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Právo obligační *).
Ehrenzweig 2, 1, 1920; Schuster-Bonncst, Gnmc1ril3 des Obligationenrechts. 2, H)}4; Krasnopolski, 3, 1910; Gierké, DeutschN; Privatl'ccht,
svazek 3. 1917; 'Webli, Die obligationsrecht1ichen Bestimmungen der lIl.
'feilnovelle, Hl18.

ODDíL PRVÝ.

Nauky obecné.
Hasenohrl, Das oesterr. Obligationelll'echt, 1 \ 1892; 2 2 , 1899.
SedllOOelk, Oblig'a,ční pravo 1. Obecné nauky ·0 'smlouvwCJh \'l, zániku 'láva.zku, <tamtéž další li-teratura 1).

HLAVA I.

Pojem a obsah obligací.
Brinz, Der Begriff "obligatio", GrUnh. Z. 1, 11 n.; Sohm, Der
Begl'iff des Fordel1Ullgsrechtes, tamže, ~, 456 n.; Hartmann. Die ObJigation,
1875; Scbey, Struktur c1eT Forc1erun~ell, GrUnh. Z. 9, 359 n.; Gierke,
§ 175 a j.

A . Pojem obligace.

§ 291.

1. Z á vaz e k a r II Č e n í.

1. Obligací, "osobn:írm právem věčným" (§§ 307, 859) je
právní poměr, na jehož základě jedna oso'ba - dlužník - je
zavázán druhé osobě - .v'ěřiteli něco plniti (§ 859). Poměr ten
zakládá pohledávku jedné osoby, dluh (§ 888) - závazek, povÍnnolSlt, plniti - osobiy druhé 2).
2. Povinnost dlužníkova plniti něco z.ahrnuje podle- dnešních představ zpravidla jak povinnos,t, ~e dlužník "má plniti",
*) Revisi překladu provedl uruv . .pil'of. Dl'. J. Sedlá!ček.
1) Y.zhledem k této okolnosti nebudeme v daJ.ším na
raturu odkazovati.
2) Účinlky vUči ,osobám třetím.: sh'ora § 28, Č. 2.

českou

1

lite-

2

tak povinnost jelw, že "musí plniti", dluh i ručení 3). Mluvíme-li
dnes o ručení, míníme tím zpra..vidla j,enom zvláštní způsob
závazku, ručení za nállTadu šk.ody. A však i dnes ještě lze
trefně Vie smyslu práva gennánského označiti jako ručení do ,
nucovací moc, která přísluší věřiteli vůči osobě a vll či jmění
dlužníka, a 100 je stavěti proti zátVazku dlužníkovu, že má
plniti. Jelikož se však žalovatelnos,t a vynutitelnost práNa v'ěři
telova dnes zpravidla rozumí samy sebou, má toto rozlišování
již jen - ,v íce méně .zbytečný význam terminologický. Plodnějším je rozlišování to, používá-li se ho v příčině výkonu po
rozsudku, pokud tu docházi k zásadní rozdílnosti objektu. Dluh,
závazek stíhá. dlužníka, 11lčení však stíhá jmění. Avšak i toto
rozlišování má praktický význam jenom ve výjimečn~r ch pří
padech omezeného ručení a 11lčení za cizí dluh, poněvadž celé
jmění určité osob;y ručí za' k až d Ý dluh avšak také jenom
za dluhy - té t o' osoby.
292.

2. O mez e n éru č e II í.

Omezeným ručením 1) je ručení dlužníka za dluh toliko
s částí m'a jetku jeho. Omezeni tJol může býti upraveno různě.
V n'ěkterých připadech může se dlužník ZP['ostiti dluhu tím,
že se vzdá ručící části svého jmění (abandon). V jiných pří3) Je Otáze6 dogma.Nckého využiti germanistiCké nauky o dluhu
a ručení pro platné právo: Scbwind, Wesen u. lnhalt des Pfandrechts,
1899, 3 n.; Gierke, Deutsches Privatrecht, 2, 712, 810 D.; lsay, Dogmat .
Jabrbiicher, 48, 187 n.; Bekker, tamze, 49, 51 D.; Diimcheu, tamze, 54,
405 n.; Pappenheim, Seerecht, 307 n. , 319; Schulz. Archiv f. d. zivil.
Praxis, 105, 228 n.; Siber, Dogm. Jahl'bticher, 50, 55 n.; Stroha1, Scbuldtibernabme, 1910, 44 n.; Gierke, Schulc1 u. Haftung, 1910; Tuhr, Der
allg. Teil, 1, 108 n.; Gierke, Festschrift fiir Martitz, 1911; Hellmann,
Krit. Vjschr., 49, 488 u.; Kuoke, Dogm. Jhrb., 60, 407 n.; E. Weiss,
ZUl' Lehre von Schuld u. Haftung im oesterr. Recht; Zeutr. Bl., 1913,
780 Jl.; O. Schreiber, Schuld u. Haftung als Begriffe der privatrecht
lichen Dogmatik, 1, 1914; Strohal, Schuldpflicht u. Haftuug (Festausgabe
fUr Binc1ing), 1914; Last, Zur Lehre von Schuld u. Haftung, Griinh. Z., 40,
515 n.; Schwiuc1, Schuld u. Haftung im geltenden Recht, Dogm. Jlub.,
68, 1 n.; · Gierke, Schuldrecht, 30 n.
1) Ebrenberg, Beschrankte Haftung nach See- u. Handelsrecht,
1880; Nothuagel, Beschraukte Haftung, 1900; Gierke, Schuld u.
Haftung, 1910, 115; Tuhr, Der allg. Teil, 1, 111 n.; E. Weiss, Zentr. Bl.,
1913, 794; O. Schreiber, Scbuld u. Haftung, 1, 204 n.; Ehrenzweig, 8 n.;
Schuster, 7 n.; Gierke, Schuldrecht, 35 ll.

3

padech smí věřitel vésti exekuci j,enom na ur čitou čás,t jmem
dlužníkova (omezeni exekuce). Konečně jsou také případy, kde
věřitel může svoji pohledáAvku uplatniti jen potud, pokud je
kryta hodnot,ou určité části dlužníkova jmění (omezení co do
částky).
.
abando'llu j,sou : ponechání nál<ezu nebo věci zaztroskotání lodi (§ 403) náJezci nebo záchran ci, aby
vlastník ušetřil náAlezné; ponechá.ní věci zlepšené držiteli, aby
vla<st,n ík ušetřil náhradu vynaloženého nákladu; ponechání věci
sloužící osobě oprávněné k,e služebnosti, ahoy vla,s tník uni.kl
příspěvku udržovacímu (§ 483); ponechá.ní získaných nerostli
vla,s tníkovi hor, ahoy nehylo nutno platiti ná.klady těžby a dobývání (§ 124 hor. zák.) 2) a j. Prakticky znamená soustava
abandonní, že mčení se omezuje na mimořádnou cenu (§ 305)
1.

Případy

chráněné při

•

věci.

2. K případům omez.eni exekučního patří: že věřitel za
závazek, uzavřený nez.letilcem osobně, se může uspokojiti
jenom ze jmění podléhajícího disposici nezletiloově (exk. ř. § 39,
Č. 3); že věřitel pozůstalosti, dokud pods,t alost není odevzdána,
se může uspokojiti jenom z pozůs,taJosti (§ 822); podobně zaměstnavatel za pojistné přís,pěvky zaměstnanců toliko srá.Žkami
ze mzdy 3); těžařstvo za nesplac,e né přilepšení jenom dražbou
kuxu (hor. zák. § 160).
3. Případy omezení co do čás,tky 4) jsou: ručení dědice,
který se přihlásil s výhradou, po ode.vzdán.í pozů'stalos,ti jen až
do výše aktiv dědických (§ 821) 5); ruoení toho, kdo přejímá
jmění nebo podnik za dluhy na něm vá,znouci, jen do hodnoty
převzatého, jmění nebo podniku (§ 1469); ruoení komanditistovo
jen do výše slíbeného vkladu (čl. 165 obch. zák.).
2) Sb. n. ř. (4), 1485.
3) Zák. (uazový, § 22; zák. o nemoc. pojišť., § 36; zák. o bratrských pokladnách, § 30; Sb. n. ř. (8), 2980, stejně zák. o pens. pojištění, § 36; Sb. n. ř. (14) 5477, 5501, 5661; jinak Kolbaba, Zentr. BL,
1911, 1007.
4) "Ručení s hranicí ručení": Gierke, 36; "omezený závazek":
'Tuhr, Der a.llg. Teil, 1, 112; "ručení omezené kvantitativně nebo početně": Enneccel1Us, J'ahl'buch <'les biirg'erl. Re chts , 1, 2' a " 8.
5) Proto sluší z" moci úřední v takovémto případě odsouditi k placení pozůstalostních dluhů jenom quoad vires hereditatis: Sb. 15.833.

1*

4

§ 293.

