dílu. fT ásledoval v tonlto slměru příkladw francouzského 
pOJetí. Podle něm. o.bč. zák. (§ 2325) zvětší se pozůstalost za 
ÚCE-'lenl vypočítání po!vinného dílu o obnos všech darů, které 
zú~_ta.vitel poskytl v posleldních 10 letech před svou smrtí. Tato 
otázka působila teorii i praksi rakouského práva již dlouho před 
II 1. dílčí novelou velké obtíže, a teprve této. se podařilo naj íti 
střední cestu mezi předpisy obecného práva o povinném dílu a 
novým pojetím něm. obč. 'zák. 

Přesto nelze říd, že by se ustanovení obč. zák. také v no
velovém znění těšila nějaké všeobecné oblibě. Kritika nebyla 
ustanoveními novely u.mlčena - a nemúže se přiro.zeně zasta
viti ani pÍ'ed něn1. obč. zák. Jest to těžký problém .. který volá 
po správném řešenÍ. 

Až dosud nebyl ještě nalezen správný konlprOll11is mezi po
Í'.;zovací svobodou a nároky příslušníků rodiny na dědictví. To, 
co nám poskytuje něm. obč. zák. nebo platný obč . zák., jest 
pouze doménou pro nesčetné spory, nikoliv však moderním li
dov~Tm právem '7 pravém slova smyslu. 

Proto podle l11ého názoru nestačí setrvati ph teks.tll obě. 

zák, byť i v novelovénl znění . Problén1 ten předpokládá důklad
né předběžné studiwi11. Srovnávání právních sys.télnů jest zde 
llojclůle'žitější vědeckou , methodou, l~teré má býti použito. Fran
couzský systénl musí býti zrovna tak dohře studován jako ně
mecký H rakouský. To již z toho ,d'llvodu. že francouzský a uher
ský systém .. byť i byly ta,k daleko od sebe, mají přece ji'S,tý spo
Ječný podklad, který by měl přijíti v úvahu při unifikaci býva
lého rakouského a bývalého uherského práva. Dúležité jest také 
důkladné studium soudní pra:kse .. jakož i lidového pojetí širo
kých vrstev obyvatelstva. Teprve 'Z talkových studií může vyrústi 
právní systém, který, podle výroku A. Men g e ra, předbíhá 
sociálnímu vývoji lidu. 

Redaktoři osnovy spěchaj í však s revisí a nenalézaj í času ke 
studi,u, těžkých pr'oblélnú. Dostačí jim provésti na, právnÍIl1 
stavu, zavedenén1 dílčí no'velou, pouze málo významné jednotlivé 

Sbornfk vId právních a státních XXXV. 3 
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korel~tury, při čemž základy systému nebylo. otřeseno a i pořadí 
jednotlivých ustanovení bylo zpravidla poneoháno. 

V jednotlivostech přichází zde v úvahu především § 674 
osn., kde bylo k původní-mu § 763 obč. zák. připojeno jako po
slední věta ustanovení dvorského ,dekretu ze dne 10. května 

1833, čís. 2610 sb. z. s. o nároku osvojenců na povinný díl. K nej
dúležitějším změnám náleží konečný passus § 676 osn., který 
nahrazuje zásadu § 767 obč. zák. zá'sadou § 2310, věty 1., něm. 
obč. zák. O těch, kdož se zř,€Ikli dědictví, jakož i -o' těch, kdož jsou 
nezpůsobilí děditi nebo byli po právu vyděděni, praví se nyní, 
že při výpočtu povinných dílů se k nim hledí právě tak, jako 
by z dědického práva nebyli vyloučeni. S touto změnou dlužno 
souhlasiti. Ustanovení § 774 obč. zák. bylo v § 682 osn. rozší
řeno ,dvěma novými vsuvkami. »Vzhledem k vypuštění § 609 
obč. zák. bylo třeba zařaditi ustanove:ní, podle, něhož nepokládá 
se za nepřípustné omezení povinného dílu, jestliže se dítěti 

ustanoví svěřenské nástupnictví pro případ, že by zemřelo ne
dospělé. Pr-oto se v tomto paragrafu ustanovuje fideicommis
sum eius quod supererit.« (D. zp. str. 187). Toto vsunuté usta
novení odpovídá dosavadní soudní praksi, která považuje za 
platné poskytnutí povinného dílu nepominutelnému dědici, ne
způsobilému pořizovati, s ustanovením fideicommissi eius quod 
supererit. Druhé vsunuté ustanovení také odpovídá panujícímu 
,mínění: Zůstavitel může uložiti nepominutelnému dědici, aby se 
rozhodl pro to, co se n1U zústavllje s obmezením, nebo pro díl 
povinný. 

Nové jest dále ustan-ovení § 693 osn., která spočívá na ro.z
hodnutí judikátu. Čí,s. 114. Do. 2. odst. § 692 osn. byl převzat 
předpis dvo.rského dekretu ze dne 31. 12ldh a 1844, čís. 781 sb. z. 
s.; dúsledkem toho platí i pro osnovu zásada, že nepominurtelný 
dědic ne'lná práva na podíl pozústalosti, nýbrž Itoliko na peněžní 
částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. Stejně jako 
obč. zák. jedn'á i osnova pod zvláštními marg. rubrikami o »vý
počtu ,dílu povinného« (§§ 692 ,(1 násl. osn.) a o »započtení na 
díl povinný« (§§ 696 a násl. osn.); to však osnově nepřekážÍ, 
aby se také pod rubrikou» Výpočet dílu povinného« odvolávala 
na »započtení« a »připočtení« (§ 693 '08'n.). 

Z'apočítání darů děje se podle vzoru III, dílčí no.vely (§ 785 
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.. 
obč. zák.) s třemi odchylkami: 1. Dary, které zů<stavitel poskytl 
v době, kdy neměl dětí maj ících náro,k na povinný díl, nej sou ze 
započtení vyloučeny; 2. podobně ďary k všeužitečným účelům; 
3. konečně lhůta ohledně darování osobám nemajícím nárok na 
povinný díl rozšiřuje se na tři roky před smrtí zůstavitelovou . 
Dlužno pochybovati, zda tyto změny (§ 694 osn.) jsou oprávně
něny. V § 698 osn. byl právem obnoven původní tekst § 789 

obč. zák. 
Do § 699 osn. (srv. § 790 obč. zák.) byl jako druhý odstavec 

vsunut obsah formuláře č. VI.nesp. pat. (d. zp. str. 192). Tak 
vznikl nový 2. odst. k původnímu § 790 obč. zák., ve kterém se 
praví: »Dědické podíly se vypočítají stejným způsobem jako díl 
povinný.« Ustanovení § 704 osn. opakuje zásadu § 794 obč. 
zák. s novým dodatkem, že v případech zvláštního 'zř·etele hod .. 
ných může soudce započítati jinak. Konečně přejímá osnova 
také ustanovení § 951 obč. zák. ve znění III. dílčí novely s malý
mi odchylkami (§ 865 osn.). 

VIII. Poslední (23.) hlava práva dědického jedná na místo 
o »uvázání se v ,ďědictví« o »přechodu pozůstalosti na dědice« 
(§§ 710- 775). K tornu byla v komisi superrevisní provedena 
zevrubná deba,ta všeobecná. V této debatě se došlo k názoru, že 
přechod pozůstalosti nenastane delací, nýbrž přikázáním, a že 
mezi nápadem a sukcesí bude. trvati hereditas iacens. Dále se 
setrvalo i na tom, že třeba podržeti zásadu soudního projednání 
pozůstalosti a že pozůstalost bude inventarisována jen v zá
jmu dědiců nesvéprávných anebo na žádost dědicovu. Konečně 
bylo přijato, že z patentu o nesp. řízení budou do tekstu zákona 
přijata zrevidovaná ustanovení rázu materiálně-právního (d. 
zp. str. 194). 

Pokud se týče předevší,m tohoto posledního bodu, jest ná
padné, proč redaktoři v hlavě o poručenství a opatrovnictví 
nejenom se nesnažili vpracov,ati do zákona ustanovení patentu 
[I nesporném řízení, ale i mnohá příslušná ustanovení obč. zák. 
byla v osnově odstraněna, kdežto zde větší počet ustanovení pa
tentu byl převzatďo tekstu osnovy. V hlavě o přechodu pozů
stalosti na dědice byl ja1k původní tekst, tak i pořadí jednotli
vých ustanovení na tak četných místech změněn · a vsunutím 

3* 
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předpisů nesporného řízení struktura tak přetvořena, že mánle 
před sebO'ul nové dílO I byť i ze starých materiálií. 

Budiž ,mně dovoleno přičiniti k tétO' struktuře několik pů
známek. Má nO'vý štít: »uvázání se« v dědictví jest odmítnuto. 
Již úvůdní ustanůvení této. hlavy (§ 710 o.sn.) mluví o přikázání 
půzůstalosti, aniž by se blíže zabývalo jeho. účinky. Jest správné, 
že právnická konstrukce ve formě, jak jest uvedena v § 797 O'bč . 

zák., nehůdí se do. můderního. záko.níka; ;avšak od moderního. zá
ko.nůdárce nutno. žádati, aby nás nenechal v poohybnosti o. tom, 
jaké jsou účinky ůdevzdání půzůstalůsti. Škrtnutím zmínky 
o. »právní držbě« v půvůdnínl tekstu vzniká otázka, jak si re
daktůři představuj í účinek ůdevzdání půzůstalosti. § 710 ůsn. 

rnluví sice o »nabytí děd i c t V í«, avšak připojuje k tůnlU na 
kůnci, že »soud se svým výrokem pro.hlásí o. děd i c k é m 
pl' á v u«. Jaký jest však půto.m ro.zdíl mezi nabytím »dědictví« 
půdle § 710 ůsn. a nabytím lepšího. 'nebo stejného »práva dě
dického« podle § 766 osn.? Co. růzumí dále § 742 osn. ve srův
nání s §. 710 o.sn. ůznačením: dědic »;pravý« a »nepravý«? Zcela 
půchybený jest po.dlel mého. názůru § 742 ůsn. o. »přechůdu pů
zůstalůsti na dědice«. V 1. větě se praví, že »přechod půzůsta
lůsti na p I' a v é h o. dědice se skůná pí'ikázáním PŮ1zůstalůsti «. 

Avšak jak se s tím snáší, že již 2. ůdst. půčíná slovy: »Byla-li 
půzůstalost přikázána dědici n e p r a v é mu ... «? Jeto rozpor 
anebo 'při nejmenší-m nevhodné znění, kte-ré by se nlělo nahra
diti jiným. lVIirmo to nutno se ještě tázati: Jakému: účelu slouží 
nově zařazené ustano.vení § 742 ůsn., když později v § 766 o,sn. 
se jedná o 'žalobě dědické? Ovšem, d. zp. tvrdí, že se musí 
pře1ce říci, že přechod pozůstalosti nenastává již přihláškou , 

nýbrž teprve přikázánim pozllstalosti (str. 201). Správně -
avšak k tomu, aby se to. vyjádřilo, není třeba v § 74'2, -odst. 1., 
mluviti o. »pra,vém« dědici, nýbrž dostačí všeobecně znějící zá
sada; dále správné místo k tomu jest v čele hlavy, tedy na ko.nci 
§ 710 osn. N aprůti tůmu ustanůvení § 742, ůdst. 2., patří · do 
bezprůstřední sůuvislostise »žalůbami dědickými« za §§ 766,. 
767 ůsn. V tomto. směru bylo. by 'se vrátiti k systematickému 
rozčlenění ůbč. zák.; tím dosáhlo. by se ještě druhého. užitku, že 
by se tůtiž :správný smysl § 823 ůbč. zák. nezkomo.lil nepoda
řenou stylisacÍ nynějšího. § 766 o.sn. (srv.: »N:a to.m, kdo. něcO' 
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z pozůstalosti zadržuj e ... «). Při takové in integrum restituci 
nesmějí však v novém znění osnovy chyběti úvodní slova § 823 
obč. zák.: »Také po nastalém přikázání«. 

»Přij etí .dědictví« ( § § 547 a ná,sl. obč. zák.) nehraj e již 
v osnově žádnou roli, jeví se pouze jako právní akt uvnitř pro
jednání pozůstalosti a nejmenuje se »přijetí« ani »prohlášení 
se za dědice«, nýbrž »přihláška«. Dědická Ipřihláška musí obsa
hovati prohlášení dědicovo, 'že chce býti dědicem, zda jí,m chce 
býti s výhradou soupisu pozůstalosti či bez výhrady, a z jakého 
dědického lďůvodu) (§ 711 Oosn.). Ustanovení § 1950 něm. obč. 

zák. o neplatnosti částečného přijetí dědictví platí pro přihlášku 
podle § 714 osn. (Přihláška k části podílu nemá právních ná
sledků). Právem vytýká Der n b u r g (Das btirgerliche Recht, 
V. § 146) tomuto ustanovení, že lid nemůže rozuměti, proč cizí 
osoba, povolaná za universálního dědice, nemůže 'přijmouti 

pouze polovinu dědictví, takže by druhá polovina připadla zá
konnému dedici, který jest toho snad potřebný. Pokud se však 
týká zásady samé, která v systému soudního přikázání nenalézá 
místa pro » přijetí dědictví«, není podle méhOo názoru správné, 
když se tohoto přij etí dědictví nedbá. Nelze přenechati vše'chno 
péči pozllstalostního soudu a i ve zcela jasných případech činiti 
dědice stále závislého na opatřeních soudu. V tomto směru za
sluhuje pojetí něm. obč. zák. přednost před pojetím platného 
obč. zák. Podle německého práva tvoří přijetí dědictví nejen 
intergrující součást nabytí dědictví, avšak ono se může státi 
nejen ústně, ale i konkludentnÍ-mi činy, které odpovídají římské 
pro herede gestio. Přijetí musí býti tak projeveno" jak jest to 
podle životních poměrů pro takový akt obvyklé. Stálo skutečně 
za námahu vzíti při revisi čsl. občanského zákoníka zřetel k usta
novením a zkušenostem nového německého práva. 

v ~edaktoři osnovy spokojují se však tím, že přejímají pří
slusna ustanovení patentu o řízení nesporném do teikstu osnovy. 
?o se týč: přihlášky, náležejí sem zejména §§ 120, 125, 126 
Jmenovaneho patentu (§§ 716- 719 osn.). Mimo jiné přejímá 
§ 7~6 osn. ?ro přihlášky z § 120 pat. zása.du, že při projednání 
pozust~lostr se nehletdi k dědici, který přihlášky včas nepodal. 
!:t~ zasada neodpo'vidá však již zkuše'nostem prakse. Jest sice 
Jeste dnes panujícím učení, žel po uplynutí lhůty k přihláškám 
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nemuze Jl'Z dědic S úspěchem přihlášku učiniti, ,avšak prakse 
přesto přijímá i přihlášky opožděné a považuje za odmítnutí 
dědictví pouze úmyslné opominutí přihlášky vzdor osobnímu 
vyzvání. Správný jest výslovný předpis § 721 osn., že odmít
nutí děďictví nelze již odvolati. 

Po usta:noveních o dědických přihláškách následují před
pisy o soupisu pozůstalosti (§§ 722-724 osn.) na základě 

§§ 802, 804 obč. 'zák. a § 92 nesp. pat. § 724 osn. zevšeobecňuje 
myšlenku 2. věty novelovaného § 784 obč. zák. a ustanovuj e, 
že dědicům i těm, kterých se soupis týká, je volno účastniti se 
jednání o soupisu a činiti dotazy a připomínky. 

Dále byla v osnově (§§ 725-734) přejata ustanovení § 819 
obč. zák., jakož i §§ 174, 158, 161, 162, 149, 157, 180, 43, 49 
nesp. pat. o přikázání pozůstalosti s případnými z,měnami. Po 
stránce systematické dlužno především namítnouti, že materiel
ně-právní ustanovení § 726 osn. má předoházeti před formálně
právním ustanovením § 725, když už se nedá přednost tomu, 
aby § 725 jako formální předpi,s byl zde vůbec vyloučen. Pod
statný rozdíl napr.oti platnémU! právu spočívá v ustanovení § 726 
osn., žel soud vydá listinu o přikázání pozústaloSlti tomu, kdo 
se přihlásil k dědictví a má pod lep r ů běh II P o Z ů s t a
los t n í h 'O říz e n í n e j lep šíp r á vod ě d i c k é; ode
vzdání pozů1stalosti není tu již závislé na »splnění závazků« 

dědicem podle § 819 obč. zák. Dostačí vyrozumění odkazovníků 
podle § 728 osn.; vše ostatní, tedy i ,případné nároky na po
vinný díl, nehledíme-li k § 729 osn. (srv. § 162 nesp. pat.), ne
zdržuj e ,přikázání pozústalosti. Pouze v § 731 osn. jest stano
veno všeobecné omezení, 'že soud nevydá listiny o přikázání 
pozůstalosti, dokud není zabezpeče'no, že vůle zůstavitelova bude 
náležitě splněna. 

Pokud se týče vykonavatele poslední vůle, má tento podle 
§ 732 osn. povinnost pečovati o náležité splnění poslední vůle 
a má ok tomu účelU! všechna práva, kterých ke splnění přija
tých úkolů jel poU'ebí. O volbě »bud' sám jako zmocněnec pro-

. vésti nařízení zůstav~telova :anebo doháněti otálejícího dědice 

k jejich provedení« (§ 816 obč. zák.) se již ~ďe nemluví. Jest 
patrno, že osnova vůbec nepomýšlí na, to, aby okruh působnosti 
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vykonavatele poslední vůle blíže určila, a že pro ni v tomto 
směru nehyl;o směrodatným stanovisko něm. obč. zák., dikto
vané potřebou oproštění od výlučného monopolu soudů, nýbrž 
starý postup Takouskýeh soudů (srv. § 797, věta 1., ohč. zák.). 
Osnova tU/díž myslí, že dosti učinila krátkým všeobecným usta
novenín1 § 732, jakož i § 741, podle něhož může býti vykona
vatel poslední vůle ustanoven i za opatrovníka pozůstalosti. 
Toto stanovislw múže však podle n1ého názoru ospravedlniti 
pouze zás.ada: quieta n011 movere, nikoliv však názor, 'že činnost 
pozůstalostního soudu m.á býti podporována příslušným spolu
púsobením společnosti. 