3. Na t u Tál n í o b li g a c e.

1. Na,turálními neboli nedokonalými obligacemi 1) nazývají
se podle zvyklo&ti římského prá.va závazky, které lze sice
splatiti, které však nelze vynutiti, takž,e dobrovolnéspJnění
jich p~atí jako splacení dluhu nikoliv jako, daro,y'lÍiní a že> dále
vykonané plnění nelze požadovati zpěJt ani tehdy, měl-li dlužník mylně za to, že věřiteli přísluši právo žalobní (§ 1432).
V takovýohto případech lze VIe: smys,l u nauky germanistické
mluviti o dluhU! bez ručení 2). Lze ovšem v takovýchto případech
také popírati existenci dluhU! vUbec, poněvadž (ptý) naturální
oblig'ace nemá za následek ani, že se "plniti má", nýbrž jenom,
že se "plniti může", a poněvad,ž s~ naturálni obligace stane
dluhem teprve tím, že je splněna 3). Avšak již ,se zřetelem na
danou možnos,t "splnění" zdál se býti na mís,tě, aby již předem
by I předpokládán dlužni poměr, který je podroben pravidlům práNa obligačního 4). V tomto smyslu zná také platné
právo (§ 1432') naturální obligace podl,e podstaty věci, třeba
ne podle jména. Společným je ovšem všem naturálním obligacím
jenom to, že nelze požadovati zpět, CO' jednou bylo pln'ěno.
V jiných směrech řídí se na.twrální obligace dílem podile růz
I1)'Tch p'l'avid1el.
2. Jednotlivé případy jsou tyto (§ 1432):
a) Promlčené .d luhy 5); nejsou zcela nežalovatelnými; neboť
k pl'omlč~ní se nepřihliží z moci úřední (§' 1501)6); proto lze se
1

1) Schwanert, Die NaturalobHgation , 1861; Frankl, Die Formerfol'dernisse der Schenkung, 156 n.; Unger, Die Naturalobligationen des
oe st. Rechts, Griinh. Z., 15, 371 n.; Hruza, Novation, 40 n.; Byloff,
Vertragsbruch u. Strafrecht, 56 n.; KHngmiiller, Die Lehl'e von den
llatiirl. Verbindlichkeiten, 1905; Reichel; Unklagbare Anspriiche, Dogm.
Jhrbch., 59, 409 n.; 60, , 38 n.; Krasnopolski, 5 n.; Ehrenzweig, 5 ll.;
Schuster, 7; Giel'ke, Schuldrecht, 42 n.
2) E. Weiss, Zentr. Bl., 1913, 784; A. Last, Griinh. Z., 40, 515, 524;
O. Schreiber, Schuld u. Haftung, 1, 123; Gierke, 42 a j.; proti tomu:
Siber, Dogm. Jhrb., 50, 55; Strohal, Schuldpflicht u. Haftung, 14 n. a j.
3) Frankl, Formerfordernisse,
169;
Pfersche,
BereicherungskJag'en, 192.
4) Ehrenzweig, 6.
5) O jejich poměru k "naturálním obligacím", shora § 146.
6) Proto nazývá Unger, 2, 439, poz. 10., promlcený dluh "natu- .
rální obligací v nevlastním smyslu"; proti tomu Grawein, Verjahrung
LL Befristung, 141 11_ , 162, poz. 112; k tomu l1nger, Griinh. Z., 15, '
373_ poz_ 7_

[)

kdykoliv vzdáti námitky nas.t alého promlčení (§ 1502). Tím
je záwv€ň dána možnost, učiniti pmmlčenou pohliedávku před
mětem uznání 7) nebo novace, zajis,t iti ji rukojmími nebo zásk'tvami, · za okolnos.t i kompensovati ji jednostranně, (§ 1438).
b) "Dluhy, které jsou neplatné toliko z nedostatku formálnosti 9)." Nemaji jiného účinku mimo ten, že je lze zapraviti
(§ 1432) 10).

c) Dluhy, "které zákon ll) nedopouští stíhati žalobou".
Z nich 12) zbyly V' platném právu lB) již jenom dluhy z. her a ze
sázek, při nichž cena b~la jenom slíbena, nikoliv s,l ožena
(§§ 1271, 1272). V příčině takovýchto dluhů! jsou vyloučeny:
j€dnostranné odpočtení pohledá;vky výhercovy 14), uznání 15),
7) Sb. 12.554, 15.902.
8) Doleji § 355.
9) Sem spadají také právní jednání, která podle zák. z 25. čer
vence 1871, Č. 76 ř. z., vyžadují formy notářského aktu: Frankl, Studien atd., Not. Z., 1879, Č. 5, 6, 21, proti Pavlíčkovi, ZUl' Lehre von den
Klagen aus ungerechtferLigter Bereichenmg, 41; smvnej též Touail1on,
Not. Z., 1911, č. · 38.

10) Na př. Sb. 13.103 (proti přípustnosti novace); Hruza, Novation,
40 n.; 108, poz. 5; Unger, Grunh. Z., 15, 376, poz. 22. ·
11) Žalovatelnost nelze smlouvou vyloučiti; shora § 137, poz. 5;
srovnej však Last, Grunh. Z., 40, 525; O. Schreiber, Schuld u. Haftung,
1, 125; Reichel, Dogm. Jhrb., 59, 446 n.
12) Ústní slib darovací (§ 943 a k tomu shora § 127) lze čítati
sem, avšak také mezi dluhy neplatné pro nedostatek formálnosti:
Ehrenzweig, 7, poz. 16.
13) Dřívější právo sem čítalo též nežalovatelnost dluhů za útratu
v hostinci podle zák. proti opilství z 19. července 1877, Č. 67 ř. z. (pro
Halič a Bukovinu); dále nežalovatelnost zápůjček, poskytovaných poddůstojníkům a vojákům podle patentu z 22. června 1753, který však
nejnovějšími zákony byl zrušen, stejně jako jiná majetkoprávní omezení osob vojenských: branný zák. z 19. března 1920, Č. 193 Sb.;
srovnej též Lelewer, Die Aufhebung vermogensrechtlicher Beschrankungen atd., Gel'. Z., 1919, Č. 27/28.

14) Ofner, Protokolle, 2, 584; Zeiller, Kommentar, 4, 166, Č. 3;
Unger, 2, 205, poz. 13 a Grunh. Z., 15, 547, poz. 7 a; Pfaff, Ger. Z..
1868, Č. 85.
15) Sb. 15.898, n.

ř.

(1) 146, (2) 818, (4) 1538, (5) 2170 a j.
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nUl'ovnam, novace 16),
stvím 18), 19).

zajištění

zástavou 17)

nebo

rukojem-

3. Nuoené vyrovnanl a vyrovnam v nzení vyro'l 'návacím
dlužníka závazku k dodatečné náhradě ztráty, kterou
věřitelé vyrovnáním utrpěli (konk. řád § 156, řád vyrovn.
§ 53). Avšak rukojmí a zástavy zůstanou zavázanými a dlobrovolné plnění v'ěřitele se pokládá podle panujícího mínění za
splněni, nikoliv za di3Jl'Ování. Po té stránce jde tedy i tu o' nuturállní zá.vazek 20) . Naproti tomu nezakládají ani naturální
závazek: úmluvy k podpoře stáJvkujících 21), zakázaný . (neformální) obchod promesami 22), právní ýednání nezletilců uzavřená
bez svoleni zákonného zástupce 23), "nežalova.telné pohledávky
za zboží na úvěr dané" podle § 78 c) živnost. řádu 24).
zprošťují

16) Sb. n.

ř.

(3) 1012.

17) Sb. n. ř. (1) 146, (2) 818; jinak Sb. 15.768.
právo retenční: Sb. n. ř. (11) 4379.
18) Unger, Grunh. Z., 15, 377;
polski, 7.

částečně

Stejně

jiného

pro kupecké

mínění:

Krasno-

10) Lze při obchodě diferenčním krytí požadovati zpět? Záporně
stran krytí v hotovém: Sb. n. ř. (3) 9470 (L4) 557; stl'an krycího depotu
v cenných papírech zastupitelných (rozh. z 24. dubna 1900, Zentr. :Bl.,
1902. Č. 102): Sb. n. ř_ (1) 343, (3) 933, 1235, (4) 1488, 1680, (18) 7329_
7444: rozh. z 23 .dubna 1918, Zentr. Bl., 1919, Č. 88 a j.; kladně: Sb.
n. ř. (3) 892, 963; rozh. z 2. dubn:1 1901, Zentr. Bl., 1901, Č. 23;
z 8. května 1901, Jur. Bl., 1901, Č. 26 a j.; srov. Ehrenzweig, 567, poz.
60; Krasnopolski, 452; Hammerschlag, RUckforderbarkeit der Deckung
etc., 1901 a j.

20) Schrutka, Kompensation im Konkurse, 130, Strohal, Grunh. Z.,
9, 87; Unger, tamže, 15, 379; Touaillon, Not. Z., 1911, Č. 38; Krasnopolski,
8; Sb. 6902; naproti tomu Ehrenzweig, 8; Krasnopolski, Krit. Vjschr., 33,
353; Frankl, Formerfordernisse, 168, poz. 1; Sb. 5649, 9900.
21) Zák. ze 7. dubna 1870, Č. 43 ř. z.; proti: Strohal, Grunh. Z., 9,
87; Frankl, 168, poz. 1; Unger, Grunh. Z., 15, 379, poz. 40.
22) Zák. ze 7. listopadu 1862, Č. 85 ř. z., § 2; proti: Frankl, 160 a
Krasnopolski, 6; Ehrenzweig, článek "Promessengeschiift" ve St.-W.-B.

nic

23) Krasnopolski, 8; Ehrenzweig', 8, poz. 30; na tom ani § 1352
doleji § 332.

nemění:

24) Krasnopolski, Grunh. Z., 14, 318.

7
B. Obsah

poměru obligačního.

§ 294. 1. Poj e m pln ě n í.
Obsal1em pohledávání věřitelova, závazku dlužníkova, před
pohledávky, plněním 1) je jednání dlužníkovo. Jednání
to můžle záležeti v dání 2), dopouštění, konální nebo opomijení
(§ 917) 3).
1. Plnění dlužníkovo můž.e míti za předmět konáni nebo
opomijeiú, může býti kladné nebo záporné. Kladným plněním
je také dávliní, záporným plněním trpění, nepřekážení (§ 861).
Na zá;kladě po·vinnos1ti dlužníkovy k zápornému plněni může
věřitel žádati náhradu tehdy, j,esWže dlužník jedná proti svému
závazku. Věřitel můžle .v šak již dříve .žalova.ti, ahy dlužník něco
trpěl anebo něčeho opomíjel 4), jestliže dlužník již jednal proti
svému závazku, anebo když takového jeho jednání jest se
obávati.
2. Není tř.eba, aby plnění mělo hodnotu peněžní á); stačí,
je-li plnění způsobilo, uspokojiti z'ájem věřitJelův 6). MáJ-li plnění
hodnotu peněžni, j1e s tím jenom spojena výhoda, že, nepJní-li
mětem

' ) Ehrenzweig, 10 n.; Krasnopolski, 29 n.; Schuster, 8; Sághi,
Gegenstand u. lnhalt der Obligation, Ger. H., 1877, Č. 90 n.; Sernec,
NaturalleistungeJJ, tamže, 1892, č . 16; Gierke, Dauernde Schuldverhaltnisse, Dogm. Jhrb., 64, 355.
2) Proti "abstrakci" nebo "fikci", že také při nárocích na plnění
věci hmotné je předmětem práva "jednání" a nikoliv věc sama: Jung,
BereicherungsansprHche, 8, č. 21; Klein, Untergang der Obligation, 14
n. a jo; skutečně v takovýchto případech směřuje nucený výkon v prvé
řadě k odejmutí věci, a jen a teprve, není-li to možné, k vynucení
jednání dlužníkova: exek. řád §§ 354, 355.
3) Shora § 94, poz. 3.
4) Proti pravidlu § 406 civ. soud. řádu: § 59 jur. normy. Žaloby na opomenutí mimo trvající obligace: §§ 43, 339, 523; obch. zák.
čl. 27 (opomenutí dalšího . užívání firmy); autor. zák. § 60; patent.
zák. § 96. Cestou obdoby zák. je Ehrenzweig, 10, pro všeobecnou, před
chozí žalobu na opomenutí; sro·v. shora § 94.
5) Till, Gel'. Z., 1907, č. 27; Byloff, Vertragsbruch u. Strafrecht,
102; Hasenohrl, 1, 22 n.; Ehrenzweig, 11, poz. 3; Krasnopolski, 4; Sb.
no ř o (2) 467; jiného mínění: Unger, 1, 372, poz. 5; Sághi, Ober das Erfordernis der vel'mogensrechtlichen Bedeutung .. o, Gel'. H., 1913, č. 36,
37; Gierke, 53; Sb. 14.743, n. ř. (1) 76.
.
6) Na př. slib čestného prohlášení: Sb. 14.199, 14.743, 14.749, n. ř.
(6) 2554; ponechání "cti vynálezu": Sb. 3225; sloužení mší: Sb. 3877 a j.
Proti tomu není § 653: Ehrenzweig, 11, poz. 4.
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dlužník svou vinou, může býti odsouzen k
Ostatně lze každé pohledájVce l1epřímo
peněžní tím, že Sier ujedná smluvní pokuta.

§ 295.
1.

2. U r

Plnění

hodnotě peněžní

propůjčiti

čit

musí

o s t pln ě n í. D I u h pod led r
nebo podle, vo,lby.

především

býti

· označeno určitě

7).
hodnotu

II

neho

hu
aspoň

určitelně, t. j . .tak, že lze nedos,t atek určitosti odstraniti bez

nového ujednání zúčastněných o,sob 1). Určiti plnění může býti
ponecháno spravedlivé úvaze 2) jedné strany nebo' určité: osoby
třetí 3) v určité do!yě. Je.s,t liže strana nebo osoba třetí plnění
neurčí anebo rozhodne nespravedlivě, určí plnění soudce v cestě
spam. Bylo-li učiněno podminkou p!l'á-vního jednání, že strana
nebo osoba třetí plnění určí, neuskuteční se právní jednání,
jestliže k určení tomu nedojde. Stejně -může každá strana od
jednání ustoupiti, dokud plnění nebylo urceno, nebyla-li ovšem
vymíněna určitá doba pro toto určenÍ. Takový má! býti v pochybnosti smysl ujednání (§ 1056).
2. N,eurčitým, avšak určitelným je plnění vždiy také! tehdy,
jes,tliže plnění je úl'čeno jenom podrle druhojvých znaků, je-li
ujednána obligac1e generickál, druhovál 4 ).
mezích určeného
druhu 5) volí dlužník sám plnění. Avšak jeho volba je omezena.

v:

lze zříditi rukojemství jenom pro plnění, které lze
oceniti: § 1350.
1) Sb.I 5697. Příklady neurčitého plnění: Sb. 3225, 3811, 3833,
4404, 14.172, 14.712.
2) Dle libosti jenom v přiměřených mezích: Ehrenzweig, 13, 4.
3) § 1056: "určité třetí osoby": Sb. n. ř. (3) 1140. Určení může
býti ponecháno také několika osobám; pak musí všechny spolupůsobiti
(§ 1057) a za "určenou cenu" neplatí cena průměrná, nýbrž cena, stanovená nadpoloviční většinou: Ofner, Protokolle, 2, 88 a 411 n.
Nelze-li většiny dosáhnouti, má se za to, že také smlouva se neuskutečnila: § 1057; srov. Schoendorf, Aus der Praxis des O. G. H., Zentr.
Bl., 1919, 431 n.
4) W. Kisch, Gattungsschuld u. Wahlschuld, 1912; O. Fischer, Konzentration u. Gefahrtragung bei Gattungsschulden, Dogm. Jhrb.,
51, 159 n.
5) Objem druhu možno dle libosti omeziti určitými znaky; rovněž
lze věřiteli vyhraditi dodatečné určení některých znaků druhových
(koupě specifikační: doleji § 370, poz. 9); konečně mohou též věci
ne zastupitelné býti výjimečně předmětem koupě druhové (na př. lept
Rembrandtův z roku 1640): Kisch, 57; Fischer, 179.
7)

v

Rovněž

penězích
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Při jednáních úplatných má tu dlužník plniti věc s, tředního' druhu
a SJtřední jakos,t i (obeh. záJk. čl. 335, něm. obč. zák. § 243). Při
jednáních bezpla<tných je dlužník povinen plniti v:ěe (kus) při
měřenou stavu a potř, ebám věřitele, třebas jinak je věc ta nej~1:oršj jakosti (§§ 658, 915). Vo,l ba (koncentraoe) se, zpra;vidla
provádí teprve plněnim určité věci, avšak může býti pro,v edena
i dříve 6) ujednánim. Odmítne-li věřitel nabíJdnuté plnění, ocitne
se sice v prodlen~ a přebírá proto nebezpečí (§ 1419), a;však'
dlužník muže i nadále plniti na místo v'ěci nabízené jenom věc
stejného druhu 7).
3. N eurčitýml avšak určit,elným je dále plněni, máJ-li věřitel,
dlužník nebo osoba třetí 8) voli,t i mezi několika plněními, určél
nými indivliduelně nebo podle druhu, jde-li tedy o obligaCi alter ·
nativní, podle voJby 9). Právo volby může se týkati nejen plnění
sama, nýbrž též modalit plnění anebo právního j€d'ná.nÍi samotného 10); právo volby může býti založeno smlouvou (§§ 906, 907),
poslední vůlí (§ 656 n.) nebo zákonem (§ 908, nikoliv také
§ 980) ll).
\
a) Právo volby přísluší zpravidla dlužníkovi (§ 906) 12).
Ujednáním, zvyklostí nebo účelem volby může však.prlÍ;vo toto
býti vyhrazeno také věřiteli nebo osobě 'třetí. Dlužník vykoná
právo to s.vým plněním 13), také již pouhým plněním dílčím,
které věřitJei přijal (§ 12, 2. ex. ř.) anebo prohlášením, které
vůči věřiteli učinil a které nevyžaduje určité formy, ani přijetí

6) Stane-li se tak již při vzniku obligace, nejde vůbec o obligaci
druhovou; Ehrenzweig, 14, poz. 12; jiného mínění ("specialisovaná
obligace druhová") : K. Adler, Grunh. Z., 39, 511.
7) Kisch, Grunh. Z., 28, 259 aj.; j. m. Fischer, Dogm. Jhrb., 51, 202.
8) Právo volby osobou třetí můze ovšem · býti míněno také jako
podmínka smlouvy: § 1056; shora č. 1.
9) Litten, Die Wahlschuld, 1903; Pescatore, Wahlschuldverhalt.
nisse, 1906.
10) Sb. 14.837. "Obligaci dle volby" nezakládá však podm{nka, že
na místě plnění určeného narovnáním má ocitne-li se dlužník
v prodlení - obživnouti původní dluh: Sb. 10.063.
11) Schey, Obl. Verh., 236 n., 239.
12) Třebas omylem vykonal již plnění kumulativní, místo plnění
alternativního: § 1436.
13) Nikoliv však plněním, nevěděl-li o právu volby; Mayr, Bereicherungsanspruch, 474 n.; Krasnopolski, 32; j. m. Ehrenzweig,
16, poz. 26; doleji § 433.
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věřitelem; věřitel vyk'Ůná prá,vo volby tak'Ůvýmto prohlášením,
které se může státi také teprve v žalobě (civ. ř. soud. § 235, 4),
anebo dokonoe až v řízeThÍ ,exekučním 14). Pr:Ílvo volby přechází
na dědioe a na singulární nástupce (výjimka: § 659). Byla-li
volba vykonána, nemůže již strana k volbě oprávněná e své
újmě od ni ustoupiti 15).

b) Dlužník nepozbude práva volby ani prodlením; věřite l
smí žalo.vati jen alternativně; také rozsudek musí zníti alternativně. Nucený výkon mus,í sice věřitel podlle své' volby omeziti
na j'edno z plnění dle volby dlužných, takže nuceným výk'Ůnem
přechází jaksi právo volby na 'dlužníka; dokud; ,v šak věřitel
nepřijal zcela nebo zčásti zvolené plnění, může se dlužnik svého
závazku zbaviti tím, že vyk'Ůná některé 'h 'Ostatních 'plnění 16)
(exek. řáď § 12; srov. něm. obč. zák. § 264).