Důležitá jsou ustanovení o správě pozůstalosti a jejím za
stoupení podle §§ 735-741 osn. Zde přicházejí v úvahu §§ 810, 
811 obč. zák. a §§ 145, 127, 78, 79, 80 nesp. pat. Osnova jedná 
nejprve o správě a zastoupení pozůstalos,ti 1. dědicem (§§ 735 
až 737), 2. opatrovníkem (§§ 738-741). Právem jest § 810 
obč. zák. změněn potud, 'že na místo: »J estliže dědic při nastou
pení dědictví dostatečně prokáže svoje dědické právo« se praví.: 
»Přihlášenému dědici, o jehož dědickém právu nemá soud po
chybnosti«; naproti tomu mně není jasno, proč osnova vůbec 
mlčí o právu dědice na »opatrování a užívání pozůstalosti« podle 
§ 810 obč. zák. Bez práva na »užívání« nemá jeho »správa« 
v četných případech mnoho praktiokého s,mysln. V 2. odst. 
§ 735 osn. uvádějí se nejdůležitější práva dědice, která mu 
jako správci se schválením soudu příslušejí. »Komisi 'su:per
revisní šlo o to, aby se vymezila disposice dědioova na ty úkony, 
které směřuj í ke splnění poslední vůle a k řádnému hospoda
ření" a ~by se v ton1 směru poskytla direktiva soudu, s jehož 
schvalenlm se tyto úkony dějí« (d. zp. str. 200) . V 3. odst. 
§.735 osn. se ustanovuje, že proti pozůstalosti spravované dě
dlc:m mohou pozůstalostní věřitelé prováděti své nároky _ 
mysle,nka to, která ,se pojí k § 550 obč. zák. Byl-li zřízen opa
trovnlk, pak jest podle osnovy bud' .opatrovníkem pozůstalosti 
(§§ 738, 739, srv. §§ 78, 79 nesp. pat.), nebo opatrovníkem 
k provedení, nároků (§ 740, srv. § 811, věta 2., obč. zák.) . 
O opatrovnlku k prov,edení nároků praví d. zp. (str. 201)' 
»J e to vlas,tně cUlrator ad actum, hud' ustanovený na žádost 
toho, kdo chce provésti svůj nárok proti pozůstalosti dosud 
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nikýnl nezastoupené, anebo naopak, žádá-li účastník, aby pro 
takovou pozůstalost byl zřízen opatrovník za účelem provedení 
l;árokn pozústalostního.« Z tohoto vysvětlení plyne dosti jasně, 

co redaktoři míní. Dlužno rozeznávati dva druhy opatrovníků 
k provedení nál"ioků, kteří se liší od opatrovníka 'pozllstalosti 
(§§ 738, 739 osn.), a to: a) »k zajištění nebo uspokojení vě
řitelúzůstavitelových«, jak se praví v § 811 obč. zák. in princ. , 
a b) k uplatňování nároků pozůstalostních. Pouze tato posléz 
zmíněná kategorie jest s8m nově zařazena; o prvé mluví se již 
v § 811 obč. zák. Tekst nového § 740 osn. 'není však tak jasný 
a jest podle mého názoru v technickérn slně-rl11 zcela pochybený. 
Ve dvou větách jsou posta.veny vedle sebe všechny tři ,druhy 
opatrovníků (1. opatrovník pozůstalosti, 2. opatrovník k zastou
pení pozůstalosti, 3. opatrovník k provedení nároků pozůsta

lostních), bez jasného spojení s jedné strany a bez jasně vy
tčeného rozdílu se strany druhé. Doporučovalo by se tudíž se
trvati při pův,odním tekstu § 811 obč. zák. (mutatis mutandis) 
a přičleniti k ně'mu 2. větu, § 740 osn. o opatrovníku k prove
dení nároků pozůstalostních. 

O § 742 osn. byla řeč již shora. Po ustanovení o přechodu 
pozůstalosti na dědice následují v osnově §§ 743-748 o rozdě
lení pozůstalosti , zbudované na základě §§ 165-168, 170, 171 
nesp. pat.; §§ 746-748 jsou nové. § 743 ponechává dědicům, 

aby pozůstalost mezi sebou rozdělili , což však nemů'že zkrátiti 
práva jiných osob, zejména práva věřitelů pozůstalostních . 

»Soud bude 'se zabývati dělením podle § 744 jen ve dvou pří

padech: půjde-li o osoby chráněné nebo hude-li to přáním všech 
dědiců. § 745 obsahuje hlavní zásady soudního dělení« (d. zp. 
str. 202). Mimo to mohou,' také pohledávky nebo dluhy býti 
pojaty do podstaty, kter á se dělí, a mohou též býti přiděleny 
jednotlivý1l1 účastníkům. Ale tí-m ovšem zůstanou práva věřitelů 
nedotčena a mohou tito svá práva vymáhati i na ostatních spolu
dědicích (§ 7 46 osn.~ srv. d. zp. str. 203). Při rozdělení po
zůstalosti je možno vypořádati nároky na náhradu z poměru 
mezi spoludědici, provésti započtení na dědické podíly a zapo
čtení odkazů (§ 747 osn.). »Při této příležitosti byla nadhozena 
otázka, zda por o zdě len í p o z Ů s t a los t i má míti 
dědic · nároky ze slprávy podle obecných ustanovení anebo má~li 
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míti za podmínek správy nárok na nové rozdělení. Komise se 
rozhodla pro zvláštní paragraf (748 osn.), který mluví o »ná
pravě«, čímž se má vyjádřiti, žel ,může podle okolností dojíti 
buď k tomu, že nastane nové rozdělení pozůstalosti, nebo k tomu, 
že ve sporu soud žalovanou stranu (jednoho neb několik spolu
dědiců) odsoudí, aby žalobci nahradila, oč tento byl vadou při
dělené věci na svém dědickém podílu zkrácen.« ,( d. zp. str. 202). 
Toto vysvětlení d. zp. bylo na tomto místě nutné, aby o sobě 
ne zcela jasný tekst § 748 osn. byl náležitě osvětlen. 

V §§ 749- 751 pojednává osnov.a o účinku fideikomisární 
substituce, což vlastně nenáleží sem, nýbrž do., hlavy 18. o »ná
hradnictví a svěřenském nástupnictví«. § 749 osn. odpovídá 
§ 613 obč. zák. D. zp. (str. 2013) chce sice rozuměti novému 
znění § 749 osn. zcela ve smyslu »omezeného práva vlastni
ckého« po,d1e § 613 obč. zák., mluví však expressis verbis jen 
o »právUl poživate]e«. Obě konstrukce nejsou však zcela iden
tické. Osnova s plnou důsledností - zda právem, jest pochybno 
- odstranila poje'm t. zv. »dočasného práv,a vlastnického«, se
kterým se setkávárne v obč. zák. Nově vsunutý § 750 osn. obsa
huje samozřejmý interpretační předpis, který jest zbytečný. 

Také ustanovení § 751 osn. jest nové a není takové, aby ne
mohly býti proti němu vzneseny námitky. Co se stane s ná
stupníkem, který v době smrti zůstavitele ještě nežil, avšak, 
l(dyž nastal případ svěřenského nástupnictví, byl již na živu? 
Musí vždycky vésti proces? Právem poznamenává d. zp . 
(str. 203/4): »'Za osobu v době smrti zůstavitelovy dosud ne
zrozenou se k pozůstalosti přihlásí opatrovník, zřízený k tomu 
cíli soudem« - z tekstu zákona to však neplyne. 

Pod marg. rubl'. »Závazky postihující dědice« jsou převzata 
ustanovení §§ 548, věty 1., 549 a 808 obč. zák. s příslušným 
zkrácení-m (§§ 752- 754 os'n.). K § 549 obč. zák. připojuje se 
v § 753 osn. ještě tato věta: »Co jest rozuměti pohřbem ,a po
hřebištěm, o tom rozhodují místní zvyklosti.« 

Před přikázáním pozůstalosti mohou věřitelé pozústalostní 
již podle dosavadní prak-se žáda.ti uspokojení pouze z pozůsta
losti. Tak i § 755 osn. K závazkům pozůstalostnhTI náležejí: dlu
hy zůstavitelovy, odkazy a příkazy, jakož i povinné díly. V násle
d'ujících paragrafech pojednává osnova o právních následcích 
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ptihlášky bezvýhradné (§ 756) a. učiněné s výhradou (§ 757) 
s ohledem na §§ 801, 802 a 820 obč. zák. Neprávem byla škrtnu
ta konečná věta § 820 obě. zák N,aproti tomu znění § 757 osn. 
o přihlášce učiněné s výhradou soupisu jest lepší než původní 
znění § 802, věty 2., obč. zák. Dědic, který s,s~ přihlásil s vý
hradou soupisul, ručí pozústalostní,m věřite'lům, jen pokud stačí 
pozůstalost podle hodnoty, jakou n1ěla v době přikázání, aneho 
jednotlivé její kusy v době jich propuštěnÍ. § 758 osn. o.dpovídá 
§ 821 obč. zák. s tím rozdHem, že ručení před přikázáním po
zůstal,osti a po něm zůstává stejné a omezuje se na část děli

telné pohledávky, odpovídající dědickému podílu. Konečně od
chyluje se § 759 osn. od ustanovení § 807 obč. zák. potud, 'že, 
sejdou-li se přihlášky učiněné s výhradou s přihláškami bez
výhradnými, nemá dědicům, přihlásivším se bezvýhradně, pří
slušeti dobrodiní inventáře. 

Zbytečné jest ustanovení § 760 osn. o postihu, protože se 
jím nic nepraví. 

V ustanovení osnovy o »odloučení pozůstalosti« od jmění 
dědicova (§ 761) spočívá vše na »obavě z předlužení dědice«; 
v tomto směru však zasluhuje přednost původní znění § 812 
obč. zák. o nebe'zpečí, které by mohlo vzejíti pro pohledávku vě
řitele pozůstalosti smísením pozůstalosti s dědicovým jměním. 

»Vyhledání pozůstalostních dluhú« děje se v 'osnově (§§ 762 
až 764) na základě přepracovaných §§ 813- 815 obč. zák. 
V § 762 osn. se ještě výslovně praví, že »svolání věřitelli po
zůstalostních«, žádá-li o ně děďic, jest možné jen před přiká
záním pozůstalosti a pouze tehdy, když se dědic přihlásil s do
brodiním inventáře. V souvislosti s tím bylo. změněno také pů
vodní znění § 815 obč. zák. v § 764 osn., ačkoliv vlastně obsahuje 
totéž. Správné jest však podle mého názoru znění obč. zák., 
podle kterého zde účinky na.stupují »nehledě k přihlášce uči

něné s výhraďou«. Osnova to zde však vypustila, neboť podle 
§ 762 trvá 'na tom, že o Fonvokaci věřitelů může žádati pouze 
dčdic, pi'ihlásivší se cum beneficio inventarii (ovšem také opa
trovník pozůstalosti). Avšak právě ustanovení § 815 obč. zák. 
dokazuje, že také dědici neomezeně ručícín1u musí zále'žeti na ' 
tom, aby zaplatil věřitelúm dluhy co nejrychleji, aby v této 
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vecl dospěl k pořádku. Konečně spojuje § 765 osn. myšlenky 
§ 822 obč. zák. s dvorským dekretem ze dne 3. června 1846, 
čís. 968 sb. z. s. 

O žalobáoh děďických (§ § 766, 767 osn.) byla řeč již shora. 

V oddílu o »zcizení dědictvÍ« přejínlá ,osnova ustanovení 
obč. zák. o koupi dědictví (§§ 1278 'a násl.) s nepatrnými změ
nami. 

Nové jest konečně znění § 775 osn. pod marg. rubr. »Od
úmrť «. Zásada zní: Stát má vůči věřitelům postavení jako 
dědic, který se přihlásil s výhi'adou soupisu. 

13. Vs e ob e c n á č á s t p r á va o b I i g ač n í h o 
v os n o v ě. 

Právo obligační náleží, jak známo, k nejdůležitějším částem 
práva soukromého, 'neboť ~ďe hrají významnou úlohu poměry 
obecného styku té které doby. Panující mínění sice tvrdí, že 
v moderní-m obligačním právu se udržely nejčistší ,měrou zá
sady práva římského, avšak již obč . zák. z r. 1811 zavedl daleko
sáhlé odchylky od římského práva a zej'ména III. dílčí novela 
se snažila přizpůsobiti obligační právo novým požadavkům mo
derního obchodního styku. Také redaktoři osno.vy byli ochotni 
podrobiti jednotlivá ustanovení platného práva nové redakci 
se zřetelem k požadavkům obchodního st yku, aniž by ,otřásli 

povšechným duchen1 obč. zák. Nicméně jsou v jednotlivých 
částech obligačního. práva jednotlivé korektury dosti četné. 

Nečetné jsou změny původního tekstu v 24. hlavě II. části , 

nehledíme-li k počátku tohoto oddílu v obč. zák. (O tom později.) 
V této hlavě s která jedná o »smlouvách a právních jednáních 
vůbec« , panuje onen klid a důstojnost, jimiž se vyznačuje obč. 
zák. v novém znění III. dílčí novely. K všeobecné části obligač
ního práva náleží však, jak známo, ještě 30. hlava o náhradě 
škody, jakož i III. díl obč. zák. »0 společných ustanove'ních 
práv osobních a věcných«. V hlavě o' náhradě škody snaží se 
osnova na původním tekstu mnoho zrně'niti, 'stojí však, jak ještě 
uvidíme, zejména v technickém směru, daleko za svým vzorem. 
Nejsou to však zde nové myšlenky, které si chtějí raziti novou 
dráhu, nýbrž pouze jiné technické nástr.oje, jimiž redaktoři 
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látku zpracovávají. V III. dílu obč. zák. jsou jednotlivé korek
tury, které redaktoři provedli, dosti četné a budou v dalším 
zvláště oceněny. 

1. Z výkladů d. zp. (str. 207) se dovídáme, že superrevisní 
komise byla nucena u;važovati o otázce, zdali by nebylo vhodno 
unifikovati právo občanské s právem obchodním, a dospěla k zá
věru, »že co do komercialisace obligačního práva občanského 
učinila dosti již novela z r. 1916«. Redaktoři setrvali při správ
ném názoru, že obchodní právo tvoří zvláštní kapitolu právního 
systému a že při tom dlužno vzíti zřetel k odchylkám mezi prá~ 
vem civilním a obchodním. O připodobnění obou systémů bylo 
pečováno zejInéna v hlavě o smlouvě trhové (srv. §§ 959, 960 
osn.) . 

Rozčlenění látky jest v osnově zrovna takové, jako v obč . 

zák.; odchylky jsou pouze nepatrné. Redaktoři nemohli se od
hodlati k tomu, aby o veškerém právl1\ obligačním pojednali 
v jed n o m oddělení, setrvali při starém rozdělení ·obč . zák. , 
kdel dnes není již pochybnosti o tom, že původní rozčlenění jest 
neudržitelné. O všeobecné části práva obEg.ačního jedná se ve 
dvou hlavách: 24. : »Smlouvy a právní jednání vúbec«, a 40.: 
»Náhrada šk'o<ďy«. Jednotlivé obligační smlouvy jsou vsunuty 
mezi tyto všeobecné nauky, načež pak mají následovati usta
novení o zajištění, změně a zániku práva závazkú, jako v obč . 

zák. , s tou jedinou korekturou, že o obnově a narovnání jedná 
se ve zvláštní hlavě. O promlčení jedná se také v osnově, stejně 

jako v obč . zák., v poslední hlavě II. dílu, společně s vydržením. 
Přihlédnem·e-li kriticky k systematickému rozčlenění vše

obecné části obligačního práva v osnově, můželne proti systému 
osnovy namítnouti totéž, 00 n1ůže býti namítáno proti systema
tice obč. zák. Redaktoři se domnívali, že by se dalšími zásahy 
do system:atiky 'musili dotknouti základu platného soukromého 
práva, a měli za to, že se toho, musejí při revisi obč. zák. vy
varovati. S Hmto tvrzením nesluší však souhlasiti. Nové syste
matické členění materiálu není přece samo o sobě s tO J Blby pře
kročilo me'ze pouhé revise, záleží-li již na. tom. Setrvání při sta
rén1, všeobecně překonaném I'Iozdělení právní látky může býti 
oceněno pouze jako pretium affectionis, jež vyplývá ze zákona 
pohodlnosti, aniž by se přihlíželo k duchu doby. Chtějí-li redak-
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toři vytvořiti nový zák,oník, pak jsou povinni učiniti v něm 
nový pOI'ádek, neboť starý pořádek odpovídá sice starému zá
konu, nikoliv však novému. Na původním tekstu nemusí se 
mnoho měniti, avšak při revisi, která se vztahuje na celek, 
musí býti provedeno. takové uspořádání, z něhož by bylo patrno, 
že zákon jest novým dílem. 

Správné systen1atické rozčlenění jest zárovei1 vý:r;azem 
právního života, jak se v té které ,době Ultvářil. Také právnické 
myšlení stává se běhen1 doby vždy pi"esnější a dokonalejší! musí 
se těsně přizpůsobiti účelům, které s sebou přináší sociální 
život, a musí se postaviti do služby stále nově se vyskytujících 
potřeb a snah společnosti. Proto ani tak dobrá system'atika sou
kron1ého práva, které, j,ak známo, náleží ,k nejkonservativněj
ším odvětvím pravovědy, není nějakou nezměnitelnou veličinou, 
byť i čistě logické základy systému dlužno od K a n t a pova
žovati za přesně stanovené. Tak náleží sice ještě dnes »System« 
S a v i g n y h o ke vzorným právním systén1úm, na nichž se 
generace velmi lnnoho učily a ještě nyní učí, nicméně však byl 
změnou doby přek,onána právní věda nemohla při něm setrvati. 
Ani systematika ně-m. obč. 'Zák., s vědeckou přesností vybudo
vaná, nemohla právnín1 teoretikům brániti, aby přivedli v tomto 
směru také nová hlediska k platnosti. Proto se ne'smí nové zá
konodárství báti jíti i přes nejnovější vědecké pokusy a i v roz
čIe'nění látky správně vystihnouti to, co jest pro přítomnost 
nej účelněj ší. 

Obligační právo osnovy má krátký nadpis: »Pohledávky,« 
Nemůže býti pochybností o tom, že nové loznačení v čele obli
gačního práva dlužno považovati za zlepšení starého tekstu 
(»0 osobních právech k věcem«) ; jest jen otázka, Ziďa by jinfr 
výraz ještě lépe smy,sl nevystihoval. Srovnáme-li onen nadpis 
s jinými v osnově - nadpis II. dílu zní: »Práva majetková« a 
jeho prvního oddělení: »Práva věcná« - , pak 111ělo by se zde 
analogicky mluviti o »P r á ve ch pohledávkových«. S druhé 
strany dlužno ještě připomenouti, že na př. ně-m. obč. zák mluví 
o »právu obligačních pOlllěrů« a při tom zdúrazňuje nikoliv 
aktivní stránku, pohledávku, nýbrž pasivní stránku, dluh. Po
něvadž pak podstata obligace spočívá ve v á z a n o s t i, jest 
pojetí něm. obč.zák. jistě správnější. 
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II. V každém velkém zákonodárnénl díle nebo v důležité 
části jeho mají úvodní věty zpr.avidla největší důležitost. Tak 
v § 859 obč. zák. jest základní výpočet důvodů vzniku obligací 
a ustanovení to jest tak konstruováno, že již zde způsob, kte
rým se zákon vyjadřuje, zcela dobře vystihuje všeobecný cha
rakter obligačních po.měrů ve stadiu jejich vznikU!. Osnova však 
§ 859 obč. zák. škrtla, aniž by v d. zp. uvedla pro to zvláštní 
důvo.d. Poďržuje sice nadpis: »8mlouvy a právní jednání vú
bec«, avšak neříká nic 'Q. dlužníku a věřiteli, nic o plnění, jako 
něm. obč.zák. (§§ 241 a násl.), také nic o postavení smlouvy 
nebo právního. jednání k ostatním důvodům vzniku obligací, 
jako obč. zák. V osnově odpadá také ustanovení o uzavření 

smlouvy podle § 861 obč. zák. Obligační právo osnovy počíná 
větou: »8mlrOuva vznikne, přijme-li se nabídka včas.« Jest 
správné počínati obligační právo takovou větou '? 

Nic nelze namítati proti tomu, že bylo v osnově upuštěno 
od pojmového- určení smlouvy. Již něm. obč. zák. upouští od 
jakéhokoliv pojmového určení smlouvy. Jak však dojde v obl1-
gačním právu ke smlouvě a k nab~ďce '? Co. jest to podstatné, 
co činí s'mltOuvu smloUlvou a nabídku nabídkou'? Přislíbím svému 
příteli, že ho v určitou hodinu navštívím, anebo v úřadě úřed
ník se uvolí, což vezmu na vědomost, že se pokusí v jisté mojí 
záležitosti mně pomoci - jest to obligace, smllouva.'? A není-li 
tomu tak, co jest toho příčinou'? Podstatné spočívá právě v obli
gatio, t. j. v z á vaz k u k plnění - teprve takovým závazkem 
může býti smlouva a nabídka tím, čím právně jsou. 8,mlouvě 

můžeme pouze tehdy právně rozuměti, pojímáme-li ji jako nej
důležitější důvod vzniku obligace, - škrtnutí § 859 obč. zák. 
v osn. nebylo tudíž oprávněno. Bez výslovného spojení se zně
ním § 859 obč. zák. jeví se shora citovaná věta § 776 osn. jako 
deus ex machina a s .druhé strany jest se zřetelem k následují
cím ustanovením osnovy, která odpovídají §§ 816-2, 862 a) obč. 

zák., zbytečná. Redaktoři měli vlastně po ruce pouze alternativu 
buď podle vzoru něm. obč. zák počíti prvou hlavu obligačního 
práva »póvinností k plnění« , anebo, chtěli-li zůstati věrni obč. 
zákoníku, počfti důvody vzniku obligací a ne tedy škrtnouti 
§ 859, nýbrž podrobiti ho příslušné redakci. Bylo to tím důle
žitější, protože redaktoři odstranili § 307 obč. zák. a nesměli 
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tudíž k § 859 zapomenouti na »povinnost k plnění«, o níž 
jedná § 307. 