c) V příčině ,prodlení věřitele k volbě oprávněného není
všeobecných pravidel (jinak něm. 'Obě. zák. § 264); každým
způsobem stíhaji jej následky prodlení jeho (9 1419), které jsou
různé poCLle druhu právního jednámí; j1estliže na příklad kupující,
který má právo volby, výkon volby odepře, jet patrně prrodávajícioprávněn vykonati plnění podle, své vlastní volby a složiti
věc k soudu; při smlouvě ,služební mů~e zam'ě.stnanec přes to
žádati sjednanou 'Odměnu (§ 1155) 17).
d) Stane-li se jedl10 z plnění před výkoDlem volby nemožným, nutno rozeznávati, byla-li či nebyla-li svobodná volba mezi
všemi ve smlou.vě označenými plněními: výslo,v nou podmínkou
smluvní; byla-li smlouva uzavřena "vý;slovně ,s výhradou volby"
(§ 907), jde-li o "obligaci poCLle volhy" v užším smyslu, pak
není v tomto přípaJě strana k volbě oprávněná již: smlouvou
v:ízána (§ 907); st.rana ta může zvoliti některé z plněni, která jsúu
ještě možna, anebo může od smlouvy ustoupiti. "Došlo-li však
k zav~nění dlužníko,vu, odp'Ůvídá věřiteli z toho, že vo.Jba byla
10) Tilsch, Einflu13 der Zivilproze13gesetze, 2, 229.
15) Nemá jus variandi; ani tehdy, odvolal-li věřitel žalobu, kterou
právo volby vykonal: Sb. 14.837. Stejně působí při opakujících se
plněních vykonaná volba také pro příští plnění: Sb. n. ř. (18) 7691.
16) Ve stadiu exekučním může tudíž dlužník právo volby vykonati již jenom plněním: Neumann, Kommentar ZUl' E. O., 72.
17) Výhrada volby mezi dvěma byty s různým nájemným neznamená však, že smlouva nájemní byla uzavřena: Sb. 7023.
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zmařena" (§ 907). Je-li tedy věřitel k volbě oprámiěn a zavinil-li
dlužník zmaření volby, mMe věřitel požadovati buď náhradll
škodry pTO l1Iesplnění anebo výkon plněn~ dosudl možného, a náhradu škody za zma,řeni volbry. Jie-li k, volbě oprávněn . dlužník 18), ničí jemu věřitel, jenž volbu zmařil, za škodu a po pří
padě také za ušlý zisk (§ 1323). Naproti tomu, nenHi práNo
volby podmínkou smlouvy, jde-li o nevymíněnou obligaci dle
volby 19), má nemožnost jednoho plnění za následek koncentraci
závazků na plnění, která ještě zbývají.

4. Zá.vazek plniti věc druhovou z určité zásoby muze býti.
obligací dle volby, buď omezenou, smíšenou obligací druhovou 20). Ohra,ničeni je spomo. Jde-li
věci nezastupitelné,
sluší spíše míti za to, že jde o obligaci éLle volby, jde-li o věci
zastupitelné, spíše o obligaci druhovou. Zvláštností omezené
obligace druhQvé je, že nahodilým z,ánikiem celé zásoby se
dlužník závazku zprostí, kdežto celý druh zpra,vidla zaniknouti
buď

°

nemůže.

5. Od obligace dle volby liší se konečně také alternativní
zmocnění, facultas altěrnativa, zmocnění dlužníkovo, že plnění,
které dluhuje, může nahraditi plněním jiným 21). Předmě1Jem
obligace, žaloby, odsoul'<ení a nuceného. výkonu je tu toliko
dlužné plnění; proto také nahodilý zánik pln'ěni zprošťuje dlužníka závazku. Sem náleží ,odstoupení věci, sloužící na místo
přispělvku k nákladům (§ 483), doplacení místo vrácení věci
pTO laesio ultra dimidium (§ 934) a j., v prvé řadě možnos,t plniti
určitou částku peněž.itou na mistJo' plnění jakéhokoliv, k určité
částce peněz nesměřujícího, }estHž~ žalobce v žaloM nebo mezi.
18) Také tento případ je zahrnut § 907, který vyrozumívá stranou
stranu k volbě oprávněnou, a stranou zavázanou onu,
níž právo volby přísluší: Krasnopolski, 33.

"oprávněnou"
vůči

19) Litten, 68: "čistý dluh pojišťovací", poněvadž účelem jeho není
ani tak možnost volby, jako spíše zajištění proti nahodilé nemožnosti.
20) Litten, Wahlschuld, 88; Pescatore, 146 n.; Fischer, Dogm. Jhrb.,
51, 172, 180; Kisch, 122 n.; Fischer-Colbrie, Grunh. Z., 41, 167 n.
21) Unger, 1, 494; Hasenohrl, 201, poz. 16; Litten, 92; Pescatore,
280 n.; Steiner, Zum Begriff der facultas alternativa des Schuldners,
slavnostni spis pro G. Cohna, 1915. Názor, že tu jde o zvláštní náhradní
zmocnění věřitelovo Litten, 96; Gernsheim, Die Ersetzungsbefugnis,
1906 - je pouhým teoretickým rozlišováním, které právnímu životu
je cizi: Pescatoré, 258 n.
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řízením prohlásí souhlas s takovýmto uspokojeIúm svého hmotného náToku žalobního (c. ř. s. § 410) 22).

§ 296.

děli

tel n o s tip I n ě n í.

nebo nedělitelné. Dělitelno&t
nebo nedělitelnost plnění určuje zpravidla také dělitelnost nebo
nedělitelnost QbHgac1
e, pohledávky. Plnění však je d'ělitelno,
lze-li je rozložiti v plnění dílčí, která se liší od celkovéh.o plnění
jenom podle velikosti, kvantitativně, nikoliv podle povahy ~
kvalitativně, takžehoďnota jejich je v př, esném poměru k jejich
VJ(llikosti. Proto mohou plnění .věcná býti dělíte-lna, kdežto plnění
koná.ním nebo opom€nutím zpravidla jsou ned<ělitelna. Dělitel
nost plnění věcného nespadá; však; vjedno s: fysickou dělitel
ností dluhoviané věci 1) nebo dluhovaného práv:3, 2). Opačně
jsou možny také ste1jnorodé ,výkony pracovní, s kt,e rými v obchodě se nakládá jako s množstvím, .a které proto jsou děli
telny 3). Vůlí stran nebo podle účelu právního jednání může
ostatně plnění o sobě dělitelné se státi nedělitelným 4), plnění
o sobě nedělitelné dělitelným 5).
2. Dělitelnost plnění znamená možnost děleného nebo dílčího plnění, splnění. Dělitelnost s,plnění nezakládá však povinnost věřitelo,vu, aby přijal plnění dílčí; záva,z ek tako;vý nikdy
po zákonu dán není (§ 1415, 1); avšak je-li plnění dělitelné,
může obligace po částkách zaniknouti. Mimo to, je-li plnění
dělitelné, rozpadne se obligace sama sebou v určitý počet obligací, jestliže pohledávka nebo dluh přejde na určitý pocell subjektů' (§§ 888 až 890).
3. Odl rozlišov:Íiní mezi plněními dělitelnými a ne'dělitelnými
1.

Plnění může

3. O
býti

dělitelné

22) Sb. 8463, 14.684, n. ř. (10) 3801, (11) 4314, (15) 6213; Petschek,
Die Abfindung des mater. Klageansprucbes, Not. Z., 1912, Č. 45 až 50.
Naproti tomu není takovéto zmocnění založeno již tím, že žalobce žádá,
aby bylo plněno in natura, nebo, aby byla dána náhrada škody: Sb.
G585; jinak 1381.
1) Plnění ,.páru bot" je nedělitelné, třebas ovšem pár lze děliti;
srov. též Sb. 14.612.
2) Vlastnictví je dělitelno; avšak spoluvlastnictví se liší od vlastnictví jednotlivcova nejen podle předmětu, ale též podle obsahu:
Ebrenzweig, 12, poz. 9.
3) Na př. podle dnů pracovních: Hasenohrl, 184.
4) Sb. 320, 2017. n. ř. (11) 4177.
5) Schey, Obl. Verb., 252, poz. 4.
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rozllšová;ní v plnění jednoduchá a, složená. Složené
sestává z většího počtu jednotlivých úkont'l, které mohou
bud'to býti v poměru plnění hl'avního a plnění vedlejšího, a,nebo
mohou sobě býti postavena na roveil. Hlavním pi'ipadem poslednějšího druhu je plnění sukcesivní - pokračující 6), jlehož před
mětem je několik samostatných, časově s,e různídch, stejnorodých úkonů 7). Něčím jiným opět je rozdíl mezi plněním trvajíchn a přechodným; plněním tI~ajídm je déle trvající stav;
plnění přechodné se provádí jednotlivým úkonem.
se

různí

plnění

§ 297 . 4. Dluhypeněžité.
Dluhem peněžitým 1) ve vlastním smyslu je jen takový
dluh, jehož předmětem je částka peněz, určitý počet jednotek
mčny domácí nebo ciz,í,: dluh peněžité čá, stky. Peníze mohou
však býti předmětem dluhu také tím způsol:iem, že určité , indjviduelně určené mince mají býti plněny: dluh mincovní (koupě ,
uschoVá.ní, půjčka mincí a j). Konečně může býti míněn: dluh
určitého druhu peněz, takže předmětem dluhu a plněru je určit~r
poootl kusů, mincí, .výhradně určeného druhu peněz (§ 987) 2).
Dluh druhu peněz je čistým d,luhem ďruhovým a podléhá před
pisům pro takové dluhy platným. O sloučen~ dluhu peněžního
::t dluhu druhu peněz jďe tehďy, je-li sjednáno placení částky
peněžité v určitém druhu mincí. Dluh ten je přes to dluhem
částky peněžité, nikoliv dluhem d'l'"uhovým; to má význam zejména v tom případě, jeli určený druh peněz v době plnění již
6) Jacobi, ZUl' Lehre vom Sukcessivlieferungsvertrag, Gruchoťs
Beitrage, 50, 230 n.; E. Muller, Der Sukcessivlieferungsvertrag, tamže,
508 n.; Hachenburg, Der Verzug bei Sukcessivlieferungen, Leipziger
Zeit., 1907, 9 n.; Caesar, Die rechtliche Natur des Ratenlieferungsge·
schaft, Holdheims Monatschrift, 1910, 31 n., 49 n., 184 n.
7) "Plnění dílčí", na rozdíl od částí jednotného, dělitelného plnění.
. ,Plnění dílčí" potud, pokud spočívají na závazku jednou převzatém;
avšak není každé plnění dílčí plněním sukcesivním; je jím jw tehdy,
mají-li obě strany plniti v plněních dílčích, takže každé dílčí plnění
strany jedné je úplatou za dílčí plnění strany druhé; lze však též
sjednati, že jenom jedna strana má plniti v plněních dílčích: srov.
Pisko, Z. f. Handelsrecht, 80, 227.
i) Shora § 74.
2) Tomu však tak není již tím, že dluh je nutným způsobem vy·
jádřen v určité měně (mincích); pochybnosti vylučuje jednak dodatek
"nebo hodnotu", jednak dodatek ,.efektivně".
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zcela vyňat z obchodu; v takovémto případě je dlužník povinen
"uspokojiti věřitele penězi nejvíce podobnými, a to takovým
počtem a způsobem, aby věřitel dostal vnitřní hodnotu toho,
co clal, hledíc k době, kdy zápůjčka byla dá,n a" (§ 989).

§ 298. 5. V e dle .i šín áll e Zi t o s ti.
a) Úroky a.. důchody .

I. "Věřitel mllže někdy na svém dlužníkovi žádati kromě
hlavního dluhu také některé příslušenství, vedlejší" (§ 912) 1).
Takovým vedlejším příslušei1stvím (§§ 912, 913; c. ř. s. § 392;
konk. ř. § 54) jsou především úroky. Úroky 2) jsou stejnorodá 3)
a podle poměru částky a doby vypočtená úplata za uzívání
určitého množství :věcí zastupitelnýc,h, kapitálu, jistiny. Tím liší
se úroky od úplaty za už.ívání tlrčitých věci ve způsobu nájemného nebo pachtovného 4), dále od náhrad nikoliv stejnorodých
a podle pomčru doby vypočtených, které podléhají 5) sice ně
kve'l'ým (§§ 1353, 1480 a j.), nikoliv však :všem (§§ 1335, 141.6
a j.) předpisům platícím o úrocích, konečně od periodicky se
opakujících plnění, která nejsou spojena se závazkem k plnění
kapitálu, od důchodů (rent, §§ 947, 954).
1. Jakožto výnos jistiny jimi nezmenšované mají úroky
povahu "plodů" a řídí se proto povšechně zásadami, pla..t.nými
stran plod'Ů. Jakožto "vedlejší náLežitosti" (§§ 912, 913; c. ř. s.
§ 392; konk. ř. § 54) nebo "ved'ledší pohledávky" (jur. nor. § 54;
c..ř. s. §§ 236, 405) lze úroky uplatňovati záro,~eň Si pOhledá,v kou
1) Vedlejší náležitosti lze zažalovati také samostatně, i po pravoplatném rozsudku o dIuhu hlavním a lze je likvidovati v konkur8u:
Sb. 8509, n. ř. (9) 3632; jinak Sb. 6130, 7996.
2) Petražycki, Lebre vom Einkommen, 2, 123 n.; Unger, Haimerls
Yjscbr., 14, 117 n.; Randa, ZUl' Lehre von den Zinsen u. der Konventionalstrafe, Gel'. Z., 1869, Č. 70 až 77; Scbey, Obl. Vrh., 129 n.; 578 n.;
Krasnopolski, 57 n.; Ehrenzweig, 28 n.; Schuster, 13.
3) Proto jest platiti úroky z peněz ve měně kapitálu: § 999.
') Proto nelze taky "úroky" podle § 444 pokládati za úroky
v technickém smyslu: Ebrenzweig, 29, poz. 4, proti Schey, Obl. Verb.,
589, poz. 128.
5) "Úroky v širším smyslu": Schey, Obl. Verh., 129; na př. "clamno",
.,disažio", "připočítací provise": Nussbaum, Die Damnobypothek, Arch.
f. bgl. Recht, 25, 62: příspěvky k nákladťtm režijním, položky rentové
tlaně atd.: Sb. 15.795, n. ř. (11 ) 4343, 4440, (17) 7222.
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kapitáJ.ovůu

6). JakožtO' půhledávání závislé, akcesůrní, sdilí PO'"
hledávka úrůkůvá zpTavidla ůsud půhledávky kapitálůvé. Zejména nemůže věřitel dlužníku průminůuti kapitál .s výhradůu
dalšíhO' zúrůkůvání 7);a.však věřitJe'l si může při půs.tupru pohledávky (kapitálůvě) pro budoucnůst vyhraditi požitek úrůků 8).
R,ovněž můž, e pohledávka úrO'kůvá, jakmilte vzníkla, trvati i pO'
zániku hlavníhO' dluhu, vyjmůuc případ průmlčení, 9), a lze· ji
uplatniti také pO' zániku hlavníhO' dluhu. Může se samůstatně
průmlčeti (§ 1480) a zaniknůuti.
2. PohledáNky úrůkůvé se promlčují ve třech letech
(§ 1480) 10). Přeruší nebo staví-li se průmlčení, můhO'u nedůplatky
úrůkůvé na kůnec důstůupiti záhubné výše (dvůr. dekl'. z. 21.
listůpadu 1812, č. 1016 Sb. záki. : Slůrud.). V ,t om spůčívá pntkti,c ký
význam předpisu (§ 1335) 11), že souhm zadrželých úrůků nesmí
přesahůvati dluh hlavní. Předpis ten je tím významnější, že
dlužník se účinku tůho nemůže piíedem 12) platně vzdáti. Zažalů
váním nedoplatku počínaji však úrůky znůva běžeti (§ 1335) 13).
3. Dluh úrůkůvý předpůkládá zvláštní důvůd práNní (§ 912).
TímtO' právním důvůdem je buďto právní jednání, smlůuva nebO'
poslední půřízení, nebO' zákůn: (§ 995). Půdlle t·ůho jsůu úrůky
buďto smluvní, kůnvenční" vymíněné anebO' zákůnné, určené
11'ebů úroky z průdlení (§ 912) 14).
II. Smluvní úrůky půdléhají v k3JŽdém směru ujednání; zejména růzhůduje ujednání též O' výši úrůkůvé míry 15). Meze,
6) Nikoliv jen za dobu minulou, ale též pro budoucnost; výjimkou
z pravidla § 406 c. ř. s.: Sb. n. ř. (O) 3632, (17) 6949.
7) Je však moŽi!lo, že ujednání takové sluší chápati jako výhradu doživotní renty, a mllže pak po té stránce býti platné: Sb. 10.884,
n. ř. (15) 5927.
8) Sb. n. ř. (3) 866.
9) Shora § 143, poz. 9.
10) Shora § 144, Č. 2.
11) Předpis ten neplatí podle práv:a obchodního: čl. 293 obch. zák.
12) Novace (k!wpitaHsace) nedoplabků ú~'okffi'ých vyJučuje v,š,ak právní
účinek § 1335: Sb. n. ř. (4) 1548.
13) "Dnem vznesené žaloby" (§ 1335) je den doručení žaloby žalovanému: c. ř. s. § 232; Ehrenzweig, Grunh. Z., 25, 293. Zpětvzetí žaloby
má za následek, že žaloba se pokládá j~ko nepodaná.: C. ř. s. § 237;
Ehrenzwe~g, 295.
14) K rozlišování úroků úvěrových a n:áhl'adních: Petl'ažycki, Einkommoo, 2, 262 n.; Schey, Obl. Verh., 578 n.; Ehrenzweig, 30.
15) Historické poznámky: Ehre,nzweig, 30 n.
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l{jteré tu starrwvil o. z,. 0'-., byly púzdějším zákún,údál:stvÍm (záJkún
ze 14. června 1868, Č. 62 ř. z.) 16) zrušeny. Také zápúvěď anatúcismu (§ 998) j.e zil'ušerna,. Úl'úky z: úrokiJIlze VYlllÍntiti a plat.i tyto
i bez ujednání z běžných úctů mezi úbchúdnÍky (úbeh. zák.
čl. 291) a z'e zažalúvaných úrúku ode dne dúručení žaloby (zák.
ze 14. června 1868, Č . 62 ř. z.., § 3). Stedně1lze úrúky bez. úmezenÍ
předem sráJžeti nebO' požadúvati (§ 4 cit. zák.). J e'l1úm nepúměrná
výše s.j,ednaných úrúkll činí ujedrnálni takúvé prO' lichvu neplatným 17). Není-li však 'O výši úrúku nic ujednáno, platí zákúnná
mú'a úrúkúvá. Nebylú~li nic uj-ednáno O' lhůtě k placení úrúků,
jes.t platiti úrúky zárúveň s kapitálem, ile'splatí-li se kapitál pO'
nekúlik rúků 18), jest je platiti rúčně nazpátek; (§ 997; zák. ze
14. cervna 1868, § 4). Právo výpúvědi - aby unikl povinnosti
zúrúčúvati kapitál má: pod~e na.šeho pocáva 19) jernoffi nahyvatel nemovitústi též beZl uj,edná.ní stran přelVzatých hypúték,
je,s tliže smluvená: míra úrúk:úváJ ])lřoo.ahuje' ctyři prúcenta (e,x . ř.
§ 153) 20).
III. P.úskytuje úrúky vychází záklún 'li předpúklaďu, že
peníze Ire kdykoliv na úrúk uložiti. Zálkúnné úrúky přis.]uš'ejí
prútú jenom z dluhů' peněžních (dvúr. dlekJ:. z 18. ledna 1842,
Č . 592 Sb. zák. s.). Zákúnná míra úrúkúvá činí nyn~ (zák. z 15.
května 1885, Č. 77 ř. z.) 22) zprra,vidll a 23) pět prúcent; pi'i právních jednánich kupeckých (úb'ch. zák. čl. 287) a při púhledávkách směnečných (směn. zák. §§ 46, 47) šest prO' cent. Z, pohledávkly úroklúvél plyne záJvaJzeik: plrutiti zákonné, úl'úky (úrúky
z ÚlrúkJů) j,enúm, j.sou-li splatnJ& úrúky zaž,a101VáJny 24).. Taklé zákú'n né múky neismějí převyŠ;úvati dluh hlavní (§ 1335). Spll atny
jsúu záJkúuné úrúky kldlylťúliv. Avšakl s,t,r an prúmlčení platí tytéž
16) Randa, ZUl' Kritik de.s Gesetzentwurfes betr. Aufheb11llg der
Wuchergesetze, 1868; Czyblarz, Prager Mitt., 1869, Č. 2.
17) Doleji § 317.
18) Randlli, 10; j. m. (je-li smlouva uva.vřeoo na několik roků):
SChey, Obl. Verh., 135, poz. 38; proti tomu Ehrenzweio, 31, poz. 24.
19) Dále jde' něm. obČ. zák. § 247.
20) Schrutka., Not. Z., 1914, Č . 37; doleji § 301, Č. 2. a j.
21) Historické pozná-mky: Ehrenzweig, 33.
22) Fleischmann, Jur. Bl., 1885, Č. 6; Hellmann, tamže, Č. 24.
23) ZvláJŠtní ustanovení pro veřejné dávky a j. II Krasnopolskiho,
53; Sb. n. ř. (15) 5878.
24) Shora Zla poz. 16.
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zá,sa,dy ja-ko při úrDcích smiluvenÝ'ch (dV;Dr. dekr. z 22. srpna
1836, ,č. 151 Sb. z. s.) 25).
ZákDIlI1ými úroky JSDU:
1. ÚrDky z prDdlení; ná1e~ejí věřiteli, je-li dlužník s placením v prDdlení (§ 1333), třeba-s d'luh nerr:lÍ zÚJ.·,D,čitellllIým: vůbec,
allle,bD je zúrDčitelným nižší sazhou, a ať věřitel prDdlenÍm: d~už
níkDvým ŠkDdu utrpěl nebo neutrpiěl. Také na zavinění dlužnÍkDV ě .nezálež1 2 6 ). PrDto sluší pokládati za úrDky z prDdlení také
úrDky b ě žící mezi sporem právním, t. z,v. úr.oky prDC€S,ní 27).
2. ÚrDk'y 'z vy:rraloženého nákladu. N ále~ejí ,tDmu, l"dD, Dbsta,l'ávaje záležitDst ciz~ lllebo společnDu, ;vynaložil vl~,tní peníze,
zmocněnci, rukDjmímu, spDlečníku a j. (§§ 1014, 1036 až, 1038:,
1042, 1190 aj.) 28).
3. ÚrDky náhradní 29), t. j. úrDky z peněžité čás,tky, kterDu
nutnD vl'ált iti prD nedostatek právního dŮVDdu. O. z. D. tentD
druh úrDků: neuvádí. Bezelstný držitel zapraví nejvýše vybrané
úrDky (§ 1437), Dbmy.slný je .od původu v prDdleni a j'el prDto
práv aIes,pDň 80) za úrDky z prodlení. NaprDti tDmu us,tanDvují
některé nDv' ější ,singulární předpisy 31) závazek platiti úrDky
..
ná,hradní.
4. Zameškané úrDky, kterých by byl měl dDCíliti správce,
pDručník, spDlečník (§§ 228, 235, 282, 1009, 1190; Dbch. zák.
čl. 95), nejsDu však naprDti tomu právě tak úrDky zákDnnými,
jakD jimi ne'j,sou úroky vybrané 32).
IV. DuchDdy (renty) JSDu periDdicky se .opakující plnění
bez závazku spla-titl jistinu (kapitál).
1. Nleds'Du ani dílčím, ani vedlejším p~něním, liší se, tedy jak
.od úrDků, tak .od! splátek! a anuit, nejsDu však také samDstatnými
25) Stupecký, Gel'. Z., 1905, 239.
26) Bližš ~