Ale ještě z jiného důvodu má § 859 obč. zák. základní vý
znam ~pro moderni právo, nehledíme-li k zastaralému označení 

Osobní práva k věcem«. To platí nejen pro učení o důvodech » , 
vznikuI 'obligací, nýbrž i pro moderní výstavbu obligačnlho 

práva vůbec. Jako důvody vzn1ku obligace jsou zde jmenovány: 
1. smlouva - podle dílčí novely právní jednáni -, 2. 'zákon, 
3. utrpěná škoda. Při kritickém posouzení důvodů vzniku obli
O'ací dlužno však vyloučiti zákon Jako zvláštní důvod, neboť bez 
;ákona vůbec nemůže dojíti ke vzniku obligace; ' zůstávají tudíž 
pouze: s jedné strany právní jednání a utrpěná škoda. se strany 
druhé, takže nutno hledati zvláštní hledisko pro římské variae 
causarurm figurae. Pro posléz uvedené přicházejí v moderním 
právu v úv,ahu pouze jednatelství bez příkazu a bezdůvodné 

obohacení: prvé připíná se k právním jednáním, druhé pak 
k hledisku »utrpěné škody« (tedy podle řím,ského 'způsobu my
šlení: prvé quasi ex contra.ctu, druhé quasi ex delicto). Pojem 
»právní jedinání« není však výtvorem římského práva, nýbrž 
doktriny práva obecného. Jest to sice příjemný výraz, který od 
vystowpení Hu g a náleží k nejoblíbenějším pojmům pravo
vědy, zahrnuje však všechno jednání v právu se vyskytují~í, 
aniž by je jakkoliv konkretisoval. lndividuelní vůle nehraje 
v dneš'ním právu tutéž úlohu jako v právu římském, a zejména 
v právu oblig'ačním přísluší vůli, jakož i projevu vůle stran 
pouze ten význam, který jim právní styk přiznává. Právní jed
nání obligačního práva objevují se tedy v moderním právU! jako 
jed n á n í styk O' v á, která jsou určena k tomu, aby právní 
styk mezi strana'mi zakládala a upravovala. Při jednáních sty: 
kových tvoři »projev vůle« pouze forn1ální stránku; podstatne 
spočívá naproti tomu v určitén1 vztahu k jednotlivci ~a , stran~ 

jedné a k obejktivní sféře společnosti na strane ' druhe. 
Jak v subjektivním, tak v objektivním směru jsou tu dvě 

základní hlediska, která jsou směrodatná; jako subjektivní zna
ky jsou to: sebeurčení stran a důvěra, j.ako objektivní: svo
bodaa bezpeč'nost právního styku (srv. m ,o j e Základy moder
ního práva soukromého, 'str. 249 a násl.). Tím stávají ·se so
ciální vztahy mezi stranami jednáními stykovými, na nichž v ob-
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ligačnílu právním styku přÍluo záleží. V tomto smyslu netvoří 
právní jednání.. nýbrž jednání sty;ková nejdůležitějšl důvod 

vzniku ,obligací, poněvadž zahrnují nejen smloUlvya jednostran
né sliby, nýbrž vůbec všechny útvary, které důsledken1 indivi
duelní neho společenské iniciativy jsou s to sloužiti styku lidí na
vzájem. Tak náleží sem nesporně i jednatelství bez příkazu, které 
tedy netvoří, jako podle římského pojetí, varian1 causarum fi
guram. 

Zůs'tává pak jako druhý hlavní důvod vzniku obligací je
ště »ultrpěná škoda« podle způsobu mluvy ,obč. zák. Nalézán'! 
v tom správné vystižení problému soukromoprávrního ručenÍ. 

Obč. zálL zdůrazúuje však pasivní sb'ánku) l'i:c1 cžto zde vystu
puje vlastně stránka aktivní. Touto jest »z p Ů S o b e n í š k o
d y«, které tvoří dúvod vzniku ,obligace. Sociální VáZal10st obli
gačněprávní vzniká tedy nejen jednáními stykovýn1i, nýbrž 
i způsobeníY'1 škody: to jest podle mého názoru správným vý
sledken1 pro 1110derní právo. V soukromém právu nezavazuje, 
jak míní I her ing, vina k náhradě škody, nýbrž š k o' d a; 
pOUlze v trestním právu záleží na vině a náhrada škody náleží 
do oboru soukromého práva ne proto, že povinnost k ní postihu
je ve velkém množství případů vinníka, nýbrž p~otože se jedná 
o nápravu škody a řešení této otázky přísluší právu soukro
mému. Pojímá-li se pak, jak právem činí obč. zák. (§ 1293), ško
da jako »každá újn1a, která byla někomu způsobena na jmění , 

právech nebo jeho os{)bě«, pak nelze ji'stě pochybovati o tom, 
že také institut »bez,důvodného OIboha.cení« n1ůže býti posuzován 
jako zvláštní odrůda »způsobení škody«. Ten však, kdo klade 
obzvláštní dúraz na specifické právnické znaky »bezdůvodného 
obohacení«, Imůže - což však na věci samé ničeho nemění -
klásti bezdůvodné obohacení vedle způsobení škody jako třetí 
důvod vzniku obligací. 

Tak obdržíme pDO všeobecnou část luoderního obliga.čního 
práva v jeho naulce o důvodech vzniku obligací toto schema: 
1. Jednání styková, 2. Zpl1sobení škody. Mezi jednáními styko
vými hrají přirozeně smlouvy nejdůležitější úlohu. Poněvadž 
jsme však viděli, 'že i jednatelství bez příkazu dlužno zařaditi 
do kapitoly o jednáních stykových, podává se z toho pro mo
d'erní členění potřeba pojednati o jedna.telství bez příkazu v sou-
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vislo sti s jednáními stykovými. Jednatelství jest totiž, jak doká
zal I s a y (Geschaftsftihrung nach dem BG B ftir das Deutsche 
Reich, 1900, str. 108 násl.) , všeobecným ústavem soukromého 
práva ;a jak~ ta~o:é p~t~í do všeobecné části obligačního práva, 
jako pododdelenl Jednanl stykových, v souvislosti s všeobecný,mi 
předp~sy o s:mlouvá~h. Jako paralela k tomu má pak býti k vše
obecny:u ust~novenlm o způsobení 3kody připojeno pododdělení 
o .b:z~uv~~n~m. ~bohacen~. T:aková konstrukce přichází, jak jsme 
vIdeh, v J,adre Jl'Z ve sta-rem obč. zák. a nezasluhuje tudíž, aby se 
s ní zachazelo tak, jak to činí redaktoři osnovy. Ustanovení § 859 
obč. zák. neslušíl tedy při revisi škrtnouti, nýbrž dlužno je změ
niti v moderním smyslu. 

III. Z toho, co bylo pověděno, se tedy podává, že shora ci
to~~ný § ~76 osn~ ~~ní sá~ o sobě způsobilý k tomu, aby jím 
poclnala vseobecna cast oblIgačního práva. MÍJmo to dlužno ještě 
vytk~outi, že nový tekst tohoto paragrafu, který má nastoupiti 
na mIsto § 861 obč. zák., jest právnicky nepřesný. Přijetí oferty 
samo o sobě nestačí, chybí:-li shoda mezi kontrahenty. Essentiale 
smlouvy není přijetí samo o sobě, nýbrž souhlas. Právem ustano
vuje čl. 1/1 švýc. oblig. zák.: »K uzavření smlouvy jest potřebí 
souhlasného vzájemného projevu vúle stran.« Chybí-li toto usta
novení v osnově, pak postrádáme také normu podle vzoru čl. 

2/1 švýc. oblig. zák. V 'Osnově následují §§ 777- 780 vzoru nove
lovanýoh §§ 862- 864 obč. zák. Zde bylo by dobře vsunouti mezi 
§~ 778.a 779 osn. nový předpis podle vzoru čl. 2/2 švýc.-oblig-. 
zak. MImo to, bylo by zde na mí-stě napodobiti z pr,aktických 
dúvodů § 7 švýc. oblig. zák. V tonlto směru zasluhují příslušná 
ustanovení novéhD polského obligačního zákona (>Čl. 71- 73) 
zvláštního ocenění. 

Ustanovení § 779 osn. ,odpovídá § 863 obč. zák. ve znění 
novely. Právem redaktoři vypustili výraz »mlčky«, poněvadž 

při ~onkl~dentních jednáních nezáleží na mlčení, nýbrž na ta
~ov~~ch »uko~ech, které, Ulváží-li se všechny okolnosti, nedopou
steJI rozumneho důvodu pochybovati, že vůle jest«. Odůvodnění 
d. zp. (str. 209) jest správné. Bylo by na místě, aby redaktoři 
také na jiných místeoh tekstu zaujali 'k projevu vůle »mlčky« 
u~iněnému totéž odmítavé stanovisko jako zde, čemuž bohužel 
všude tak není (srv. ria př. § 58il osn.). 

Sborník věd právních a 8tátních xxxv. 4 
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Sledujeme-li důležitější odchylky osnovy od původního tek
stu, setkáváme se především s korekturami § 865 obč. zák., pro
vedenými důsledkem převzetí materielních ulstanovení řádu 

o zbavení svéprávnosti do nového tekstu zákonné osnovy (§§ 
781,221,222 osn.). MimlO to byla v poslední větě § 865 obč . zák. 
vsunuta. slova »u soudu«, což však podle H1ého 'názoru znamená 
ztížení právního ·styku. V § 782 byl zachován § 866 obč. zák. 
Superrevisní kou1ise právem se tu řídila. úvahou, že po celém 
obč. zák. jsou roztr.oušeny předpisy, které by vlastně náležely do 
hlavy o povinnosti k náhradě škody, že však slu:ší je zachovati 
na jejich místech dosavadních (d. zp. str. 210). Ostatně jest jak 
v § 782, tak i v § 783 osn. původní výraz »zadostiučinění« (§§ 
866, 869) nahrazen »náhra-dou škody«, zejména když osnova 
také v kapito,le o náhradě škody odstranila výraz »zadostiuči
nění«. V d. zp. chybí odůvodnění pro tvrzení: »Dáti tu nebo 
jinde ustanovení o ofertách .sine obligo, nepokládal.a superrevisní 
komise za nutné a nepokládala zejrúéna. za možné, prohlásiti je 
za oferty neur.čité ('zcela neurčité) (d. zp. str. 210). 

Práven1 rozhodla se superrevisní kornise neměl1iti mnoho 
na §§ 870 a násl. obě. zák Pokud se především týče ustanovení 
§ 870 obč. zák., blíží se tekst osnovy (§ 784) spíše tekstn pů
vodnímu. (»přiveden bázní«), jinak zústává PX'Í znění platného 
prá~a. Učení rakouského soukromého práva o omylu bylo, pro
slulé již, když Pf e r s che pod tímto titulem vydal svoji zná
mou monografii. III. dílčí novela zasáhla z podnětu něm. obč. 
zák. ne příliš šťastně do púvodního tekstu. Proto vrátili se re
daktoři osnovy k půvoďnímu znění a navrhli v § 785 osn. pouze 
některé doplňky původního § 871. Při tom byla v konečné větě 
§ 7'86 osn. :převzata také ona věta § 112.0 ně'm. obě. zák., k níž 

' přihlížela novela, - tentokrát však v lepším, jasnějším zněnÍ. 
V usta'lllo,venÍch osnovy o .omylu chybí ještě předpis podle vzoru 
čl. 25. švýc. oblig. zák., kde se již v 1. větě pravÍ, 'že na. on1yl 
se nelze odvolávati, když by se to příčilo poctivosti a víře. Ne
jedná se zde o pouhý výklad smlouvy a nemŮ'že býti proto tato 
otázka rozřešena poukazern na § 831 osn. (= § 914 ve znění no
vely). S jednotlivými malými korekturami, které byly provede
ny na dosava.cťnÍm tekstu příslušn;;"ch ustanovení, dlužno sou
hla-siti. 
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nného práva o omylu bylo, pro
l tímto titulem vydal svoj i zná
la zasáhla z podnětu něm. obČ. 

ního. tekstu. Proto vrátili se re
~ní a navrhli v § 785 os·n. pouze 
n. Při tom byla v konečné větě 
'ěta § 112.0 ně·m. obě. zák. , k níž 
však v lepším, j asněj ším znění. 

chybí ještě předpis podle vzor u 
již v 1. větě praví, 'že na. omyl 
to příčilo poctivosti a víře. Ne
llouvy a nemŮ'že býti protO' tato 
: 831 osn. (= § 914 ve znění no
orekturami, které byly provede
ušn)'"ch ustanovení, dlužno SOl1-
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Nepodstatné jsou také korektury § 791 o.sn., provedené 
na § 878 obč. zák. ve znění novely. Proti nim nelze ničeho na
mítati. V § 879 obč. zák. hyl exemplifikativní výpočet nedovo
lených smluv ,škrtnut (§ 719;2 osn.). Také čl. 20. švýc. ohHg. zák 
nepřikročil, a to právem, k výpočtu; nicméně nelze přisvědčiti 
všem vývodům d. zp., které se na to vztahují (str. 212), ob
zvláště ne tomurto návoru: »0 sn110uvě, kterou si někdo vymínil 
něco za vyjednání smlouvy manželské, má superrevisní komise 
za to, že záleží na jednotlivostech případu, zdali taková smlouva 
se příčí dobrým mravům, a že tedy tento ·ďruh smluv nelze tak 
naveskrz odsouditi, jak se stalo roku 1811.« Zdá se mně spíše, 
že nelze v etickélTI podetí takové smlouvy přes všechnu komer 
cialisaci llloderní doby seznati pronikavý rozdíl od r. 1811. Čá
stečnou náhradu za škrtnuté příklady novelov,aného § 879 obč. 
zák. nalézáme v § 851 osn. o- lichvě, kde se praví: »Neplatná 
je smlouw-a, když někdo, kořistě z lehklOlmyslnosti, tísně, slabého 
rozumu, nezkušenosti nebo ze vzrušení mysli někoho jiného, 
d'á sobě nebo osobě třetí za plnění slíbiti nebo poskytnouti plně..: 

ní vzájemné, jehož majetko.vá hodnota je v patrném nepO'měru 
k plnění. « Pokud ostat ního se týče, jest zde srov.nati §§ 768, 
větu 1., 6'07, odst. 2. , osn. -

Nový jest § 7914 osn. ,o' s m I o u v ách a hs tra k t ní c h. 
Stanovisko osnovy jest odmíta.vé: »Neustanovují-li zákonné 
předpisy jinak, nenlění .se postavení stran tÍlTI, že dohodu oddělí 
od jejího, právního důvodu.« D. zp. (str. 2\131

) k tomu připojuje : 

»Superrevisní komise :byla s panující naukou hledící k občanské
mu zákoníku za jedno v tom, že se nedoporučuje přiznati právní 
význam takovému odloučení konsensu od kausy mimo ony a:b
straktní konsensy, které jsou ulpraveny zvláště (jako na př. 

v právu obohodním, směnečnélTI, šekovéln). V souvislosti s tím 
byly v 41. hlavě, nadepsané: »Zajištění práv ,a závazků«, 

v § 1181 osn. m,e'Zi jiným umístěny tyto. věty: »8líbí-li někdo 
výslo.vně, že zaplatí svůj dluh přesně určený co do obsahu a dů
vodu, má se za to, že dluh onen v době slibu trval.« (Odst. ol.) · 
»Ustanovení tato se vztahují zejména na smlouvy Ulznávací ;3. 6d
ú:čtovací.« (Odst. '3.). lVlarg. ruhrika zní: ' »8lib platební.« Osnová 
nezná tedy abstraktní obligační sliby a uznání dluhu a tyto způ-\ 
sobují, je-li obsah .a právní důvod dluhu přesně určen, 'pouz'e 

4* 
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přesunutí průvO'dníhO' břemene. D. zp. (str. 325) ulvádí: »Když 
dluh byl kO'nstituO'ván, stačí, když žalO'bce dO'káže platební slib, a 
bude věcí žalO'vaného, aby namítal a dO'kázal, že konstituQvaný 
dluh neexistQval. DQkáže-li však, že dluh neexistQval, nemusí 
dQkazQvati, že v dQbě platebníhO' slibu nevědělO' existenci dluhu, 
čili jinak platí zde, CO' se týká pQdmínek úspěchu ve SPQru, ni
kQliv zásady O' CJondictiQ indebiti, nýbrž pravidla O' cQndictiQ 
sine causa.« 

NikdO', kdO' jest zasvěcen dO' rakQuské právnické literatury, 
nemůže míti pochybnosti O' tO'm, že svrchu uvedená ustanQvení a 
výklady vznikly PQd vlivelll důvtipných vývQdů S che y-Qvých 
.o abstraktních Qbligacích (»Die ObligatiQnsverhaltnisse des 
Ost. al1g. Privatrechts, 1., str. 166 násl.). PQzorujeme-li však 
mQderní právní živQt, pak nemůžeme se PQdle méhO' názQru 
snadnO' přenésti ani přes stě'žej ní dílO' B a hrO' v O' (» Die Aner
,kennung als Verpflichtungsgrund«, 1. vyd' .. 1855) ani přes sta
nQviskQ něm. Qbč. zák. k předmětné !Qtázce. Ne neprávem požíval 
Ba h rmezi německými učenci jakO' praktik veliké vážnQsti. 
Ovšem stav věci nebude vypadati pO' praktické stránce mnQhQ 
jina.k nežli když PQčítán1e se S che y-em smlQuvy uznávací a Qd·· 
účtQvací nikQliv k abstraktním, nýbrž ke kausálním smlQuvám. 
Tak; praví Se h e y (n. u. m. str. 170): »Již skutečnost, že 
mluva právníhO' živQta užívá prO' určité zavazQvací.a.kty Qněch 
jmen«, ukazuje, »že jest zde ve vědQmí účastníků jasná, svéráz
ná cawsa a že tu tedy není abstraktní slib«. OsnQva se však s tím 
nespQkO'juje, ale žádá ve shO'ra citQvaném § 1181, že při uzavření 
Qněch smluv musí býti dluh výslQvně a přesně určen nejen cO' 
do Qbsahu, ale i CO' dO' právníhO' důvodu. 