doleji § 346, č. JI. 3 a.
27) Ehl'enzweig, 32, poz. 26; shora § 150, poz. 7. Mezi úroky z prodlení a úroky procesními rozeznává Sb. 4543.
28) Schey, Obl. Verh., 585; Petražycki, Einkommen, 16B n.; j. m.
Sb. 5329; n. ř. (5) 1956.
29) Ungel', Grunb. Z., 31, 132; Schey, Obl. Verb., 287.
30) Za okolností za více: § 335; Krasnopolski, 55; Ehrenzweig, 32,
poz. 30; j. m. Sb. n. ř. (9) 3295.
31) Cís. nař. ze 16. července 1904, č. 79 ř. z. užívá výrazu "náhradní
úroky" po prvé: Zentr. Bl., 1904, 1 n.; Mann, No,t. Z., 1905, č. 7 a,ž lb;
zák. z 8. února 1900, č. 29 ř. z., :nař. pwti lichvě, § 7; zák. splátko § 2 a j.
32) Schey, Obl. Verb., 1, 584 n.
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pohledávkami kapitMov;ými, nýbrž jsoU! výronem jednotného
ptá,va" prá,va na po~ívá.'níďůchod'U. ProM, p'l'omlčÍ se' jedn.otlivý
ná,rok rento;yý .ve třech leteoh (§ 1480), prá,vo na pO~Ílvání dil·
chod'u samo nezávisle na tom ve t,řicle,ti neb~o čtyřiceti letech 83);
proto požívaj,í tříleté rentové nedoplatky z práva na požívání
renty, které je věcně - málním břemenem nebo hypotékou zajištěno, stejného pořadí jakco prá,vo samo (ex. ř. § 216, č. 4);
proto za,kl:Ld'áJ taJki€J k\vitance o poSiledním pro'šlém te,rm'Ínu do-"
mněnku, že byly vyTovn.ámY, i renty již dříve prošlé (§ 1429).
2. Zvláštní us,t anoveni platí o rerntálch, uroo.ných k účelům
vyživovacím, o přispěvcích alimentačních 84). Sluší je platiti
předem 85), pravidelně (§ 1418) měsíčně, životIl!Í důchod a plat
vdloV'Slký v pochybnolsrti čtVTtletně (§§ 1242, 1285). "Zemřel-li
v tom čase ten, komu bylo placeno, nejsou jeho dědicové povinni vrace<t.i nic z toho, co bylo předem zaplaoorno" '(§ 1418).
Dědicové mohou tudíž., nebyl-li příspěvek v den splatnosti ZR- •
praven, požadovati celou zad:rže,l ou čás,tku, jestliže, se oprávněný
ďne splatllQ1slt i ďožil. DM,e posikytuj'Í někte'l"é pl'edp1sy 36) o.oM·anu
proti nebezpeč'íl, že dlužník sel stane nezpů'sobilým platiti.

§ 299.

Ná,hrada škody.

Náhrada škodY. je vedlejší příslušens,tví, jde~li o porušení
závazku, tudiž o náhradu "zpus'Ůb'ené škody nehOl toho, co dru"h ému na tom záleží, že dluh nebyl náležitě splněn" (§ 912).
Obsah závazku: je ;však zásadně týž 1) jalw v o,stat,níich případech
náhra.dy škoďy, kde náhrada škodly je předmětem zvláštního
poměruobEgačního (§ 1 295~ 2).
1. Zá,kon má sice z,v láštní ustanoveiDi pro porušení určitých
statků práJv1Ilích, těla, 's vobody, cti a pod., k/terá bude uvés,t~
Shora, § 143, pOll. 9.
Ltissl, Zur 'Lehre VODl der Alimenbation, Jur. Bl., 1892, č. 39 až
45; Hussarek, Die famllienrechtliche Alimentation, Griinb. Z., 20, 481 n.;
Ltissl, Recht auf Unterhalt, 1904; Pich, Griinh. Z., 28, 70n.; W. Siegel,
Die festgesezten Unterhaltsa,nspriiche, J. Bl., 1919, č. 27.
35) I při odkazu výživy, přes § 687: Pfaff-Hofmann, Kommentar,
2, 526; Ltissl, Recht auf UnterhaJ.t, 188.
36) §§ 651, 950; Kolik. ř. § 15; vyrovnáv. ř. § 15; c. ř. s. § 406;
ex. ř. §§ 291, 37 a j.
1) Zvláštmosti náhrady škody pro po'r ušení závazku: doleji § 345.
') Shora § 13~.
33)

34)
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blíže v' nauce o nedovolených činech; avša.k obsah závazku je
také v těohto případech týž, ne·chať je nárok zMožien na smlouvě
neho na nedovoleném činu 3). To pIa,t í zeljména také o z.ostřeném
ručení pro p.oškození věci ze s.vévoIe 4).
2. Stedně jde jenom o nepfiesnost v'ýirazu, nil\ioliv o' zamýšlený
věcný rozdíl, jlestliže zákon prro určitá pOnlšení závazku (§§ 1120,
1283) zdánlivě bez ohledu na sltupeň zaviněni (§§ 1323, 1324)
ukládá pIne zadostučinění, náhradu škody positivní a negativní 5).
3. Důvod vzniku nároku na náhradU! škodry nečiní konečně
aID!i rO'zdúlu pro promlčení. I to je nyní G) postaveno m:i.mo pochybnost 7): "Každá žaloba na náhradu škody se p110mičuje vel třech
letech! ,o d tédohy, kldlyl postižený zvěďělo 'š]wďě a o os,obě škůd
cově, a to bez rozdílu, byla-li škoda zpusobtena poru~ením
smluvní po,vinnosti či mimo případ smlouvy. Když poškozený
nezvědělo škodě nebo osobě škůdcově, neho, když škoda vznikla
zločinem, zanikne žalob'ní právo jen po třiceti letech" (§ 1489).
Žalobami na náhradu škodly v tomto smyslu js'ou též nárok na
smluvní pokutu (§ 1336) 8) a náhrada 9), určená! mimosoudním
smírem.
a) Třicetiletá, pokud se týče pro právnické os,ohnosti čtyřiC1etiletá lhůta, vw.ikla-li škoda ze zločinu 10), platí ne toliko vůči
3) Sb. ll. ř. (17) 6778.
4) Shora § 133, po~. 16.
5) Zrodlowski, Gel'. Z., 1869, č. 88; Pfaff, Gutachtoo, 105 n.; Krasllopolski, Jur. Bl., 1881, Č. 13; Mayr, Gel'. Z., 1904, ,č. 36" poz. 38; Krasllopolski, Lehrbuch, 3, 172.
6) Literaturu k této oltázce, před novelisací sporné" viz: Ehrenzweig, 71, poz. 80.
7) Pravidlo to platí také pro žaloby na náhradu škody "pro ohro-

žováIliÍ

úvěru,

výdělku

nebo budoucnosti

rozšiřováním

n€ipmvdivých

skutečností"

(§ 1490, 2); platí dále též pl'O' žalobu na plnění interesu
pro nesplnění závazku (e,x. ř. § 368): rozh. nejv. soudu č. 1704.
8) Rep. nál. 38 (Sb. 4861); též podle práva obch.: Adler-Clemens,
1059; j. m. (před novelou): Scbey, Zur Verjabrung der Nntscbadigungsklagen, 1905, 44 n. j.; Rainda, Schadenersatzpflicht, 262.
9) Ehrenzweig, 72, po~. 85.
.
10) Sb. n. ř. (6) 254{); zločin v,e smyslu trestního práva: jud. 17
(Sb. 961); proto llIeplatí pravidlO' v příčině zločinu, ktery se nedospělci
přičítá jen jako p,řestupek: Sb. n. ř. (16) 6339; ruaproti tomu není třeba

odsouvení tres,tním soudem; naorp'ak Q'o~hoouje ~ odJn:itlQ~li státní zastupitelství stíhání - civilní soudce o tom, jdl(l'-li 00 zločÍm: Sb. n. ř.
(17) 6907.
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zločinci, nýbrž též vůči neprovinilé osobě třetí, která. ze zvláštních důvodů spoluručí 11). Odvolati se na toto dlouhé pr,omlčení
není ovšem vyloučeno ani v případech krá.tkého, tříletého promlčení. Nárok se tudíž promlču:je každtým způsobem ve třiceti
letech, i kd'Yž s,e poškozený o škodě dozvěděl teprve těsně před
uplynutím této lhůty 12).
b) Tříletá lhůta IlJeplatí jednak pro jednotlivé případy náhrady, pro které jsou stanoveny kratší lhůty promloocí (§ 1111;
1490, 1 aj.) 18), jednak pro nároky, jejichž základem není
"utrpěná škoda" (§ 859), pro náhradní povinnosti smlouvou
převzaté 14), pro nárok na n,á;hradu při vyvlastnění 10) a pro
nároky na náhradu vynaloženého nákladu 16), výdajů 17) a pro
obohacení 18). Kon ečně také prav,oplatně urooná pohledávka na
náhradu sama se promlčí teprv,e po 30 lMJech (min. nař. z 21.
července 1858, č. 109 ř. z.), i když rozSlUdek je pouhým rozsudkem zjišťovacím 19).
c) Tříletá lhůta počíná dobou, kdy poškozený zvěděl
o škodě 20) a o osobě škůdcově; tím je patrně míněna, vědomost

li) Randa, Schadenersatzpflicht, 260; j. m. Sb. 4345; Ehrenzweig,
71, poz. 79.
12) Ehrenzweig, 71.
13) Kratší lhůt,a platí také o nárocích náhradních ze škod automobilo'Vých (autom. zák. § 6); opírá-li se 11<1rok o právo občanské, platí
§ 1489: Sb. n. ř. (13) 5087, 5117, (15) 5806.
14) Ze smluv po~ist)llých a garančIliÍch: Sb. n. ř. (6) 2550, (8) 2977;
Schey, Zur Verjahrung der Entschadigungsklagen, 47.
15) Sb. n. ř. (9) 3578, (15) 5806, 6127; poU'žívati pravidla toho obdobně také na škody v hornictví a vyjímati Škody ty z předpisu
§ 1489 (Sob. lIl. ř. [15] 5774), není nyní na mistě 'zřetelem ok novému 'wění
§ 1489, podle něhož tříleté promlčení počíná teprve ode dne" kdy poškozený se dozví o osobě škůdcově, tedy také o příčině škody (doleji, poz.
22): Herbatschek. Oest. Bergschadenersa.tzrecht, 1918, 114; Ehrenzwcig.
62,Q, poz. 20.
16) Sb. 287. Totéž platí pro regresní nárok podle § 1358: Sb. 6724;
jinak Sb. 11.935.
17) Jud. 81 (Sb. 5177).
18) Sb. 2448, 4241, 11.227, 12.547, 14.197, 14.943.
10) Naproti tomu účinku toho nemá rozsudek, který určuje povinnost k náhradě jenom podle důvodu, niko,Jiv podle částky : jud. 17
(Sb. 961 ).
20) Sem náleží též vědomost o výši škody : Sb. 5682, 9309, n. ř.
(8) 3164; mzh. z 30. října 1917, Zentr. Bl., 1918, Č . 22; jinak rozh. ze
4. dubna 1916. Zentr. BI., 1916, Č. 206: Rl'OV. též Sb. n. ř. (10) 3648:
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taková, která by dostačovala k podání žaloby, tedy vědomos.t
21), ne pouhé domnění o události škodu půJsobíd, dále
vědomost o příčině 22) této ud'áJos,ti, o j'e jí škoďném účinku 23)
a o jejím původci (§ 1489) 24). Bochýb'llým může býti, kdy
počíná promlčení, je-li předmětem původního nároku konání
něja,ké; neboť věřiteJ může, třeba-s ví, že plněni je nemožné,
přec žádati plnění, poněva-dždokázati nemožnos,t plněni je věcí
dlužníka nikoliv věřit€le; proto počíná promlčeThÍ nároku na
náhradu v taJwvýchto případ'e1oh patrně teprve telta,y, je-li
nárok na plněni dospělý a j1estliže nemožno'st plnění nejen Sklltečně nastala, nýbrž je také vůči dlužníkovi zjištěna 25) buďto
vlastním prohlášením jeho 26) anebo uplatněThÍffiI náJroku na
plnění.
Při opětovaném šmodném konání počíná promlčení
s každ'ým jednotlivým úkonem znova 27).
bezpečná

§ 300.

6. P o v i n n o s t vyj e vo v a. c í.

právních pom'ěrů, jichž předmětem je správa
nebo ciz.iho jmění, vzniká závazek ke kla,dle'ní účtů
(§§ 150, 238 in., 262, 282, 786, 837, 1012, 1039, 1198 n.: kOink.
ř. §§ 121 n., 136; ex. ř. § 115 n.; výjimk'y: §§ 150, 1239, 1240) 1).
1. Z

některých

společného

alespoň

mož'nosu, zjistiti ihned obnos škody: Sb. n. ř. (15) 6180. Nestačí
o zavinění, dokud není jisto, že z toho vzejde škod~: Sb.
9777. Proto při poralllění ne zletilce, k výdělku dosud nezpůsobilého, poc
číná promlčení teprve, je-li snížmá způsobilost k výdělku na jisto postavena: Sb. n. ř. (18) 7385.
21) Této vědomosti je v&ak postavelllo na roveň, opomenul-li po~kozený použíti podnětu a příležitosti k tomu, ahy vědomosti oné nabyl:
Sb. n. ř. (15) 6180.
22) Sb. n. ř. (8) 3164. Srov. automob. zák. § 6; něm. obČ. zák. § 852.
23) Sb. n. ř. (8) 3164, (10) 3648, (13) 5087, (18) 7373.
24) Ehrenzwe,jg, 73" poz. 93: "správněji o osobě, k náhradě povinné".
25) Sb. 1761; P. · Klein, Anzeig'epflicht im Schuldrecht, 111.
26) Uplatní-1i věřitel nárok na náhradu již dříve, musí nemožnost
doká.z ati on (přes § 368 ex. ř.: Sb. n. ř. [13] 5282; SChey, 61), jestliže
dlužník nemožnost plněni již neoznámil (Sb. n. ř. [14] 5538).
27) Sb. n. ř. (15) 5991. Proto počíná, na př. promlčení nároků na
náhradu pro neupotřebitelnost věci prOlUa.jaté teprv·e ukončením nájmu,
poněvadž se nárok ten, dokud onen nedostatek trvá, stále obnovuje:
Ehrenzweig, 409, poz. 25 a) pmti Sb. n. ř. (6) 2326, (12) 4638.
') Schey, Obl. Verh., 589 n.; Klewitv, Die Verpflichtung znr Rechnungs'stellung, 1890; Ehrenzweig, 25 n.
vědomost