TO' jde PO'dle méhO' mínění rQzhQdně příliš dalekO' a neQdpQ
vídá tO' již názQ.rům mQderníhQ právníhO' styku. NázQr QbecnéhQ 
práva, 'že cautiQ indiscreta nepQžívá důkazní mQci~ platí za pře-, 

kQnaný. Jest sice nemyslitelnO', že by obligace mQhla vzniknQuti 
bez kausy, avšak jest mlQ,žnO' založiti závazky, které lze uplat
ňQvati neQdvisle od jejich dŮVQdu. CQde civil (čl. 1108, 1131 
násl., 11'3'7) nezná sice abstraktní obligační sliby, avšak tytO' 
ve francQuzské praksi nicménězdůmácněly. Něm. obč. zák. ne
O'bsahuje žádné všeQbecné ustanQvení ve smyslu § 794 iQsn., na~ 
prQti tomu platí obligační sliby a uznání dluhu jaků abstraktní 



v Dnistrjanskyj: 

D. zp. (str. 325) ulvádí: »Když 
Ž 'žalůbce důkáže platební slib, a 
tal a dokázal, že konstituůvaný 
k, že dluh neexistůval, nemusí 
slibu nevěděl o existenci dluhu, 
lůdnlínek úspěchu ve spůru, ni
ti, nýbrž pravidla o cůndictio 

rakouské právnické literatury, 
že svrchu uvedená ustanovení a 
rtipných vývůdů S che y-ových 
ie ObligatiůnsverhaJtnisse des 
L66 násL). Pozorujeme-li však 
1ůžeme se podle mého názoru 
lí dílo B li hro vo (»Die Aner
Ld«, 1. vyd. 1855) ani přes sta
tné ~otázce. Ne neprávem požíval 

jako praktik veliké vážnosti. 
Lti po praktické stránce mnoho 
tl e y-em smlouvy uznávací a od·· 
nýbrž ke kausálním smlouvám. 
str. 170): »Již skutečnost, že 
'o určité zavazovací, akty oněch 
vědomí účastníků jasná, svéráz
Lktní slib«. Osnova se však s tím 
tůvaném § 1181, že při uzavření 
,lovně a přesně určen nej en co 
důvodu. 

'ůzhůdně příliš daleko a neodpo
právního styku. Názor ůbecného 
žívá důkazní moci, platí za pře-, 

~e by obligace mohla vzniknouti 
dožiti závazky, které lze Ulplat
)Idu. Code civil (čl. 1108, 1131 
~tní obligační sliby, avšak tyto 
zdomácněly. Něm. ohč. zák. ne
ůvení ve smyslu § 794 osn., na
a uznání dluhu jako abstraktní 
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obligační smlouvy (§§ 780,781). V tůmtů smyslu jsou abstraktní 
jednání stykovými jednáními můderního práva. »Nárok průda
telův na př. na trhůvou cenu závisí na dodání zboží, odpovídají
cím smlůuvě. Prodlatel musí tůtů dodání důkáz,ati, když kupitel 
vznese pDoti žalobě na zaplacení ceny námitku nesplněné smlůu
vy. Jinak jest tomu, když 'prodatel získá - na .př. slměnkou -
abstraktní nárok na trhovou cenU/. Tím jest zbaven obtížného 
důkazu, že plnil podle s'mlouvy, a šikány kupitelovy, které se 
k tomu pojí a které mohou protahovati spor, jsou znemožněny« 
(D 'e I' n lb u r g, Das btirgerliche Recht, II/I, 18199, st'r. 198). Pla
tí-li toto nesporně o založení, abstraktní obligace .směnkou, proč 
má býti úvěr ~těžován tím, že kupitel jest nucen vystaviti směn
ku, aniž by se mohl omeziti na prostý abstaktní obligační slib? 
Požadavkem písemné formy pro obligační sliby a uznání dluhu 
(§§ 780, 781 něm. obč. zák.) jest dostatečně pečováno o bezpeč-

'nost právního styku. Ovšem požadavkům po.ctivého obchodního 
styku nemůže ůdpovídati, že ve shora uvedeném případě pro
datel obdrží to .. co mu nenáleží. Může-li kupitel, který zaplatil 
trhovou cenu na základě abstraktního obligačního slibu, doká
zati, že dodávku zboží nedostal, pak musí mu příslušeti právo 
žádati zpět to, co byl plnil. Moderní soukromé právo poskytuje 
nápravu v institutu bezdůvodného obohacení. K tomu však není 
potřebí žádati, jako to činí § 1181 osn., aby v obligačním slibu 
byl přesně udán jak obsah, tak i právní důvod dluhu. §§ 780 a 
781 něm. obč. zák. zasluhují tedy přednost . Podle toho by měl 
odpadnouti i § 794 osn., neboť není v souhlasu s všeobecnou zá
sadou svobody obchodního styku a nutná o,mezení tétO' svobody · 
jsou zaručena zvláštními zákonnými předpisy (srv. předpisy 

o forn1ě, prohřešení proti dobrým mravům a pod.). --
Ustanovení § 795 osn. odpovídá § 880 a) obč . zák .. Jest po

zoruhodné, že redaktoři podržují zde výraz: »plné dostiučinění« , 

ačkoliv ho jinak z osnovy vymýtili. Samo O' sobě správné odůvod
nění d. zp. (str. 214), »že úmyslem redaktorů třetí novely bylo 
nepřihlÍ'žeti tUl ke stupni viny, a že sluší souhlasiti s názůrem, 
že ten, kdo se zaručí 'za jednání jiné osoiby, má si býti vždy vědom' 
plné odpovědnosti«, nemůže vysvětliti odmítavé stanů viskO' re-' 
daktorů k pojmu »plnéhů zadostiučinění« na jiných analogických 
místech. 
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Pokud se ,ďále týče smluv ve prospěch ti'etích osob, odpovídá 
všeobecné struktuře zamýšlené revise, že v osnově byla převzata 
ustanovení III. dílčí novely (§ § 881 a 882 obč. zák.) a ~e při 
teksto.vání osnovy bylo akceptováno všeobecné znění novely, 
aniž by hyl rozmnožen ,poč,et příkladů, ve kterých osoba třetí 

ze sn110uvy v její prospěch uzavřené nabýti má přímo práva 
žádati plnění. Jak známo, něm. 'Obč. zák. v §§ 330 'násl. uvádí 
vedle postupu statkU! ještě jiné příklady, kde tomu tak jest. Re
daktoři spokoj uj í se však, jako dílčí novela, s všeobecnou zása
dou, že přímé právo osoby třetí »posoudí se podle úmluvy a podle 
povahy -a účelu smlouvy« - bylo by však na místě posléz uve
denou větu doplniti výslovným poukazem na z á j e m osoby třetí 
a příklady rozmnožiti podle vzorul něm. obč. zák. Toto pro pří
pad, že redaktoři chtějí setrvati při zásadním pojetí novely. 
Avšak při této otázce jest ještě jiné stanovisko, kterým by se 
předešlo každé k,omplikovanosti a které v případě nedostatku 
jinaké 'úmluvy poskytuje osobě třetí vždy přímé právo domáhati 
se plnění. Tak <Čl. -92 § 1 nového polského oblig. zákona. 

Ustanovení o formě smluv (§§ 798 násl. osn.) nepřinášejí 
naproti novelovaným § § 883- 886 obč. zák. podstatně nic no
vého, jen zkrácení v § 883 a přemístění pořadu v § 886 obč. zák. ' 
Původní § 887 obč. zák. zůstává i v osnově zrušen. 

'Zda novela škrtla § 887 obč. zák. právem, jest podle vý
kladů vVe II s pac her o v Ý c h (»Kritische Bemerkungen zur 
Zivilgesetznovelle«, 1908, str. 7 násl.) zajisté pochybným. Vzal 
jsem již v r. 1902 (JABCTpiiichKe n[ aBO o 6JIira:U;ÍÍÍue (I , str. 281 
násl.) v ochranu ob8ah § 887 obč. zák., zároveň však jsem přes
ně vymezil hranice jeho platnosti. V kolisních případech mezi 
ústním ujednáním a listinou, o něn1 zřízenou byla dána přednost 
obsahu listiny před zněním ústního ujednání pouze za těchto 
předpokladů: 1. Listina mu.sí vyhovovati všem náležitostem li
sti ny podle § 884 obč. zák. (v původním znění), nestačí tedy 
n::. př. dlužní úpis; 2. musí to býti listina d:ispositivní, nestačí 
tedy ];stina, která byla podle úmyslu stran jen listinou důkazní; 
když byla již uzavřena ústní smlouva a podpis listiny hyl usne
sen teprve později, nemůže býti, pOUlžito § 887 obč. zák.; 3. dále 
p:ťedpokládá § .887 obč. zák., že dřívější ústní ujednání nelze 
uvésti v soulad s ustanoveními '1istiny anebo. že obsahují takové 



1 Dnistrjanskyj: 

prospěch třetích osob, odpovídá 
vise, že v osnově byla převzata 
881 a 882 obč. zák.) a ~e při 
váno všeobecné znění novely, 
íkladů, ve kterých osoba třetí 
vřené nabýti má přímo práva 
'Obč. zák. v §§ 330 'násl. uvádí 
říklady, kde tomu tak jest. Re
lílčí novela, s všeobecnou zása.
)o,soudí se· podle úmluvy a podle 
) by však na místě posléz uve
mkazem na z á j e m osoby třetí 
'Ul něm. obč. zák. Toto pro pří
:i při zása-dním pojetí novely. 
jiné stanovisko, kterým by se 
a které v případě nedostatku 
~etí vždy přímé právo domáhati 
polského o'blig. zákona. 
: § § 798 násl. osn.) nepřinášej í 
g6 obč. zák. podstatně nic no
lístění pořadu v § 886 obč. zák. 
~ v osnově zrušen. 
Č. zák. právem, jest podle vý-
(»Kritische Bemerkungen ZUl' 

násl.) zaj isté pochybnýn1. V zal 
e lIr aBO o6JIirau;i:tíHe«, str. 281 
:. zák., zároveň však jsem přes
ti. V kolisních případech mezi 
~nl zřízenou byla dána přednost 
ního ujednání pouze za těchto 
-hovovati všem náležitostem li
původním znění), nestačí tedy 
ýti listina dispositivní, nestačí 
[slu stran jen listinou důka-zní; 
ouva a podpis listiny byl usne
pOUlžito § 887 obč. zák. ; 3. dále 
dřívější ústní ujednání nelze 

stiny anebo. že obsahují takové 
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»do,{'atky«, t . j. accidentalia- negotii, která v listině nejsou uve
dena, anebo jsou v písemné smlouvě taková accidentalia negotii, 
která nejsou v ústních ujednáních, pak má in dubio rozhodo.vati 
obs~h ústního udednání; koneč'ně lze se 4. odvolávati na ústní 
ujednání, byla-li pravost listiny s úspěchem popřena. 

Jestliže vykládáme původní § 887 obč. zák. tak, jak bylo 
uvedeno, pak o.dpadají námitky proti jeho znění a jeho vypu
štění nejeví se býti oprávně'ným. Ovšem bylo by na místě při 

převzetí bývalého jeho obsahu navrhnouti příslušné nové znění. 

Ustanovení § 885 obč. zák. o punktacích bylo škrtnuto se 
zf'etelem k tomu, »že je málo jasný, že je zbytečný, protože je 
s amozřej m·ý , a 'že by přece mohl býti nebezpe'čný, protože by jej 
nělvďo mohl vztahovati pr oti jeho pr avému smyslu na konsensy 
llehotové« (d, zp. str , 214). 

Zásada § 888 obč . zák. o, »společných dluzích a pohledáv
kách« byla v § 801 osn. převzata; na místo »společenství vlast
nictví« objevude se zde podle §§ 341 násl. osn, »spoluvlastnictvÍ«, 
Poukaz na zása-dy o spoluvlastnictví odpovídá sice pojetí obč. 
zák., 'nikoEv vš:ak osnovy, která zná vlastnické právo pouze na 
věcech hmotných (§ 278) . Analogií se spoluvlastnictvím se zde 
lnnoho nezískává. Správná jest vsuvka k § 890 obč. zák., navrho
vaná v § 803 osn., větě 1.: »jestliže z povahy věci nevychází , 
že dluh může býti splněn jen společnou činností všech.« 

Solidární obligace nepřinášejí v osnově po legislativní 
stránce nic nového. Redaktoři navrhují k 1. větě § 891 obč . zák. 
dodatek, který zní: »Slib takový však, mimo zvláštní úmluvu, 
nezwkládá vzájemného zaručenÍ.« 'T'akové vy.světlení nenáleží 
však podle mého názoru do zákona, poněvadž se zde jedná pouze 
o to, co dlužno solidární obligací rozuměti, a nehodí-li se k to
muto účelu slova: »jeden za všechny a všichni za jednoho« a 
chceme-li při interpretaci jednotlivých slov velmi důkladně po
stupovati, pak ,dostačí, když se' označení »jeden za všechny a vši
chni za jednoho« prostě vypustí, aby svědomí redaktorů bylo 
uklidněno. Správný jest naproti tomu návrh, aby v § 891 obč, 
zák. byla škrtnuta věta o ustoupení od žaloby, jakož i aby 
v § 894 obč. zák. (§ 807 osn.) slova: »poshovění« a »obdrží« byla 
nahrazena slovy: »úlevy« a »svědčí «. Oprávněné jest rovněž od-
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stranění slův »i když nebwde proveden postup pohledávky« 
v § 896 obč. zák. (§ 808 osn.). Naproti tomu nelze sůuhlasiti 
s druhou kůrekturůu § 896 'Obč. zák. Podle § 808 'Osn. lnaj í býti 
slova.: »musí taktů 'Odpadlý podíl převzíti všichni spolu zavá
zaní« nahr.azeny slovy: »rozdělí se i jeho díl stejným způso
bem«. Tímto návrhem nelze však docíliti zlepšení o sobě jasného 
tekstu, nezavdávajícího podnět Ike sporům, a dlužno tudíž před 
ním dáti přednost popUllárnímu a přesto přesnému znění obč. 
zák. : jedná s€ ve skutečnosti o »převzetí« odpadlého podílu a ni
koliv o »rozdělení«. Ostatně jest to věc vkusu. -

Ustanovení o výminkách (§§ 810- 813 osn.), pohnutce 
(§ 814 osn.), času, místu a Zpllsobu plnění (§§ 815- 820 osn.), 
závdavku (§ 821 'osn.) a odstupném (§§ 822- 824 osn.) obsa
hují poulze nepodstatné odchylky od platných ustanovení (§§ 897 
- '910 'ohč. zák.). Zmíniti se dlužno -o nové konečné větě k nove
lovanému § 905 obč. zák.; v § 818 osn. zní dodatek takto: »J est
liže po vzniku pohledávky se toto bydliště změnilo, nese věřitel 
to, oč ono nebezpečenství a ony náklady vzrostly. I v těchto. pří
padech zůstává místem splnění místo uvedené v prvním od
stavci.« Poslední věta byla by samozřejmá, kdyby místo slova 
»zůstává« bylo použito slova »považuje se«. Tak však, jak ona 
věta zní, obsahuje fikci, zvláště když konstatuje, že místo splně
ní ve skutečnosti jest jinde, než v místě, kde se skutečně plní. 
Fikcí dlužno se však v zákoně pokud možno vyva.rovati. 

Rozvláčné jsou 'obě důvodové zprávy k revisi §§ 912 a 913 
' obč. zák. (§§ 825, 826 osn.). Záslužné jest tvrzení, že citovaná 
ustanovení o »vedlejších příslušnostech« právě tak jako leckterá 
jiná ustanovení jsou výrazem nevědomé zákonodárné moudrosti 
tvůrců obč. zákoníka (d. zp. str. 219). Z výkladů d. zp. vy
svítá, čeho si redaktoři osnovy při oněch předpisech tak vySOc€ 
vážili. Tvrdí: Ona ustanovení »byla pak judikatuře a nauce 
oporou při rozhodování otázek redaktorům snad nepovědomých«. 
To zajisté nelze popíráti; nicméně nesluší podle mého názoru 
význam oněch vět přeceňovati. § 912 obč. zák. obsahuje vlastně 
pouze výpočet »v,edlejších přísluš'ností«, bylo by ho tedy lze při 
jinakém postupu redakto,rú osnovy bez jakékoliv škody škrt
nouti. Ani poukaz § 913 neobsahuje podle mého názoru nic 
zvláštního, čeho by nebylo lze dosáhnouti z.a pomoci platných 
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vykládacích pravid:el. Odvolává-li se návrh subkomitétu ve své 
důvodové zprávě na to, že z § 913 lze odvoditi závazek mandan
ta k placení úroků, když mu mandatář poskytl zálohu, pak nelze 
podle mého názoru snadno pozna.ti bezprostřední souvislost mezi 
tímto rozhodnutím a § 913 a s druhé str.any soudce nepoU'ebuje 
podle mého názoru takového. ulstanovení (§ 913), aby dospěl 
k správnému výsledku. K stejnému výsledku dospívá také 
S che y (»Obligationsverhaltnis-se«, str. 586), aniž by hleděl 
k § 913 obč. zák. - a to jest správné. 'Zbývá tedy z obou před
pisů obč. zák. o »ve-dlejších příslušnostech« pouze jediná věta 
obzvláštní legislativní důležitosti, a to: »Právo jen osobní nedá
vá oprávněnému nároku na vedlejší pří'slušenství.« To, co re
daktoři osnovy ještě jinak B,a citovaných §§ zamýšlejí opraviti, 
jest jistě vítati (1. »úroky určené a úroky z prodlení« nahraditi 
slovy »úroky za úvěr a jako náhrada«, jakož i 2. ve výpočtu 
§ 912 ohč. zák. vypustiti passus o zájmu na řádném splnění); 
tyto otázky náležej í však dílem více do oboru vědy než do rámce 
zákona, dílem nemohou nahraditi to, co mělo, býti na tomto mí
stě řečeno o »zákonných úrocích« (s.rv. usnesení subkomitétu 
panské sněmovny, Vídeň 1909, str. 45). 

§§ 827, 828 a 830 osn. obsahují pod marg. rubl'. »Úroky 
zvláště« podstatná Ulstanovení zák. Č. 62/1868 ř. z. a Č. 77/1885 
ř. z. Obzvláště náležejí sem §§ 2- 4 jmenovaného zákona, 
Právem rozhodla se superrevisní komise (§ 827 osn.) pro pev
nou sazbu 'navrženou subkomitétem (5 % ), majíc za to, že v zá
koně, který má platiti v dobách převážně no-rmálních, pevná 
sazba úroková se dobře osvědčí a že by proměnlivou sazbou se 
zavád'ěl do smluvních poměrů povážlivý moment nejistoty (d. zp. 
str. 221). K tomu bylo však na podnět Slovenské ko,mise zařa
zeno do uvozovacích a prováděcích předpisů (čl. LIlI.) toto usta
novení: »Vláda může ulstanoviti nařízením, že v některých úze
mích k platnosti závazku platiti úroky vyšší než pět ze sta je 
potřebí, ,aby slib dlužníkův byl dán písemně.« § 829 osn. odpo
vídá § 1335 obč. zák. -

§§ 831- 833 osn:, jednající o »Výkl~du smltrv«, připínají 
se úzce k platnému právu (§§ 914- 916 obč. zák.). S názore'm 
na význam obchodního styku předčí osnova jen zřídka III. dílčí 
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novelu. Síd'len1 celého problérDu jest § 831 osn., který odpovídá 
novelovanén1u § 914 'obč. zák. Při výkladu smluv záleží na »oby
čeji poctivého styku.«; tento výraz má, jako v novele, nastoupiti 
na místo: »poctivosti a víry se zřetelem ke zvyklostem obchod-: 
ního styku« (srv. § 242 něm. obč. zák.) - zcela totožná však 
ona označení nejsou. Vůbec chybí také v osnově úplná analo
gie k »poctivosti a víře«. PrO' »'zvY1kIO'sti obchO'dníhO' styku« při
chází exrpressis' verbis v úvahu ,snad jen § 7180 osn. (= nO'v. § 864 

'obč. zák.). »Zvyklosti a obyčeje poctivéhO' styku« nalézáme jak 
v nov. § 863 obč. zák., tak i v § 779 osn. »Dobré mravy« při
cházejí v § 792 osn. (= nov. § 879 obč. zák.) a v § 1114 osn. 
(= nov. §12i915/2 obč. 'zák.). Mimo to odvolává se na »slušnO'st« 
§ 114'7/3 osn., O' »pravidlech poctivého styku« jednají §§ 873/2, 
890, 961/5, 1243 O'sn., o »pravidlech pospolitéhO' života a řádnéhO' 
hospodaření« § 999 osn., O' »zvyklostech« vůbec §§ 879, 908, 1014, 
1015, 1019, 1099, 1289 O'sn. a 'o,' »rO'zumném spořádání právních 
pO'n1ěrů« § 1329 osn. Ve všech těchto výrazech však postrádáme, 
nehledíme-li k ';šeobecnému vykládacímu pravi,clIu § 831 osn., vě
dO'mě nastO'upený všeO'becný směr, obzvláště proto, že osnova, 
odchylujíc se od předlohy subkomitétu, která následO'vala návrhu 
Ran d o v a, vrátila se' k starému znění § 1297 obč. zák. o »zku
šenostech, jako obyčejně jednají v pospolitém živO'tě lidé prů
n1ěrných vlastností« (§ 1113 osn.). V tomto směru. znamená 
teprve nový polský 'oblig. zák. značný pokrok. 

Pod marg. rubr. »Všeobecnáustanovení o záplatných srnlou
vá~h« recipuje osnova (§§ 8134-837) novelovaná ustanovení 
§§ 918-921 obč. zák. jen s nepodstatnými změnami. S hlediska 
revise hyl by jiný postup nesprávný. Zůstává sice vyhrazeno 
praksi, aby nové právní zásady o úplatných smlouvách posta
vila ,do správného světla - jimi otřásti bylo by jistě pochybené. 
I nová věta, kterou redaktoři navrhují na počátku nO'velovaného 
§ 921 obč. zák. (= § 837 osn.) a která vl'astně neustanovuje nic 
jiného, nelž že »0 povinnosti nahraditi škodu platí ustanO'vení 
obecná«, zdá se rušiti pečlivou výstavbu novely, neboť oním po
ukazem s jedné strany se mnoho nezískává a s druhé strany 
soudci nemůže vždy býti po ruce správná rukověť. RO'zličnými 
způsoby náhrady škody, O' nichž se v oněch předpisech mluví, 
bude často vytvořena situace, na kterou 'se nehO'dí vždy šablona 
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všeobecných ustanovení o náhraďě škody. Právě zde musí život
ní a soudní prakse zasáhnouti za účelem doplnění. -

Správa jest také podle osnovy (§§ 838-848) jednotným 
právním ústavem, jako v obč . zák., při čemž především všeobec
ná ustanovení, která mají platiti při úplatných smlouvách, jsou 
uvedena v hlavě o smlouvách a právních jednáních vubec, ~dežto 
o případných odchylkách se mluví při jednotlivých druzích 
smluv. Jednotnosti tohoto právního ústavu dosahuje se také tím, 
že jak o ručení za faktické vadty, ,tak i o ručení za evikci jed
ná se ve společné kapitole. Záliba ve 'star obylostech jde však zde 
příliš daleko; nebylo těžké i uvnitř společné kapitoly provésti 
rozdělení mezi ručenÍln za fysické aza právní vady. Passus 
o »věci již neexistující« byl v § 923 obč. zák. právem již škrt
nut ; proč nešlo, se o krok dále, aby se ručení za evikci odkázalo 
tam, kam patří? 

Jestliže však jednou byla projevena obzvláštní úcta k pře
konaným 'Souvislostem, pak s druhé strany nebylo správné pro
vésti na klasickém znění §§ 922, 923 obč. zák. jednotlivé korek
tury, které nebyly právě tak nutné. Tak především není žád
ným zlepšením původního tekstu (§ 922 obč. zák.) , jestliže se· 
v § 838 'Osn. na místo: »'že má vlastnosti výslovně vymíněné 
ne b o obyčejně při ní předpokládané« praví: »že věc má vlast
nosti vymíněné a takové, jaké při ní obyčejně bývají«. Jedná 
se totiž celkem o 2 skUlpiny případů, které se s jedné strany tý
kají ujednání s,tran nebo obohodnímu styku odpovídajícího o b
s a h II smlouvy a s druhé strany ujednaného nebo obchodnímu 
styku 'odpovídajícího p 00 u ž í v á ní neho upotřebení věci. Jest 
správné, když o:bČ. zák. obě dvojusta:nov'ení spojuje slove·m »a«, 
jednotlivé články pak 'Oněch d~oQj ustanovení mezi sebou slovem 
»nebo«. Také slovo »předpokládané« vlastnosti odpovídá právní
mu stavu věci lépe, než »takové, jaké při ní bývají«; záleží zde 
na zájmu ·stran, jak jest v obchodě :uznán, 'a ne na' tom, zda jsoQu 
tu určité vlastnosti. Další koQrektury v §. 839 osn. nej80u zvlášť 
důle'žité . Zde naproti původnímu znění (§ 923 obč. zák.): »kdo 
. . . za,mlčí« nebo »kdo falešně předlstírá« stojí objektivní znění 
osnovy. S objektivním zněním není však v souhlasu § 928 obč. 
zák. (§ 842 osn.) a subjektivní znění (obč. zák.) nevylu,čuje (při 
nikoli taxativním výpočtu § 923 obč. zák.) objektivní posuzo-
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vání podle návrhu osnovy, pi~edpokládaje přirozeně, že to od
povídá názoru obchodního styku. 

Sledujeme-li další předpisy osnovy o správě, pak skoro po
strádáme jakéhokoliv zřetele na jiná moderní zákonodárstv.í, 
obzvláště na něm. obč. zák., který by mohl v této otázce dátí 
mnoho nových podnětů. Osnova pouze na jednom místě dbala 
takového podnětu, když k původnímu § 933 obč. zák. připojila 
nové ustanovení (§ 848/3), které má jistou příbuznost s § 478 
něm. obč. zák. 'Zní: »Jestliže ten, kdo hyl žalován nebo komu 
hrozí žaloba ze správy, opoví spor svým předchůdcům před tím, 
než mu uběhnou lhůty uvedené v prvním odstavci, nebo, ne
byla-li žaloba ještě podána, ohlásí jim doporučeným dopisem 
svůj postihový nárok, zachová si proti nim žalobu měsíc od té 
doby, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že je sám správou 
povinen.« Těžkopádné znění, avšak přece ustanovení prak
ticky důle~ité. 

Jako v obč. zák. 'následují po pojednání o správě ustano
vení o zkrácení přes polovici hodnoty (§§ 849, 850). Korektury 
provedené na § 934 obč. zák. nejsou podstatné, naproti tomu 
znění § 850 osn. dopadlo zcela jinak než původní tekst § 935 
obč. zák. Sen1 bylo pojato také ustanovení § 1268 obč. zák. o hř'e 
a sázce a vůbec o smlouvách 'Odvážných, ka,suistický výpočet 
§ 935 obč. zák. byl nahrazen všeobecným ustanovením, když se 
někdo vzdá právního prostředku laesionis enormis »nebo když 
se takové vzdání podává z chování zkráQeného nebo z povahy 
věci« - nicméně však považuji původní výpočet pro zákon za 
lepší než citovanou všeobecnou zásadu, a to proto., že výpočet 
se vyhne odvolání na ID,loky učiněný 'projev vůle (fikci) a odpo
vídá lépe poža.davkům poctivého práv:ního styku. Na tomt'O 
místě nalézá se v osnově (§ 851) ustanovení o lichvě (srv. 
shora). Dlužno pochybovati o tom, ~d:a toto. zařazení jest pova
žovati za zlepšení III. dílčí novely, která pojednává o lichvě při 
§ 879 obč. zák. Nepodstatné stylistické změny jsou dále v § 852 
osn., pojednávajícím '0. pactun1 de contrahendo (srv. § 936 obě. 
zák.). Clausul:a rebus sicstantj:bus 'nalézá se také v §§ 950, 
1106 osn. 

Hlava 24. končí § 854 osn. pod všeobecnou marg. rubrikou 
»Jedno.stranné projevy vflle«: Na tyto dlužno »přiměřeně« po-
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užíti všeobecná ustanovení 'O smlouvách, jedná-li se o »jedno
stranné projevy vůle u r č e n é tře tím o s o lb á m«. Právem 
rozšířili redaktoři ustanovení novelovaného § 876 obč . zák. ne
jen na normy omylové, nýbrž vůbec na všechny předpisy 

o smlouvách, současně však ustanovení to omezili dodatkem : 
»nepodává-li se z povahy těchto předpisů nic jiného«. Tak byla 
zde převzata teorie o jednostranných slibech, které německá 
právnická literatura označuje slovem »empfa:ngsbedtirftige«. 

IV. Druhým důvodem vzniku obligací jest vedle právního 
jednání »utrpěná škoda« (§ 859 nov.). 30, hlav,a II. dílu obč. 

zák. náleží tedy k všeobecné části obligačního práva. To platí 
nyní také o korespondující 40. hlavě osn. (§§ 1111- 1161) . 
40. hlava jedná o »náhradlě škody«, výraz »zadostiučinění« , na
lézající se v původním tekstu, byl vypuštěn. Ostatně pozname
nává d. zp. (str. '300): »Na rozdíl 'Od suhkomitétu, jenž se 
v míře podstatně vyšší opíralo návrh Ran d ů v, měla super
revisní komise za to., že se musí spíše zdůrazniti souvislost s prá
vem dosavadním, jak bylo upraveno třetí částečnou novelou. 
Nicméně považovala superrevisní komise za nutné četné změny, 

jež do dosavadního právního stavu někde dosti hluboko zasa
hují.« Proto musíme přihlédnouti, jak daleko zde revise sahá, 
a k tomu připojíme své kritické poznámky. 

Z historie tétO' hla vy jest 'nám znám'O, že nastoupila na 
místo hlavy »0 zavinění« v západohaličském zákoníku. Obdržela 
nadpis: »0 právu na náhradu škody a zadostiučinění.« Z e i l
I e I' vytvořil ho podle svého vlastního sta'noviska., hledícího 
k budoucnosti. Jest to výtv'Or z ocele, který má základn! význam. 
V čele jest umÍ-stěno široce po'jaté určení pojmu škody, které 
zaujímá velký, samostatný obor obligačního práva, nejen obor 
škod způsobených mim'O s,mlouvu, nýbrž vůbec všech škod, »ať 
již byly způsobeny porušením povinnosti smluvní nebo beze 
vztahu na nějakou smlouvu« (§ 1295 O'bč. zák.) - tak i o pro
dlení dlužníkově jedná se pod hlediskem náhrady škody (§§ 1333 
násl.) , Způs:obená škoda a její napravení vystupují ,do popředí, 
zavinění jest pouze jednou ze skutkových podstat »závazku 
k náhradě škody« (marg. rubl'. k §§ 1295, 1305, 1306, 1311, 
1313, 1320). Mezi nimi jsou také takové~ jichž bylo možno při 
pozdějším vývoji bez obtíží použíti na modérní zjevy ručení, 
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odpovídajícího obecnému styku. (Tak náhrada škody pro pře
kročení »zákonných meZÍ« podle § 1305 obč. zák., které bylo 
lze pojímati jako »sociální« ,meze vůbec v duchu § 364 obč. 

zák.; nebo rozšíření »zřetele ku jmění škůdce a poškozeného« 
podle § 1310 obč. zák. na analogické případy nouze; dále mohlo 
býti zásady §. 1311 obč. zák., že pouhá náhoda postihuje toho, 
v jehož jmění se přihodí, použito na ručení podnikatele za 
úrazy při provozu; i odpovědno1st podnikatele za pomocníky 
mohla býti v rámci starého obč. zák. odůvodněna odvoláním na 
analogii z § 1299 obč. zák. atd.). Spočívá-li podle Isprávného 
pojetí obč. zák důra;z na š k o d ě a nikoliv na zavinění, pak 
jest také správné, že obč. zák musí jíti zásadně o to, aby bylo 
postaráno o nápravu škody, to znamená, že náhr,ada škody jest 
»vlastně odškodněnín1« (§ 1323). »Od toho sel i š í ušlý zisk, 
který někdo podle 'obyčejného průběhu věcí může očekávati« 

(§ 1293 obč. zák). »Vztahuje-li 'Se náhrada také na ušlý zisk 
a odčinění způsobené urážky, nazývá se plným zadostiučiněním« 
(§ 1323). V tomto směru jest z a v i n ě .ll í vyhrazeno v hlavě 
o náhradě škody zvláštní postavení. Při tOlm pojem zavinění, 
ačkoliv podle § 1295 stojí ve znamení úplné rovnocennosti všech 
případů, rozpadá se ve dvě kategorie; prvá zaujímá zlý úmysl 
(dolus) a hrubou nedbalost (culpa lata), které rn:ají v podstatě 
týž výz'nan1 jako v právu trestním - v 'Obč. zák. jest .s nimi 
spojena zvýšeni 'Odpovědnost, která přesahuje vlastní odškod
nění a zahrnuje i ušlý zisk (§ 1331); druhá kategorie naproti 
tomu opí'rá se pouze o civilněprávní hlediska a z;aujímá, jak jest 
zná,mo, pouze opnmi,nutí oné »píle« a takové »pozor.nosti«, jaká 
»může býti vynaložena při obyčejných schopnostech« (§ 1297) 
- v obě. zák. nazývá se »nedopatřením« a zavazuje zása,crně 

pouze k »odškodnění« (§§ 1323, 1331). Pouze »nedopatření« 
jest v 'Obč. zák zvlášť precisovánol, 'nikoliv dolus a nikoliv culpa 
lata. V »nedopatření« obč. zák. jest položen základní kámen 
k bedlivosti moderního práva obligačního, byť i ne ve správné 
formulaci. Naproti tomu »zadostiučinění« jest zvláštní výraz 
pro napravení škcdy zpúsobené zlým úmyslem nebo hrubým za
viněním, v kterémžto výrazu se obráží myšlenka, že podle sou
kromého práva ,má se nahraditi i škoda imaterielní; obzvláště 
»odčinění způsobené urážky« v § 1323 míří na dolosní zpúso-
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benÍ imaterielní škody. Pro vývod moderního stykového práva 
jest konečně důležité, 'že spojení,m »porušení povinnosti smluv
ní« s případy škody způsobené »beze vztahu na nějakou smlou
VU« (§ 1295) již v 'Obč. zák. by I zj ednám podklad pro to, aby 
obecnému styku 'odpovídající ručení moderního práva bylo úzce 
spjato s bedlivostí, obecnému styku odpovídající. Tím se během 
doby »okolnost, za kterou jest dlužník odpověden«, vytvořila 
jako terminus technicus. Jedno chybí však v původní koncepci 
rakouského práva o náhradě škody: vědomé stanovisko obč. 

zák. k problému k a u s á I n í s o u v i s los t i. Redaktoři obč . 
zák. zanedbali tuto 'otázku a zřejmě přenechali její řešení soud
covskému uvážení a »přirozeným zásadán1 právním« (§ 7 obč. 
zák.) . 

Do starých názorů byl však v 19. století udělán průlom . 
Ustanovení § 242 něm. obč. zák.: »Dlužník jest povinen plnění 
provésti taJ):, jak toho žádají pootivost a víra se zřetelem k 'ohy
čejůrn obecného. styku« znamenalo úplnou revoluci, které se 
musily ostatní norn1y obligač,ního práva přizpůsobiti. Všem 
právníkům stalo se najednou ja:sným, že moderní obligační 

právo jest právem stykOVÝlTI, jež slouží obecnému styku a obec
ným stykem jest podn1íně'ilo. Hne,d první titul obligačního práva 
v něm. obč. zák. poskytoval výhled na moderní právní systém, 
který měl základ ve změněném nazírání na právní styk. S hle
diska »povinnosti k plnění« byl pojat také problém náhrady 
škody a tím bylo vytvořeno nové spojení mezi d I II h e m a 
l' uče ním, a to takové, jež tyto oba staroněmecké právní po
jmy uvádí do' nového, práva. Dluh, jako povinnost k plnění, 

vztahuje se nyní durante vinculo podle klasického obratu § 276 
něm. obč. zák. také na »péči v obecném styku potřebnou«. Tato 
»péče«, kte-rou jsen1 nazval »bedlivostí odpovíd!ající obecnému 
styku«, jest zřejmě rozdílná od »průměrného měřítka« § 1297 
obč. zák.:' místo »obyčejných schopností« rozhodují požadavky 
obecného styku. Péče ta jest tu k tomu, aby umožnila splnění 
závazku a aby odvrátila škodu. Skoda nastává však nejen při 
jednání nedovo,leném nebo při jinén1 jednání, které leži mimo 
sfén~ smluvní, nýbrž i při nespl'nění, nepořádném nebo opoždě
ném splnění právního jedlnání. Způsobením škody obligace vstu
puje do oboru r II Č e n í. I toto ,ručení jest podmíněno zása-
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damiobecného styku. Zavinění hraje zde pouze tu úlohu, která 
jemu byla přiznána obecným stykem, a jen tehdy, když přináší 
s sebou škodu, anebo, kde to obecný styk vyžaduje, také tehdy, 
když škoda hrozí. Při jednáních stykových vzniká ručení již 
skutečností nesplnění a dlužník bude zproštěn jen tehdy, když 
nesplnění nastalo důsledkem okolnosti, za kterou se zřetelem 
k zásadám obecného styku »není odpověden«. Možnost ručení 
při všelikých mimovolnícr jednáních, při úrazech 'Podnikových, 
při nevěře, při jednáních příčících se dobrý,m mravům, při bez
důvodném obohacení, podle zásady: »Čí zájem, toho nebezpečí« 
31 pod. dokazuje, že se nevystačí s ručením za vinu a že se i při 
něnl nlusí pojem »nedopatření« (culpa levis) opírati přím'o o zá
sady a požadavky obecného styku. Co jest na straně »dluhu« 
bedlivostí odpovídající obecnému styku, jest na straně »ručení« 

ručením odpovídajícín1 obecnému styku - obojí jest výtvm~em 

moderního práva stykového. Nezáleží ani za zásadě ručení z:a 
vinu ani na zásadě ručení za výsledek, nýbrž na zásadě jak 
bedlivosti odpovídající obecnému styku, tak ručení obecnému 
styku odpovídajícího. 

Také pokud se týče otázky k a u s á I n í s o u v i s los t i, 
vykazuje již právnická literatura 19. století velký pokrok tím, 
že odůvodnila pojem zájl'nu na splnění, jakož i negativního 
smluvního interesse a použila je na určité případy. Něm. obč . 

zák. vzal za základ již přesně vypracovanou teorii positivního 
a negativního sn1luvního interesse. Tím však nejsou ještě všech
ny otázky, které sen1 'náležejí, vyřízeny. Soudcovskému uvážení 
otevírá se při rozhodnvání složitých příp:adů široké pole a zde 
jsou to opět požadavky obecného styku, které jsou pro soudce 
rozhodující. Psychologické úvahy, z nichž obyčejně vychází soud
ce trestní, zde nestačí. Co však j,e1st ještě důležitější a co bylo 
způsobeno jen moderními zařízenín1i obecného styku, jest okol
nost, že jsou nyní četné případy, kde vlastní k a u s á I n í sou
vislost, rozumíme-li jí v přesném smyslu, již nedostačí, a dlužno 
již klásti váhu na širší souvislost, kterou jsem již v r. 1902 
("ABCTpiňchRe rrpaBo o6JIiraI~iňHe" str. 381 násl.) nazval s o
e i á I II í souvislostí. Náběhy k takovému ručení nalézáme již 
v § 278 něm. obč. zák, jehož následuje také. novelovaný § 1313 a) 
'Obč .. zák., - ,zásada, na níž spočívají ji!ž 'Zákony O> ručení !Z'a 
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škody způsobené provozováním železnic a automobilů. Na. oné 
souvislosti spočívá také zásada: »Cí zájem, toho nebezpečÍ.« 

Pohlédneme-li zpět na tento postup vývoje, musíme stano
visko osnovy k naší otázce označiti jako krok zpět. Nová osnova 
kráčí sice ve šlépěj ích obč. zák., a však svým novým rozčleně
ní~" ja.k~ž i če~~i: zpravidla od základního 'směru se odchy
IU]IClml ]ednothvyml korekturami ničí onu důvtipně· pojatou 
koncepci Z e i II e r o v u, která zajistila hlavě o náhradě škody 
po více jak jedno století její nosnost. Tak v rámci osnovy ne
pozůstávají pro ručení odpovídající obecnému styku, ani ony 
vzdálené podklady, jež ovšem bylo by možno nalézti v návrhu 
Zeillerově. 

Již novela. ustanove'ním o šikáně ve spojení s původním 
§ 129:5 obě. ,zák., jakož i citací uv'edenou v § H~05 původního 
tekstu způsobila posunuti linie zachovávané Z e i II e r e m 
které ve formě novelou oblíbené nebylo nutné, a naproti tom~ 
ztížila možnost pojímati § 1305 obč. zák. v moderním smyslu. 
Osnova zasáhla do skladby hlavy o náhradě škody značně hlou
běji. Především byl zkrácen nadpis a »zadostiučinění« bylo 
z tekstu odstraněno. Také »odčinění způsobené urážky« zmizelo 
z § 1323 obč. zák. Tak byly hlavní opory zás;ady ručení za ima
terielní škodu vyhlazeny. Redaktoři se mýlí, domnívají-li se, 
že ručení za imaterielní škodu jest s potřebnou jasností vyslo
veno již v § 1111 osu. (d. zp. str. 301). Dúsledkem škrtnutí 
slov )/ zadostiučinění« a ~>odčinění zpÍlsobené urážky« naskýtá se 
myšlenka., 'že osnova zná náhradu imaterielní škody pouze 
v §§ 1144, resp. 1149 (bolestné) a 1150 (odvolání 'nebo odpro
šení) . .snad toto právě odpovídá mínění redaktorů, avšak pak 
bylo by nutné na 'místo všeobecné poznámky d. zp. k § 1111 
osn. poukázati na právě citovaná ustanovení osnovy. Dále byla 
v, o/snově původní souvislost mezi 7 za sebou uvedenými důvod~ 
zavazku k náhradě škody roztržena a nahrazena 2 komplexy: 
1. poškození zaviněné, 2. škoda nezaviněná. Odpadá také 1. věta 
§ 1311 obč. zák. o pouhé náhodě a tak každá možnost zaujmouti 
v rámci obč. zákoníka 'Stanovisko k odpovědnosti za úrazy 
v podniku a pod. Opět pod~e -starého způsobu objevuje se v po
předí navrhova:ných ustanovení zavinění, tedy opět vada vůle 
podle římského receptu, nikoliv požadavky .obecného styku. Dů-
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sledek toho byl ten, že bylo nutno v oddílu o škodách nezavině
ných po.jednati o více případech, které se vztahují na škody za
viněné. Mimoto bylo zasa'ženo Ido přísně jednotného charakteru 
30. hlavy obč. zák. vsunutím dvou zvláštních ustanovení z něm. 
obč. zák. (§ 1147 osn. srv. § 844 něm. 'obč. zák., a § 1153 osn. 
srv. § 851 něm. obč. zák.). Co se týče § 1147 osn., bylo možno 
dosíci nového tekstování nepatrným rozšířením nov. § 1327 obč. 
zák., aniž by se upadlo v rozvláčnost osnovy. Mimoto nelze 
tvrditi, že by § 1153 osn. (srv. § 851 něm. obč. zák.) byl tak 
důle'žitý, že by se musil bez jakékoliv logické sůuvislůsti připů
jiti na všeůbecné usta.novenÍ § 1152 osn. (srv. § 1323 ůbč. zák.). 
Již § 851 něm. obč. zák., který zde slůužil za vzůr, vyznačuje se 
velkůu kůmplikůvanůstí a ne o. n1nůhů jasnějšÍ jest nynějšÍ 

§ 1153 ůsn.; krátce řečeno.: nehůdÍ se se svým kasuistickým 
zněním vůbec do. ZeilIerůva systému, ůbsahuje naůpak předpis, 
kterého. půdle všeobecné methůdy obč. zák. není nutně potřebÍ 
a který mllže býti beze všeho. přeneohán vůlnému soudcůvskému 
uváženÍ. Konečně nelze vždy půvažovati za zdařilou snahu d'o
sáhnouti nůvými rubrikami a nůvým růzčleněním také nůvých 
systematických účinků, průzrazuje často. ovzduší půsluchárny 

nebo. učebnice, aniž by byla vytýčena nůvá hlediska. 
V. V hlavě: »ZajištěnÍ práv :a závazků« obsahuje ůsnůva 

-mnoho. 'Správných, byť i ne velmi důležitých jednůtlivých korek
tur půvůdního. tekstu (§.§ 1162- 1187 ůs'n.). N'ové jest zejména 
ustanovení § 1181 o »platebním slibu«, o. němž bylo. shůra (III.) 
mluveno, jakož i § 1183 o »zajišťovacím převodu půhledávek«. 
§§ 1342- 1345 ůbč. zák. byly škrtnuty, »ježto nemají obsahu 
právně závažn€ho« (d. zp. str. '3'20), půdůbně i § 13'48 oíhČ. zák. 
»vzhledem k tůmu, že smísil terminůlogicky i věcně dvě různé 
instituce, t. j. t. zv. ruko.jemství za 'Schůdek (fideiussiů indem
nitatis obecného. práva), t. j. rukojemství, které se stane' aktuál
ní, když by hlavní dlužník platiti nemůhl, a rukojemství ná
vratné, t. j. rukůjem'ství, kterým se zajišťují půstihová práva 
rukůjmÍho.. '. Věc byla upravena tak, že, to., co. je správné 
v § 1348 ůbč. zák., bylo půj:ato do § 1169 a: že jednak v § 1168, 
jednak v -§ 1169 byly opraveny nesprávnosti terminůlůgické«. 
(D. zp. str. ,3'20/,321.) Tak byl v § 1168 osn. původní § 1356 
ůbč. zák. především potud rozšířen,že na rukojmíhů- lze hned 
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rl v § 1168 osn. pův.odní § 1356 
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napřed nastupovati také tehdy, když proti hlavní-mu dlužní
kovi bylo zavedeno řízení vyrovnací, když věřitel exekucí na 
jmění hlavního dlužníka nebyl úplně uspokojen, neb.o když lze 
míti za to, že by úplného uspokojení nedošel. Konečná věta 

§ 1168 osn. ustanovuje dále: »To platí i tehdy, když se rukojmí 
zřejmě zaručil jen tak, že lze na něm vymáhati dluh, pokud by 
hlavní ,ďlužník platiti nemohl (rukojmí za schodek).« Podle 
§ 1169 osn. jest rukojemství návratné, není-li zjevná jiná vůle 
stran, vykládati jako rukojemství za schodek. 

Jisté pochybnosti podávají se proti shrnutí §§ 1359 a 1363, 
věty 3., obč. IZák. a pr.otiznění konečné věty v § 1172 osn. Ko
nečná věta tohoto .paragrafu .odchyluje se od 'znění § 13'63, 'věty 3., 
obč.zák., a ve vysvětlivkách d. 'zp. (str. 3:23) 'čteme pouze, že 
nové ustanovení bylo uvedeno v souhlas s § 1173 osn., který od
povídá § 1360 obč. zák. Bohužel jakouko.Iiv analogii mezi § 1172 
osn. i. f. a § 1173 osn. nelze prokázati. Podle mého. názoru není 
správné dovolávati se analogie práva zástavního pro poměr ru
kojmích navzájem ve příčině práva postihu. Se zřetelem k po
stavení zástavního zajištění v právním systému má jistě zvláštní 
důvod, proč zákon v § 1360 obč. zák. dává pro zástavu zvláštní 
ustanovení - ndtud nevede žádná cesta k regresní povinnosti 
rukojmích podle nového znění § 1172 osn. i. f. Považuji tudíž 
no,vé ustanovení této konečné věty, které zní: -»Pr.oPustí-li vě
řitel některého z rukojmích, působí to jen proti těm rukojmím, 
kteří se zavázali dříve než propuště'ný«, za neodůvndněné a do
poručuji návrat k původní větě § 1363 obč. zák. i. f. 

Nové jest, jak shora bylo řečeno, ustanovení § 1183 Qisn. 
o zajišťovacím převodu pohledávek. Obzvláště Qibšírná a zásluž
ná by!.':). k tomu důvodová zpráva návrhu subkomitétu. Končila 
poznámkou, že by si bylo přáti v zákoně zvláštního ustanovení 
o zaj išťovacím převodu, subkomitét sám však označil navržený 
tekst za nikoliv konečný, poněvadž se jedná o nový právní in
stitut, který dlužno nejprve předložiti veřejno'sti k diskusi. 
D. zp. nové .osnovy poznamenává 'k tomu toto (str:. 326): »Usta
novení to vyvolalo pozornost veřej nosti, ale se souhlasem se ne
setkalo. Nán1itky se však týkaly jen zajišťovacího převodu k vě
cem hlnotným. Proti zajišťovacímu převodu pohledávek, jak jde 
z diskuse, zásadních námitek nebylo. Zajišťovací převod pohJe-

5* 
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dávek si vynutil hospodářský život, a jak se zdá, pokus jej vy
mýtiti byl by asi odsouzen k nezdaru.« Proti těmto vývodům 
nelze jistě ničeho naruítatia jest zásluhou redaktorů, že právní 
institut zajišťovacího převodu pohledávek v nové osnově normo
vali. 'Zajímavé jest při tom však toto: »Zajišťovací převod« 
nazývá se v německé právní mluvě »Sicherungsiibere,ignung« a 
- ať se to kroutí, jak chce - jedná se při tom o převod »práva 
vlastnického«. Tak i podle osnovy máme vlastnické právo na po
hledávkách, ačkoliv § 2-78 osn. jest s tím v rozporu! 

V §§ 1184-1187 pi'evzala osnova pod marg. rubrikou »Ji
stota« v novém znění § 1373, 1374 obč. zák. Tak objevuje se 
§ 1373, věta 1., v § 1184 osn., dále § 1374 obč. zák. jest v § 1185 
osn. značně rozšířen (obzvláště v 1. větě jest vzat zřetel na sta
vební pozemky a nemovitosti sloužící účelům průmyslovým nebo 
obchodní-mJ a doplněn § 7 zák. Č. 86/1912 ř. z.; nové jsou také 
odst. :3. a 4. tohoto paragrafu s ustanovení-m, že cenné papíry 
svědčící majiteli, v kterých lze uložiti peníze sirotčí .. hodí se za 
ji'stotu do tří čtvrtin kursovní- ceny, a vklady u ústavů, u kte
rých lze ukládati peníze sirotčí, hodí se ' za jistotu až do výše 
vkladu. § 1186 osn. odpovídá § 1373 .. větě 2., a § 1347 obč. zák. 
i. f. § 1187 osn. dal podle obdoby § 240 něm. obč. zák. ustano
vení, co platí, když se jistota stala nedostatečnou (d. zp. str. 
271). -

Hlava 42. jedná o obnově (novaci) a narovnání. § 1188 
osn. obsahuje zkrácenou definici obnovy (novace), aniž by mlu
vil o změně obligace bez přistoupení třetí osoby (srv. §§ 1376, 
1377 obč. zák.). Nové znění dlužno vítati. Správná jest také 
nová konečná věta § 1188 osn., která ustanovuje', že závazky 
promlčené se k obnově hodí. Odkaz na § 1164 osn. jest zde na 
místě, neboť jest nutno, aby strany o promlčení věděly. Správné 
j1sou podle mého názoru také vývody d. zp. :o animus novandi 
(str. 327/328). 

Na místo § 1382! obč. zák. zvolila osnova v § 1194 krátkou 
větu: »Kdo nesmí s .právem volně nakládati, nemůže o něm uči
niti narovnání.« Avšak škrtnůtí 2. věty, která se vztahuje na 
spor vzniklý mezi manžely O' platnost manželství, není odůvod
něno. D. ~p. (str. 300) přimlouvá se také za ' změnu původního 
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tekstu V § 1195 osn., zdůrazňujíc, že před smrtí zůstavitelovou 
je narovnání o právech z pořízení pro případ smrti nepřípustné 
vůbec, po smrti pak zůstavitele potud, pokud všechny strany' 
na narovnání zúčastněné neznají obsahu onoho pořízení. Tím 
však není vlastně nic jiného řečeno než v 1. větě § 1383 obč. 
zák. s tou jedinou změnou, že původní tekst právem klade důraz 
na »vyhlášení« poslední vůle. 

Další zI?ěna tekstu ' navrhuje se v § 1196 osn.; z §§ 1385, 
1387 obč. zák. tvoří se nový paragraf, při čemž činí se zejména 
rozdíl mezi »omylem v tom, co mezi stranami bylo nesporné 
nebo nepochybné« a »v tom, co mezi stranami bylo sporné a po
chybné«: v prvém případě rozhodují obecná ustanovení (§§ 784 
až 790 osn.), v druhém případě omyl platnosti narovnání ne
vadí, leda:že by se druhá strana dopustila lsti. S tímto ustano
vením dlužno souhlasiti. 

O §I 1200 'osn. 'čteme v d. z.p. (str. 329): »§ 1200 odpovídá 
§ 1389 obč. zák. První věta byla škrtnuta. V druhé slova: »ge
flissentlich verheimlicht« byla nahrazena slovem »vyfoučena«, 
ježto není důvodu poskytovati ochranu mentálnÍ-m reservacím.« 
DOlllnívám se však, že posléze jmenovaná změna původního 

tekstu spočívá na nedorozumění. »Geflissentlich verheimlicht« 
nejsou případy reservationis mentalis .. nýbrž případy, kdy obě 
strany úmyslně a ve vzájemném srozumění zatajují něco, co 
obě zatajiti chtějí. Jestliže osnova na místo toho navrhuje vý
raz »vyloučena«, vyslovuje se tím čirá samozřejmost, kterou 
však nelze dobře uvésti v soulad s 1. částí věty, kde se mluví 
o »narovnání obecném o všech sporných věcech vůbec« . 

Právem poznamenává konečně d. zp. (str. 32'9l3GO): »Ná
mět, aby bylo mezi předpisy o narovnání umístěno ustanovení 
o slnlouvě, kte-rou se zřizuje rozhodce, přijat nebyl, protože jde 
o instituci, která je s ostatními předpisy civilního soudního 
řádu v tak úzké souvislosti~ že nelze o 'ní v civilním soudnín1 
řádě pomlčeti.« 

VI. Hlava 43. jedná o »změně v osobě věřitele nebo dluž
níka« a obsahuje ustanovení.: 1. o postupu (cesi) - §§ 1202 až 
1212 osn., 2. o poukázce (asignaci) - ' §§ 1213-1216 osn., 
3. oQ převzetí splnění - § 1217 osn., 4. o převzetí dluhu - §§ 1218 
až 1225 osn. 
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úvodní ustanovení o cesi (§ 1202 oS'n.) »se skládá z první 
věty § 1392 obč. zák. a z třetí věty § 1'393 obč. zák. První věta 
byla p-odstatně zkrácena a byla z ní vypuštěna zmínka o změně 
práva, vzhledem k tomu, že cese podle bě'žnéhO' učení neiakládá 
změnu práva. Co pak se tÝ.ká cese pohledávek z cenných papírů , 
klad'e § 1202 důraz na převod vlastnictví ' k cennému papíru a 
nikoli na převod držby« (d. zp. str . .33iO). Nové tekstování 
§ 1393 obč. zák. týká se v § 1203 osn. nejprve 1. věty původ
ního tekstu, při čemž slovo ' »Rechte« bylo nahraieno slovem 
»pohledávky«, a 2. věta jest věnována výpočtu nezcizitelných 
pohledávek; 3. věta původního tekstu zde odpadá, poněvadž do
znala změněné Úpravy již v § 1202 osn. Tak vypočítává nyní 
2. věta ,§ 1203 osn~ ne zcizitelné pohledávky, a to: a) pohled~v

ky, jejichž obsah by se změnil změnou věřitele; b) pohledávky, 
~teré nemohou hýti zabaveny ; c) pohledávky, jichž postup byl 
dohodou s dlužníkem zakázán; d ) vůbec pohledávky, které jsou 
nerozlučně spjaty s osobou věřitelovou a jeho smrtí tedy zani
kají. Nutno přiznati, že výpočet nezcizitelných pohledávek má 
jistě svoji cenu, avšak více pro učebnici než pro zákoník, když 
se při tom ještě uváží, že osnova na mnohých místech škr tla 
výpočty, přicházející v obč . zák. Na tomto místě není výpočet 
nutný, spíše by se zde doporučovalo pouze ustanovení o neza
bavitelných pohledávkách podle vzoru § 400 'něm . obč . zák. 

V § 1395/2 obč. zák. byla provedena § 1205 osn. podstatná 
korektura: především se žádá, aby dlužník »beze své viny« ne
nabyl vědomosti o »postupu«, a dále jest obrat : »jest oprávněn« 

platiti , původnímu věřiteli, nahra'zen větou : »shladí' pohledávku« 
tím, že plní postupci nebo se s ním jinak vyrovná. Mám však 
za to, že tyto korektury nelze považovati za zlepšení původního 
tekstu. Především jest nesprávná vsuvka »beze své viny«, po
něvadž nelze uložiti dlužníku povinnost, aby se dovědělo cesi 
pohledávky osobě třetí. Jest sice pravda, že se jedná o vědomost 
o' cesi, avšak tato samozřejmost nemá se hnáti dO' krajnosti, 
nehledíme-li k vědomosti o osobě cesionářově, neboť pouze posléz 
uvedenému může se platiti, když tento byl dlužníkovi znám. 
Mohl by se OVŠelTI, jak to redaktoři osnovy chtějí, původní výraz 
tekstu: »první věřitel« nahraditi výrazem »postupee« - avšak 
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udělá se dobře, když se ponechá původní znění, které mluví 
o »oprávnění«. 

Nové ustanovení § 1206 osn. jest obdobou § 1205, pokud 
jde o pohledávky z cenných papírů, a je zbudován na stejném 
základě (d. zp. str. 332). 

§§ 1397 a násl. obč. zák. dostávají v §§ 1208- 1210 osn. 
nadpis: »Správa při postupu«. §§ 1397/1 a 1398/1 hyly škrt
nuty, §§ 1398/2 a 13\99 byly v § 1209 osn. spojeny v jedno usta
novení, při čemž závě'rečný pfe:dpis o exekuci je vypuštěn. Při
pojeno jest nové ustanovení § 1210 osn. o analogickém ' použití 
'všeobecných zásad o správě s výjimkou ,předpisu § 848 osn. 
o počátku lhůt pro uplatňování nároku ze správy. Nová jsou 
také ustanovení §§ 1211 a 1212 osn. § 1211 jedná o obnově 
vstupem nového věřitele a jest myšlen jako ustanovení stojící 
vedle § 1225 osn., který odpovídá novelovanému tekstu § -1410 
obč. zák. Jako inter,pretační předpis, který při existenci vše
obecných předpokladů novace nechává platiti ustanovení o no
va ci a nikoliv o cesi, jest vlastně zbytečný. § 1212 osn. obsahuje 
předpis o převodu podniku v případě, že byl zastaven zápisem 
do zástavního rej stříku . -

Co se týče §§ 1400- 1410 obč. zák. novelové verse, roz
hodla se superrevisní kon1ise ponechati tato ustanovení cel
ken1 beze změny (§§ 1213- 1225 osn.) : ' Do tekstu osnovy byla 
převzata také ustano\:ení §§ 187, 188 třetí dílčí novely. 

Zvláštní legislativní zájem pojí se tu k učení o pře v zet í 
dl u h u. Jak známo, získala si III. novela velké zásluhy se 
svýn1i novotami týkaj ícími se převzetí placení a převzetí dluhu. 
Vzala si za vzor něn1. obč. zák. a případné odchylky byly .s ob
zvláštním ostrovtipem zastávány S che ye m ve »Zprávě ko
mi1se pro věci , justiční o osnově z ál\!on a, týkajícího se změn a 
doplnění ustanovení všeoh. obč. zák.« (VídBň 1912, 'str. 2,91 
násL). Redaktoři poznamenávají však, že se sice proti znění no
vely vyskytují pochybnosti, že však soudní prakse neměla ještě 
dosti času, aby zkoumala ona ustanovení co do jejich správ
nosti (d. zp. str. 333) - má to jistě zvláštní zvuk, když jest 
se při tvoření nového zákoníka, aby se zůstalo při starém, do
voláváno toho, že určité otázky nebyly praksí ještě sondo-
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vány; jsou ještě jiné prameny, na základě kterých takové 
otázky lnohou se blíže zkoumati: sociální a hospodářské úvahy, 
cizí zákonodár~tví a cizí soudní prakse, jakož i věda. 

VII. Vice změn jest provedeno v hlavě 44. o »zániku 
práva závazků« (§§ 1226-1272 0.00.), třebas nejsouv'šechny 
takové, že by se proti nim nemohly činiti námitky. 

Právem nahradila superrevise v nadpisu slovo: '»zapravení« 
slovem: »splnění«. Důsledným by tedy bylo, aby redaktoři také 
v § 1228 osn. nahradili zvolený výraz »zapravení« výrazem »splně
ní«. Ustanovení tohoto paragrafu, jejž redaktoí'i zařadili za nor
mu odpovídající § 1413 obč. zák., jest nové - vzbuzuje však po
dle rilého názoru pochybnosti. Již subkomitét zařadil ustanovení 
o srážce interusuria pi'i předčasném splacení pohledávky a su
perrevisní komise to přijala, přičinivši některé změny styli
stické (d. zp. str. 335). Podle osnovy taková srážka má místo 
ve 2 případech: 1. musí-li, se zřetelem k obsahu smlouvy, pÍ'Í
jmouti věřitel zapravení 'nezúročitelného peně'žitého dluhu ještě 
nedospělého nebo 2. dospívá-li takový dluh podle ustanovení 
zákonných před časem. K tomu dlužno poznamenati toto: Osnova 
chce' výjimky zavedené v řádu konkursním a vyrovnacím, resp. 
exekučním povýšiti na všeobecné pravidlo a neuvádí pro to 
vlastně vůbec žádný důvod. Nestačí, jak to praví důvodová 
zpráva k návrhu subkon1itétu, vysloviti přesvědčení, že jest pro
spěšné, že si věřitel musí dáti líbiti také srážku interusuria -
věřiteli neslouží zřejmě ku ,prospěchu, když poskytl na př. 

bezúročnou zápůjčku a při předčasnén1 splacení má po srážce 
obdržeti méně ne'ž poskytl. Podle mého názoru nedaj í se pro 
nové ustanovení § 1228 osn. uvésti 'žádné přesvědčivé ' důvody. 

Správné jest zajisté odmítavé stanovisko § 272 něm. obč. zák., 
kde se všeobecně praví: »Zapraví-li dlužník bezúročný dluh 
před splatností, není oprávněn ke srážce, z důvodu úroků, ply
noucích vmezičasÍ.« Ustanovení § 1228 osn. jest také zbytečné. 
Pokud se v zákoně (konk. ř., vyrovn. ř., exek. ř.) ze zvláštních 
důvodů uznává předčasná splatnost, není předpis ve smyslu 
2. bodu § 1228 osn. nutný. Analogické rozšíření se nedoporu
čuje, poněvadž analogie chybí. A chtějí-li ovšem redaktoři při
pustiti výjimku v jejich smyslu pro bod 1. (smluvní stanovení 
doby splatnosti), pak není výslovné ustanovení v zákoně na 
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místě, spíše mohlo by se klid:ně přenechati soudCi, aby v pří~ 

padech, jež by snad bylo posouditi podle zvyku obchodního 
styku, vyslovil výjimku tam, kde to snad odpovídá nazírání 
v obchodě platnému. 

Také 'znění 2. odst. § 1229 osn. (»8plátku nabídnutou na 
dluh peněžitý nes m í věřitel odmítnouti«) vzbuzuje závažné 
pochybnosti. Jestliže na př. někdo poskytne svému známému 
bezúročnou zápůjčku 10.000 Kč a vyjedná si přesný termín 
ke splacení, poněvadž sám za spoluvědomí dlužníkova k onomu 
termín'u celých 10.000 Kč potřebuje, aby vyhověl naléhavému 
závazku anebo aby přijal příznivou ofertu - nebude ho lze 
přece nutiti, aby se spokojil splátkami (a k tomu ještě 5 splát
kami)! Jsou-li redaktoři vůbec toho mínění, že snad se zřete
lem k směnečnému nebo šekovému zákonu má. se zavésti podob
né ustanovení v obč. zák., pak by se neměl 2. odst. § 1229 osn. 
stylisovati jako ius cogens, nýbrž ustanovení to musí se zcela 
jinak pojmouti a to se zvláštním zřetelem k požadavkům pocti
vého obchodního styku. Dále také spočívá v poslední větě § 1229 
osn., tak jak stojí vedle 1. věty 2. odst. (»Věřiteli tím nevzejde 
žádné břímě«), logicky vzato, odpor, neboť, jak lze to o věři
teli tvrditi, když se musí přece přiznati, že jest to pro věřitele 
- zej ména v dobách hospodářské krise - velkým břemenem, 
když nedostane zaplacení hned, nýbrž teprve v 5 splátkách. 

§ 1230 osn. se skládá z druhé věty § 1415 a z § 1416 obč. 
zák. Ustanovení to bylo podle vzoru uherské osnovy z r. 1913 
(§§ 1013, 1014) doplněno tak, 'že se děje' zmínka o nákladech 
a že se na konci vytýká, že z několika stej ně obtížných jistin 
bude shlazena jistina ne'zajištěná nebo méně zajištěná (d. zp. 
str. 335). Jestliže se redaktoři rozhodli př'ihlédnouti k § 1013 
uherské osnovy, pak bylo také na místě převzíti ,přiměřeně po
slední dvě věty tohoto § (1013). 

§ 1231 osn. obsahuje správnou změnu § 1417 obč. zák. 
potud, že povinnost splniti nastane »dne následujícího po tom«, 
co došla dlužníka upomínka. 

O mora creditoris jednají nové §§ 1233, 1234 osn., jež mají 
nastoupiti na místo § 1419 obč. zák. Jest záslužné, že referent 
osnovy si dal práci vyložiti blíže v d. zp. (str. 336 násl.) teoretic-
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kou konstrukci prodlení věřitelova podle stavu novější rakous
ké literatury o této otázce. Pokusil se také pojetí ,problému 
uvésti v soulad s příslušnou teorií. Již ustanovení § 1233 osn~ 
jest však pouze výplodem obzvláštní záliby k právnické kon
strukci, aniž by bralo zřetel k tomu, co le'ží na dosah ruky. 
Jedná o spolupůsohení věřitele při splnění dlužníkově, což jest 
samo o sobě správné, avšak pro pojetí denního právního styku 
přichází v úvahu teprve v druhé řadě, ve dle při jet í na':' 
bízeného plnění. Dlužník nepotřebuje, jak praví osnova, »se 
své strany učiniti vše, čeho na něm vyžaduje splnění«, potřebuje 
pouze plnění »náležitě nabídm.outi«, předpokládá-li se, že věřitel 
plnění jemu nabídm.uté nepřijal. Tak právem již ' § 2,93 něm. 

obč. zák. O zvláštním jednání věřitelově za účelem uskutečnění 
plnění mluví teprve § 295 něm. obč. zák. Tyto oba případy lze 
spolu spoj iti v jed n o m zákonnén1 ustanovení, snad tak, jako 
to učinil čl. 91 švýc. oblig. zák., nikoliv však tak, jak se podává 
z teoretisujícího tekstu § 1233 osn. Podle mého názoru nespočívá 
při prosté revisi obč. zák. důraz na tom, aby se postavil v čelo 
pojem morae creditoris podle novějšího stavu právní vědy, 

nýbrž na úvaze, zda má býti klasicky stručný § 1419 obč. zák. 
nahrazen zevrubnou kasuistikou. Nedostačí vyjmQ1.1ti důleži

tější otázky, jak to osnova navrhuje v § 1234 (mezi tím i otáz
ku, pokud má se s dlužníkem v případě prodlení věřitelova na
kládati podle zásad obsažených v ustanoveních o nepi"ikáza
ném jednatelství), když současně jiné otázky, které jiná zákono
dárství výslovně upravují (tak na př. §§ 294-299, 304 něm. 

obč. zák.; posléz uvedené ustanovení není s konstrukcí osnovy, 
která odkazuje na nepřikázané jednatelství, identické, jak míní 
d. zp. str. 337), ponechává nezodpověděny. Chceme-li však 
zůstati ve formě obč. zák., pak nedosáhneme mnoho, jestliže při
jmeme na místo původního tekstu § )A19 obč . zák. nová usta
novení osnovy. Pro mne má svobodné, právní vědou a soudní 
praksí podepřené rozhodnutí soudcovo o »nepříznivých násled
cích« (§ 1419 obč. zák.) větší cenu, než vůbec nedostačující 
odkazy nové osnovy. 

Ustanovení § 1424 obč. zák. nalézá se v § 1238/1 a § 1239 
osn. Druhý odst. § 12138 osn. je připodobněn § 1017 uherské osno
vy 'z r. 1913. Třetí odst. § 12\38 osn . .chce kr~ti 'zejména ony pří-
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padY, ve ktel'ých jest- na př. podle exekučního řádu dlužník po
vinen platiti výkonnému O'rgánu (d. zp. str. 337). Jest však 
podle mého názoru zbytečný, srovnáme-li ho s .odst. 1. Chtějí-li 
redaktoři soudním rozsudkům ' postaviti na roveň rozsudky 
správních soudů, pak dostačí vsunouti příslušné ustanovení do 
1. odstavce. Kde se jedná O' »výroky «, tam to může býti opět 
jen »sO'ud«, který je vyslovuje, i když je to soud správní. 

§§ 1240- 1242 podrobněji než § 1425 obč. zák vykládají. 
o soudní deposici. Superevisní komise pokládala nutným, zmí
niti se výslovně o případě, že plátce neví, kdo jest věřitelem, ale 
platí to jen tehdy, když plátce nemá ,potřebných vědomostí beze 
své viny. Kromě toho byla ve zmínce o jiných důležitých dů
vodech připojena slova, z kterých vychází na jevo, že smí jíti 
jen o důvody, které se vyskytly na straně věřitele (srv. § 372 
něm. obč. zák). § 12-42 osn . . 's'e zabývá otázkou, zdali může 
dlužník žádati za vrácení deposita a za jakých podm.ínek. Super
revisní komise se rozhodla nepřidržeti se v té věci § 376 něm. 

obč. zák, jenž prohlašuje deposici za odvolatelnou a vypočítává 
jen případnosti, v kterých odvolání nemá místa. Vytýká, že od 
té doby, kdy věřitele dojde zpráva o deposici, jest odvolání ne
přípustné, a připojila vÝPO'čet případnqstí, v kterých odvolání 
jest přípustné (d. zp. str. 338/339) . Jako první výjimku uvádí 
§ 1242 O'sn., že jest ukladateli na žádost vrátiti věc tehdy, když 
si takové vrácení vymínil a soud ještě nerO'zhodl, zda se složení 
stalo řádně čili nic - myslím však, že ;by mělo samo o sobě 
dO'stačiti, když si ukladatel takové vrácení vymínil, tím více, 
když rozhodnutí sO'udu, že se složení nestalo řádně, jest výslovně 
v § 1242 i. f. uvedeno jakO' zvláštní případ neúčinnosti de
posice. 

V §§ 1243- 1247 JSO'u O'bsaženy pouze nepodstatné kO'rek
tury naprO'ti §§ 1426- 1430 obč. zák 

VIII. K §§ 1248- 1258 O'sn. (srv. §§ 1431-1435 obč. zák) 
pojí se učení o žalo rb ách z o b O' h a cen í. Sem náležejí 
však také ustanovení o versio in rem podle § § 940- 942 osn. 
·'(srv. §§ 1041- 1043 obč. zák). Stanovisko obč. zák. k tétO' 
otázce není zcela jasné a rakO'uské písemnictví rozvinulo zde 
skutečně mnO'ho důvtipu, aby gordický uzel rozťalo. Přesto zů-
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stává sporným, zda jsou v právu přivrženci pojetí romanistic
kého či přirozenoprávního. Obtíž spočívá totiž v tom, že redak
toři obč. zák. byli sice přívrženci práva přirozeného, avšak 
při konečné redakci položili hlavní váhu na jednotlivé přfpady, 
známé obecnoprávní doktrině (kondikce a žalobu pro versio 
in rem). Znění zákona nekryje úplně názor ani úmysl redak
torů. A přece z jejich úvah podávají se důležitá objasnění pro 
správné vystižení problému ve světle historického vývoje. 'Ze' i l-
l e r sám na základě připomínek učiněných členy redakční ko
mise navrhl .plán, ve kterém uvedl zvláštní větu, že nikdo ne
může se obohatiti škodou druhého (O f ne r, Protokolle II., 
str. 178) - a přece přes všeobecný souhlas nebyla ona věta 
do tekstu pojata. To jistě právem, neboť právní život vede- často 

k tomu, že jeden ke škodě druhého stane se bohatším, druhý 
pak k jeho prospěchu chudším, aniž by proti tomu byla přípust
ua právní reakce. Jestliže redaktoři přesto trvali na vše o b e c
n é zásadě vrácení »bezdůvodného obohacení«, pak vedeni byli 
oním všeobecným pojetím přirozenoprávní nauky, které bylo 
vyslove-no j ii při předběžných pracích, z nichž vzešel Codex 
Theresianus. Již zde bylo zdůrazněno, že v kapitole: »0 jedná- ' 
nich zavazujících z pouhé přirozené slušnosti« jedná Se o zá
vazky, které vznikají »bez existence právního pouta« (srv. 
H a r r a s v. H a r r a s o w s k y, Codex Theresianus III., str. 
336, pozn. 1.), »aby vše, co někomu z cizího majetku bez 
řád n é hod ů vod u přijde do rukou, anebo k jeho prospěchu 
jest užito, 'bylo vlastníkovi vráceno nebo nahrazeno, a aby tedy 
nikdo nebyl škodou druhého obohacen« (Cod. Ther. III. 20. 1. 
2). S tohoto hlediska bylo v Cod. Ther. (III. 20. 5. 35 násl.) 
pojednáno také o versio in rem. Odpovídá tudíž jistě d uch u 
zákona, když ,panující teorie vykládá § 1041 obč. zák. v širším 
smyslu a tím vytyčuje hranice všeobecné žaloby z obohacení 
podle rak. práva 'značně široce. Používá však .při tom nikoliv 
vykládacího pravidla § 6, nýbrž analogie a »přirozených zásad 
právních« podle § 7 obč. zák. Chceme-li však především vy
stihnouti úmysl redaktorů, pak jistě nešel v § 1041 tak daleko, 
jak si to panující teorie představuje. Redaktoři myslili pN 
§ 1041 na zvláštní případ použití všeobecné zásady o oboha
cení, a již analogie k pruskému Landrechtu I., 13, oddíl 3. doka-
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~dl zvláštní větu, že nikdo ne
ého (O f ne r, Protokolle 11., 
lecný souhlas nebyla ona věta 
l , neboť právní život vede často 
.ého stane se bohatším, druhý 
1iž by proti tomu byla přípust
)ři přesto trvali na vše o b e c
lO obohacení«, pak vedeni byli 
.zenoprávní nauky, které bylo 
)racích, z nichž vzešel Codex 
něno, že v kapitole: »0 jedná
ené slušnosti« jedná se o zá-
3tence právního pouta« (srv. 
, Codex Theresianus 111., str. 
~komu z cizího majetku bez 
rukou, anebo k jeho prospěchu 
100 nebo nahrazeno, a aby tedy 
hacen« (Cod. Ther. HL 20. 1. 
d. Ther. (III. 20. 5. 35 násl.) 
Odpovídá tudíž jistě d uch u 

ládá § 1041 obč. zák. v širším 
všeobecné žaloby z obohacení 
Používá však .při t'Ům nikoliv 
analogie a »přirozených zásad 
~hceme-li však především vy
[stě nešel v § 1041 tak daleko, 
tavuje. Redaktoři myslili pí-i 
[tí všeobecné zásady o oboha
andrechtu 1., 13, oddíl 3. doka-
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zuje, že měli při § 1041 na mysli zvláštní právní větu. Vezme-li 
se za účelem správného výkladu § 1041 na pomoc pruská judi
katura, která se pojí k citovanému místu Landrechtu, jakož 
i příslušné předpisy Cod. Ther. (III. 20. 5. 35 násl.), pak jest 
to omezený okruh případů, o němž se v §. 1041 obě. zák. ex 
professo jedná, a to: 

1. Hlavní případ jest ten, 'že při uzavření právního jednání 
s osobou třetí jedná prostředník v z a kry t é m zastoupení a 
tím někomu na útraty osoby třetí přivodí prospěch (příklady ta
kového zakrytého zastoupení uDe r n bll r g a, Btirger1iches 
Recht II. § 380, č. 9, 10); tak nabude obohacený, aniž by byl 
uzavřel s prostředníkem nabývací jednání, statku náležejícího 
osobě zkrácené, a to skutečně »bez jednatelství« ,prostředníka. 

Obohacený Je~st tudíž v prvé řadě - jak se praví v § 1041 obč. 
zák. - povinen »vlastníkovi« (t. j. osobě třetí) »věc« in na
tura vrátiti a pouze, když se to již nemůže státi, nahraditi její 
hodnotu. 

2. Podle Cod. Ther. III. 20. 5. 39 náleží sem také případ, 
»když někdo sirotkůnl, nezletilcům anebo jiným svěřencům bez 
vědomí a vůle jejich poručníků a opatrovníků něco půjčil, 

ačkoliv jednání to samo o sobě jest neplatné a nicotné«, pokud 
oni to, co jim bylo půjčeno, použili ku svému prospěchu. Ani 
zde nejde o žádné »jednatelství« a zapůjčené peníze (»věc«) 

musejí býti »vlastníkovi« vráceny. 

V obou případech nezáleží, jak se domnívá panující teorie, 
na nedostatku únlyslu směřujícího k jednatelství, nýbrž na tom, 
že tu není ani skutková podstata zmocnění ani jednatelství bez 
příkazu; neboť ne každé jednání ve prospěch ' třetího, které 
mu přináší užiteK, jest již samo o sobě jednatelstvím v práv
ním smyslu, poněvadž musí vykazovati zvláštní právní náležito
sti »vedení« ciZÍch 'Záležitostí (jak jsem na to poukázal ve svém 
článku »Zur Lehre von der Geschaftsftihrung« v Jahrb. f. 
Dogm. LXXVII, 1926, str. 60 a násL). 

Uvážíme-li, že jest nutno za účelem správného výkladu 
§ 1041 obč. zák. sáhnouti k cizímu zákonodárství a judikatuře, 
jakož i k starým pracím kodifikačním (Cod. Ther.) , musíme 
jistě přiznati, že ustanovení to není jasně stylisováno a že jeho 
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tekst se nehodí k tomu, aby byl při r,evisi bez podstatné změny 
převzat. § 1041 obč. ' zák. nenáleží ke klasickým ustanovením 
obč. zák. Je-li však s druhé strany jisto, že žaloba pro versio in 
rem podle § 1041 chtěla zahrnouti pouze omezený okruh pří
padů, pak nedochází v ní výrazu všeobecná zásada o obohacení, 
nýbrž nutno tuto hledati v jiných předpisech obč. zák. § 1042, 
jakož i §§ 1431 násl. obč. zák. obsahují také pouze speciální 
ustanovení o naší otázce, takže všeobecná zásada toliko pří-

1ežitostně' a to mimo sedes materiae, dochází výrazu. Pouká
zal jsem v tomto směru již v r. 1898 (»Das Wesen des Werklie
ferungsvertrages«, Vídeň 1898, str. 127 násl.) na to, že žaloby 
z obohacení jsou v rak. právu všeobecný'm institutem a že zá
sada jako taková jest implicite obsažena v původních §§ 8.78 a 
1447 , i. f. Uvážíme-li ještě, že všeobecný princip žalob z obo
hacení jest výslovně vyjádřen v § 812 něm. olbč. zák., jakož i ve 
čl. 62 švýc. oblig. zák., pak nemůžeme souhlasiti s methodou 
osnovy. Bylo věcí revise, aby nejasnosti obč. zák. nahradila 
jasným tekstem, a to tam, kde se jednalo o to, aby se vyslovilo 
to, 00 v zákoně nebylo ,zřetelně vyj ádřeno, a aby se ~důraznilo 
to, co již v praksi soudů jako všeobecný princip bylo uznáno. 
Starou nej asnost dále s sebou vláčeti nebylo na místě. Dále ne
bylo správné setrvati při původním roztržení právní látky ve 
dvě části systematicky spolu vůbec nesouvisející (§§ 1041 násl., 
1431 násl. obč. zák., srv. §§ 940-942, 1248- 1258 osn.), neboť 
roztržení to vzbuzuje dojem, že redaktoři obč. zák. připouštěli 
pouze jednotlivé druhy 'žalob z obohacení, aniž by uznávali vše- ' 
obecnou zásadu. A převzetí § 1041 obč. zák. v § 940 osn. bez 
~podstatné změny může míti pouze ten účinek, že v četných po
kusech o výklad tohoto o sobě nejasného ustanovení bude bez 
k;once po~račovánó a rto ještě, s větší prudkostí než dosud, neboť 
z d. zp. nelze seznati, pokud redaktoři osn. stáli ve službách 
všeobecného principu obohacení. Z nově vsunutého ustanovení, 
které redaktoři navrhují po § 1431 obč. zák. v § 1249 osn., 
možno docela usouditi, že odmítají všeobecný princip obo
hacení, jak to činil Pf a f f (»'Zur Lehre vom Gegenstande der 
condictio indehiti«, Ger. Zeitung 1868, Č. 30-35), jemuž re
daktoři vděčí za nový § 1249 osn. (Nový § 1249 ustanovuje 
totiž: »Zužije-li poctivý-příjemce věc nebo zcizí-li .ji' bezplatně, 
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při r.evisi bez podstatné změny 
eží ke klasickým ustanovením 
ly jisto, že žaloba pro versio in 
uti pouze omezený okruh pří-
všeobecná. zásada o obohacení, 
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obsahují také pouze speciální 
všeobecná zásada toliko pří

;eriae, dochází výrazu. Pouká-
898 (»Das Wesen des Werklie
ltr. 127 násl.) na to, že žaloby 
'šeobecným institutem a že zá
Ibsažena v původních §§ 8.78 a 
ršeobecný princip žalob z obo
~ 812 něm. obč. zák., jakož i ve 
nůžeme souhlasiti smethodou 
lejasnosti obč. zák. nahradila 
~ jednalo o to, aby se vyslovilo 
vyjádřeno, a aby se zdůraznilo 
šeobecný princip bylo uznáno. 
ičeti nebylo na místě. Dále ne
rlím roztržení právní látky ve 
~c nesouvisející (§§ 1041 násL, 
- 942, 1248- 1258 osn.), neboť 
redaktoři obč. zák. připouštěli 
>ohacení, aniž by uznávali vše-' 
141 obč. zák. v § 940 osn. bez 
e ten účinek, že v četných po
ejasného ustanovení bude bez 
~tší prudkostí než dosud, neboť 
daktoři osn. stáli ve službách 
Z nově vsunutého ustanovení, 
l431 obč. zák. v § 1249 osn., 
nítají všeobecný princip obo
ll' Lehre vom Gegenstande der 
; 1868, Č. 30- 35), jemuž re
sn. ( Nový § 1249 ustanovuj e 
~ věc nebo zcizí-li .ji bezplatně, 
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jest obohacen jen potud, pokud tím ušetří vlastní věci; zcizí-li 
ji za plat, rovná se obohacení obdrženému platu, a jeho zkáza a 
zhoršení jdou na vrub plnitele«.) Takové odmítnutí všeobecného 
principu obohacení odporuje však zřejmě modernímu pojetí, 
které dochází výrazu v § 812 něm. obč. zák. a ve čl. 62 švýc. 
oblig. zák. (Jinak nejsoú v osnově odchylky od §§ 1431 násl. 
obč. zák. o kondikcích podstatné.) 

De lege ferenda možno se tedy pouze tázati, která z obou 
formulací problému, německá nebo švýcarská, zasluhuje před
nost. Obě shodují se v tom, že považují »bezdůvodné obohacení« 
za všeobecný institut soukromého práva a přikazují jemu zvlášt
ní postavení v systému. Obě počínají s všeobecno'u právní zá
sadou a připojují k ní jednotlivé případy, v nichž se uplatňuje. 
(To jest také jedině správná methoda, která ještě v obč. zák., 
ale také v osnově chybL) Ve formulování všeobecné zásady se 
však oba systémy od sebe odchylují. § 812 něm. obč . zák. ustano
vuje v 1. větě: »Kdo plněním druhého anebo jinakým způsobem. 
na jeho útraty něco. bez p r á v n í h o. d ů vod u dostane, jest 
povinen jemu to vrátiti.« Jest příznačné, 'že redaktoři něm. obč. 
zák., ačkoliv, jak znárno, nebyli přivrženci práva přirozeného, 
volili ,podobnou formulaci, jako ji znal již Cod. Ther. Zajisté 
nebyly.pro ně při tom směrodatnými názory teoretiků práva při
rozeného, jimi odmítnutého. Musili pojmouti smysl zvolené for
mulace v duchu nové doby; správná jest tudíž teorie Der n
bul' g o va (Biirg:erliches Recht II. § 374, IV), který shora 
uvedený předpis vykládá takto.: 

»Právo tvoří svůj organismus ' k všeobecnému prospěchu 
společnosti . S tohoto hlediska stanoví svá pravidla. Avšak tato 
pravidla, když způsobují přesuny majetku, mohou se jeviti, byť 
i byla všeobecně přiměřená, přece jako tvrdá a nespravedlivá, 
když máme na zřeteli poměr toho, kdo utrpěl ztrátu, k tomu, 
kdo se obohatil. To může dáti právu podnět k poskytnutí ná
roku na vyrovnání majetkového přesunu, aby byly, pokud mož
no, ~ahoj eny rány, které přesun ten způsobil. Maj etkový přesun 
odpovídá v takovém případě právním normám, jest tudíž sám 
o sobě pořádný; jest však v 'tom smyslu bezdůvodným, že se jeví 
v poměru obohaceného a toho, kdo . utrpěl ztrátu, jako bezpráví. 
Pouze v tomto směru jest bez právního důvodu.« · , 
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S těmito výklady starého mistra dlužno bez dalšího souhla
siti - jest však "potřebí jeho duchaplného úsudku k tomu, aby 
bylo přeloženo do moderní lidové řeči to, co chtěla vyjádřiti 
konstruktivní právnická řeč redaktorů něm. obč. zák. Proto lze 
v mO'derním zákO'ně pO'dle mého názoru upustiti O'd právně-kO'n
struktivní formule-: »bez právního důvO'du« a všeobecnou zásadu 
vyjádřiti tak, jak to učinil švýc. oblig. zák. (čl. 62/1) ve svém 
populárním, ale přece přesném ustanove'ní: »Kdo byl ze jmění 
druhéhO' bezdůvodně obO'hacen, jest povinen O'bO'hacení vrátiti.« 

PrO' n10derníhO' právníka vyslO'vuje tato věta všechno, čehO' 
potřebuje, aby učinil zadost všem myslitelným právnín1 přípa
dům. V zákoně mají pak násled<?vati nejdůležitější případy PO'
užití této zásady, ze kterých sO'udce má seznati, jak si zákO'nO'
dárce představuje provedení všeO'becné základní myšlenky. Tak 
jsou odstraněny všechny nejasnosti a moderní soudce může se 
cítiti šťastným, že nemusí již studovati nepřehlednou literaturu, 
aby v konkretním případě učinil správné rozhodnutí. 
. IX. Ustanovení O'bč. zák. o kompensaci byla PO'nechána bez 
poas'tatněj -ších změn (d. zp. stT. '342). § 1438 O'bč. zák. byl sice 
v § 1259 O'sn. důsledkem škrtů a vsuvek úplně změněn, obsa
hově však se zůstalo při starém. Podle § 1260 osn. nehodí se 
naturální obligace ke kompensaci. Roztržení §§ 1439 a 1440 
obč. zák. v osn. podle nového způsobu není podle méhO' názoru 
oprávněno. Původní -znění jest lepší a nepotřebuje, když se 
škrtne poslední věta § 1439, 'žádné korektury. Nové ustanovení, 
vsunuté jako poslední věta v § 1262 osn. (»Proti pohledávkám 
z nepravidelné smlouvy schovací je kompensace mO'žná«), jest 
správné, ale nápadné tím, -že osnova nikde o nepravidelném de
positu expressis verbis nejedná. Dobré jest nové ustanovení 
§ 1263 osn., že nelze vykonati kompensaci proti pohledávkám 
na nutnou výživu a vÍlbec proti pO'hledávkám nezabavitelným. 
§ 1264 osn. obsahuje pouze 1. větu § 1441 obč. zák., kdežtO' ko
nečná věta byla škrtnuta. Při tOlll dlužno upozorniti na zřejlllou 
tiskO'vou chybu, která se selll vloudila: ve vedlejší větě dlužnO' 
nahraditi slovo »nebo« slovem »a«. Konečně dlužno nové usta
novení § 1266 osn. jakožtO' legislativně-technicky pochyhené 
rozhodně odmítnouti - jinak musela by se na všech místech, 
kde se mluví o předpokladech- nějakéhO' právního ústavu, vždy 
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aktorů něm. obč. zák. Proto lze 
názoru upustiti od právně-kon
.0 důvodu« a všeobecnou zásadu 
oblig. zák. (čl. 62/ 1) ve svém 

lstanovení: »Kdo byl ze jmění 
est povinen obohacení vrátiti.« 
slovuje tato věta všechno, čeho 
m myslitelným právním přípa
lVati nejdůležitější případy po
.dce má seznati, jak si zákon 0-

obecné základní myšlenky. Tak 
osti a moderní soudce může se 
dovati nepřehlednou literaturu, 
I správné rozhůdnutí. 
wmpensaci byla ponechána bez 
'342). § 1438 obě. zák. byl sice 
a vsuvek úplně změněn, obsa

L. Podle § 1260 osn. nehodí se 
~ci. Roztržení §§ 1439 .a 1440 
'ůsobu není podle mého názoru 
lepší a nepotřebuje, když se 

aé korektury. N ůvé ustanovení, 
l262 osn. (»Proti pohledávkám 
l je kompensace možná«), jest 
ova nikde o nepravidelném de
. Dobré jest nové ustanovení 
{ompensaci proti pohledávkám 

pohledávkám nezabavitelným. 
!tu § 1441 O'bč. zák., kdežto ko
a dlužno upozorniti na zřejlnou 
)udila: ve vedlej ší větě dlužno 
a«. Konečně dlužno nové usta
~islativně-technicky pochybené 
LUsela by se na všech místech, 
~jakého právního ústavu, vždy 

Poznámky k nové osnově občanského zákoTlíka. 81 

opakovati věta: »Jiných vlastností, než které jsou uvedeny 
v předcházejících předpisech, potřehí není.« Poněvadž redak
toři vyhradili specielní ustanovení práva knihovního zvláštnímu 
knihovnímu zákůnu, odpadl také § 1443 obč. zák. Se zřetelen1 
k tůmu jeví se býti nová norma § 1268 osn., která .se vztahuje 
na zánik obligací vzdáním, zbytečnůu. § 1269 ůsn. jedná O' sjed
nůcení práva se závazkem a ůbsahuje pouze ustanovení § 1445/1 
obč. zák. Na místO' poslední věty novelůvaného § 1446 ůbč. zák. 
navrhuje se nová věta: »Až dO' té doby může zapsané zástavní 
právO' býti s jinou pohledávkou spůjenů vlastníkem nebo exe
kucí.« V § 1447 obč. zák. (§ 1271 osn.) pozměňuje se především 
marg. rubrika; na místO' »zánik věci« praví se nyní »nemož
nost«.Dále slůvo »nehoda« je nahrazeno · slůvy »skutečnost, za 
kterou dlužník neodpovídá«; v druhé větě slůva »nebo dluh za
praviti« byla škrtnuta ' jako pleůnastická. Doplněn hyl § 1271 
ustanovením o částečné nemožnůsti a pí'ikazuje se v té · příčině 

hleděti k druhé větě § 7'91 osn. (d. zp. str. 3'44). Toto doplnění · 

náleží však vlastně spíše do učebnice než do zákůníka - důsa

vadní prakse bez něho vystačila. 
Ke konci 44. hlavy byly v návrhu subkomitétu podány a 

ůbšírně· ůdůvůdněny zvláštní návrhy o tak řečené hůspůdářské 
nemožnO'sti. Podobné 'úvahy vedly již ve Francii a: v Anglii k 3ly

dání 'zvláštních zákůnů. Nkméně' bylO' 'ustanůvení tO' kruhy právo: 
nickými a hůspodářskými přijatO' na větším díle nepříznivě 

(d. lZp; str. 344). Nebyli jsme zřej lmě zvyklí viděti takové prO
blémy, podmíněné mimořádnými poměry, upraveny ' v rámci 
všeob. obč. zák. Návrhy subkomitétu zasluhují jistě plné pozor
nosti, náležejí však již do oboru práva hospodářského, které 
stojí lnimo právo občanské, a nelze je tedy snadnO' vřaditi do 
skladby obč. zák. Mají býti O' tům vydány zvláštní hůspodářské 
zákůny, na něž by se mohlo v obč. zák. toliko stručně poukázati. 

X. Poslední hlavě obč. zák. odpovídá 45. hlava osnovy o »vy
držení a promlčení«. § . 1273 osn. počíná krátkou větou: »Vy
držením práva vznikají a p~omlčením zanikají.« Nato následují 
ustanovení o vydržení (§ § 127 ~ 1287 . o.sn.) , dále ustanovení 
o promlčení (§ § 1288- 1305' osn.) . a konečně pak společná usta
novení o obou právních ústavech (§§ 1306-1317 osn.). Poně
vadž vydržení nenáleží k právu obligačnímu a , proti změnám 
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tekstu, Jez redaktoři provedli, nelze mnoho namítati, odkazuji 
zde na vysvětlivky d. zp. str. 346--347. 

Pokud se týká předpisů osnovy o promlčení, dlužno zde 
předeslati toto: Něm. obč. zák. 'zná pouze promlčení nároku, 
čsl. osnova jak promlčení práva, tak i promlčení nároku. V práv
nické literatuře bylo vynaloženo velmi mnoho důvtipu k tomu 
cíli, aby bylo konečně stanoveno, co jest pravým předmětem 
promlčení. Od vystoupení W i n d s che i cl o v a (»Die Actio 
des romischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen 
Rechts«, 1856) byla monografiemi a články o tom, jakož i 'Ob
sáhlými výklady v učebnicích vyplněna takměř velká knihovna 
a přes to praktické výsledky, k nimž se dospělo 'v judikatui'e 
a v novém zákonodárství, se od sebe podstatně neliší. Pozor1!0st 
moderní doby obrací se více ke krátkým lhůtám promlčecím, 

podmíněným obchodním stykem, nežli k souvislosti promlčení 

s římskou actio a k teoretické konstrukci pojmu promlčení. Přes 
to nepozbývá ani tato otázka i pro materielní právo civilní zcela 
důležitosti, poněvadž se zde jedná o hraniční pole, k'de hraje 
jistou úlohu problém nároku na ochranu právní. 

Jen nesmí býti tato otázka na poli práva soukromého pře
pínána a proto činí osnova dobře, že nastupuje střední cestu, 
snažíc se v § 1288 (poznlěnivši § 1479 obč. zák.) stručně spojiti 
právnickou konstrukci promlčení práva s promlčením nároku. 
Ovšem bylo by se zřetelem k zákonodárné technice vhodno ono 
ustanovení rozložiti ve více vět a fonTIulaci upraviti jednodušej i 
nežli se stalo v osnově. Obzvláště bylo by nutno pojednati ve 
zvláštní větě o vzniku 'žaloby. 

Sledujeme-li nové vsuvky a korektury osnovy ve srovnání 
s platným obč. zák., seznáváme, že. sice nemají PQdstatný vý
znam, ale že jsou ve většině případů správné. Nové ustanovení 
obsahuje § 1289 osn., vsunuté hned za všeobecnou zásadu § 1479 
obč. zák. ('O jehož změně byla právě řeč). Upravuje počátek 
promlčeCÍ doby II pohledávek, které jsou splatny na výpověď, 

jakož i II pohledávek z účtu, když se účet předkládá v určitých 
sta1Ilovených termínech, - dobré ustanovení, které však syste
maticky ne-ní správně zařazeno. N ej de dobře zařaditi po vše
obecné zásadě § 1288 OSIL hned jednotlivé předpisy o počátku 
promlčení při zvláštních druzích pohledávek, když se v dalším 
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ustanovení (§ 1290 osn., srv. § 1481/1 obč. zák.) počíná,g »vý
jimkami« (marg. rubr. k § 1290 osn.), které mohou býti nikoliv 
výjimkami z §. 1289 osn., nýbrž z § 1288 osn. Správné jest mezi 
jiným zařadění nařízení min. sprav. z 21. července 1858, Č. 105 
ř. z. jako § 1304 osn. Také převzetí § 207 něm. obč. zák. v § 1308 
osn., byť i s jednotlivými věcnými změnami, dlužno vítati. 
Malé korektury v novelovaném § 1486 obč. zák. jsou záslužné 
(§ 1299 osn.). Také s pozměnou § 1494 obč. zák. se zřetele'm 
k řádu o zbavení svéprávnosti (§ 1307 osn.) dlužno souhlasiti. 
Stručně a hezky jest stylisována poslední věta §. 1311/1 osn . ., 
ve které se ve spojitosti s § 1497 obč. zák. praví.: »Zalobě jsou 
postaveny na roveň takové úkony, které podobně jako žaloba 
vedou k uspokojení nebo k určení nároku mocí úřední.« 

Naproti tomu nové znění § 1313 osn., který spojuje v jednu 
větu §§ 1498 a 1499 obč. zák., může zastánce původního způ
sobu mluvy obč. zák. tím méně uspokojiti, když nelze spatřo
vati žádné zlepšení v tom, že důležité otázky se odbývají for
mulí, která se hodí jistě více do učebnice než do zákona. Z téhož 
důvodu nutno ustanovení §. 1305/2 osn. o preklusivních lhůtách, 
které jest po technické stránce zcela pochybené, považovati za 
zbytečné. Bylo dosti na tom, že se, redaktoři na příslušných mí
stech snažili o zvláštní způsob mluvy, všechno ostatní bylo lze 
klidně ponechati soudcovskému úsudku, který musí zde jistě 

hráti důležitou úlohu, bez ohledu na to, bude-li přihlížeti k urči-
tým konstruktivně-právnickým hlediskllm. (Dokončení.) 