22
K závazku tomu se hledí dílem 2) z moci úřední, ililem nutno
jej upil:atniti '3~! pořadeIIlJ p;ráv~. Nález, vyslovuj~cí povinnost,
složiti účet, vyruonávái se zpravidla (§ 353 ex. ř.) tím, že úČlet
zřídí znalec na útraty osoby ke kladem účtů povinné (s,r ov. ex.
ř. § 115), nelze-li to provés,t i ďonucenim osoby povinné pokutami nebo vězením (ex. ř. § 354). Pod hled~ska kladeni účtů nespadá! "pouhé předložení závěrky (bilance), (§ 1200; nes:p. pat.
§ 206; obch. zák. čl. 29), kt.erou může po~lovati na př. ten,
kdo je ,oprávněn žáda.ti podU na zisklu, závislý na. úspěchu
obchodo,vánÍ' 4).
.
2. Aby pfedložena byla. listina. 5) společnlt, lze žáda.ti ža.lobou i mimo pendentni již spor (uvoz. zák. k c. ř. SI. čl. XLIII),
je-li tu dán právní inteil'es na vydání jejím 6). Společnou joe
listina zejména pil'O .os'ohy, v jichž zájmu byla. zřízena a.nebo
jichž vzájemné právni poměry lis,tina. ta osvědčuje 7). Společ
nými jsou dále písemná: vyJednávání kona.ná o právním jednání
mezi zúčastněnými: strana.mi a.nebo meú jednou stranou a. společ
ným zprostředkova.telem (c. ř. s'. § 304). Společenství melZi stra~
na.mi není třeba. Listiny lze zpil'avid~a předložiti mimo soud,
tam kde lis,t ina je 8).
3. Osoba., která! je podlle předp1sů obča.nsklého práva. po,v inna
'udati jmění nebo dluhy 9), a.nebo která máj pravděpodlobně vědo
most o tom, že jměrn něja.ké je za.mlčováno, nebo zata.jováno 10),
je za.vázána složIti přísahu vyjevovací (nv. zák. k c. ř. s.
2) Vůči otci, pomooíku, opatrovníku, správci konkursní podst.aty
nebo vnucenému spr,ávci: Sb. 14.610, 14.738.
3) Osoba ke kladení účtu 'zavávamá není povinlIla, stvrditi přísežně
správnost slož.eného účtu: Sb. n. ř. (3) 1152, (4) 1406, (9) 3418, (17)
7176; jinak Schey, 601 a j.; proti tomu Ehrenzweig, 26, poz. 4.
4) Sb. 13.982; srov. zák. o obch. pomocn. §§ 10, 14 a k tomu Sb.
n. ř. (15) 6104; jinak Sb. n. ř. (3) 1158, (9) 3364, (10) 3651.
5) Godlewski, O edici listÍlIl a věcí přezvědných, 1897 (v jaz. pol.);
Ehrenzweig, 28.
6) Sb. n. ř. (3) 959.
7) Příklady: Sb. n. ř. (14) 5681, (16) 6640.
8) Rozh. ze 22. srpna. 1906, Ger. Z., 1906, Č. 41.
9) Na př. dědic, kteifý se přihlásil s výhradou: Sb. 13.249; spoludědic, který je povinen k z,apočtenlÍ: Ehrenzweig, 27, poz. 10; naproti
tomu Sb. 4395 a j.
10) Sb. 13.249, 13.815, n. ř. (8) 2941, (14) 5574, (17) 7217.
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čl.

XLII) ll). K žalobě je ,oprávněn 12), kdo má; soukTomopráV1ú
zájem na zjištění! jmění n€bo zadlužení" (uv. zák. k e. ř. s.
čl. XLII, 2). Zájem' veřejný nestačí 13).

§ 30'1.
1. Místem
býti

splněn

plnění

7. Místo a doba
nebo

spln'ění

plněniÍ.

1) j,e núsoo, kHe závazek má

(§ 905).

a) l\fís.tJO splnění určuje se přede,vším ujednámlln s.tran 2),
jinak povahou a účelem jednáni 3) (§ 905) 4). N eJZ€~li mís,to
splnění Ul'čiti tímto způsobem, "je splniti v mis,tě, kde dlužník
měl v době uzav1'18ní smlouvy své bydlišťě, nebo jestliže zá-;
vaz,e k vzníkl při pro,vozování podtniku živnos.tenského nebo
obehodlúho, v místě zá.V'odJw (§ 905; ob'eh. zák. čl. 3241 n.; § 1420:
11) Grunzwe~g, Klagen aul Le,i stung des Offenbarungseides, Ger. H.,
1906, č. 40, 41; Ziegler, J. Bl., 1909, č. 34; Weinbe<rger, Die Klage auf
Ablegung des Manifestationseides, Griinh. Z., 35, 171 n.; 281 n.
12) Žaloby 'a r'ŮQ:sudku je třeba i tehdy, je-li zav;í,zaná OISoba
ochotna k přísaze; žaloba ml1že, v·š ak býti n:ahrazena sOlUdním smÍTem
podle § 433 c. ř. s., anebo smírem v řízení pozl1stalostním nebo v jiném
řízooí nesporném: Sb. 11.695, n. ř. (10) 3765, 3976; jud. 243 (Sb. n. ř.
[18] 7703); j. m. Sb. n. ř. (12) 4693, (15) 5973; litera,tura u Ehrenzweiga,
27, poz. 15.
13) Výjimka pro řízení pozl1stalootní: zá.k. z 18. če,rvna 1901, č.
74 ř. z. § 12; Lossl, Gel'. H., 1901, ě. 1.
1) Leonba:rd, Erfullungsort und Schuldort, 1907; Emge', Der Vollzugsort baim gegenseitigen Vertrage, 1910; k tomu K. Adler, Grunh. Z.,
38, 719; F. SChUllz, Dals Rechrt des ErfiillungsOI1tes iIm Nov.-Entw., Jur.
Bl., 1910,č. 26, 27; Krasnopolski, 57 n.; Ehre:nzweig" 75 n.; Schuster,
14; Hasenohrl, 1, § 21; 2, 388 n.
2) Ujednáno-li p13JClení "na" určitém trhu, mači to nejen dobu, ale
i místo placení: Sb. 4568. Stejně je-li ujedJnáno placení ze jmění nla urči
tém mí stě se nalézajícím: Sb. 12.795; stejně je-li místo place.ní označeno
trasováním směnky na určitou banku: Sb. 15.299; je-li ujednáno placení
šekem: Sb. 14.613; n:aproti tomu není místo splacení ujednáno tím, je-li
sj.ec1náno, že účty budou placeny bankéřem: Sb. 14.851.
3) Příklady: Sb. n. ř. (3) 1189, (12) 4710. Při plněinf z ruky do
ruky je místo splnění jedné str8lIly v pochybnosti také místem
splm.ění pro stranu druhou: rep. ná.l. 124 (Sb. 10.624)". Jinak může se
m~sto dodací lišiti od místru platebního: Sb. 7091, 7158; jirok 578.
4) Místo splně:ní, vymíněné pro plnění hlavní, platí též pr() vedlejší
příslušenství: Sb. 4867; platební místo směnky platí též pro ná.rok stran
obohacení (směn. z. § 89); rep. mU. 147 (Sb. 13. 057).
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též při mimosmluvnich poměrech oWgačních) :;). Nemá-li dlužník řádného bydliště, nas1tupuje na jeho místo místo pobytu;
má-li něko lik bydlišť, může dlužník místo splnění voliti (§ 906).
Podle toho většina obligací je Is platna u dlužníka; jenom dluhy
peněžité jsou zpravidla splatny u věřitele: "Jde-li o platy p€něžité, je dlužník. v pochybnostech povin'e1
n dodati je na své
nebEiz.pečens,tví a útrruty věřiteli do, jeho b~d1iš, tě (závodu) 0).
J es,too'Ei po V1zniku p)ohledávkly, S8' toto bydliště změnilo" hradí
věřitel,oč ono nehezpečens,tvi a ony náklady tím vzrostly"
(§ 905, 2). MfstJew spIn:ění je však i v tomto' př,ípadě bydliště
dlužníkovo, kteTé tudiž - bez ohledal na povinnost doručiti
splnění dluhu věřiteli rozhoduje stran příslušnosti soudní a
stran otázky, podIe kterého práva jes,t poměr právní posouditi
(obch. zák. čl. 325) 7). Peněžité dluhy státu jsou však splatny
u dlužnjka (státu) 8). Naproti ŤJomu dluh splatný u věřitele se
nest,a ne dluhem splatným u dlužníkru již tím, že věřibel si pro
splněni d()brov' oln' ě k dlužníkovi dojde U).
b) Místo splnění rozhoduje - vzejde-li o to pochybnost co do výkladu obsahu plnění, co do míry, váhy a měny plnění
(§ 905, 1). Věr·ite~ není také povinen provésti splnění na jiném
místě (§ 1413). Mis,t o splnění není sice vždy totožným se skutečným m~' stem výkonu, avšak ujednáním určitého místa odievzdacího (mista výkonu) nemění se nic na místu splněni a na
jeho právním významU' (obch. zák. č. 3,25) 10).
5) Je-li spor O místo splnění, nemůže je tedy určiti soudce: Sb.
2481. Bydliště a zá;vod neznamenají jen r.eměpisné místo, ale též byt,
závod sám: Ehrenzweig, 76, poz. 6 a 11 proti Hasenohrlovi, 389 n. a
Piskovi, Komme'lltar zu Art. 324 und 325 H. G. B.
6) Nestačí zaslání poštou, nenJ-li poštovní úřad v bydlišti věřite
lově: Sb. 14.826, n. ř. (5) 1734; jinak Sb. 2159.
7) O tom nelze pochybovati ani pro obo'!' práva občanského: Zpráva,
150; Sb. n. ř. (11) 4296.
8) Rep. mU. 173 (Sb. n. ř . [4] 1465).
U) Sb. n . ř. (1) 360, (3) 1231, (10) 3996. Jinak poji šť. zák. § 24 stran
prem. dluhu pojištěnce: doleji § 402.
10) Pouhý slib, že plnění bude zasláno na ,určité místo, nečiní
z tohoto místa ještě místo splnění: Sb. 5193, 7476, 8104, 8589, 9421,
10.338, 10.472; rovněž nemá vlivu na určení místa splnění, sjedná-li se
výhrada, že cena bude vybrána dobírkou: Sb. 11.200. Avšak mí's to splnění se určí tím, že je sjednán závazek ďoda.ti věc ,.na nádraží v X":
Sb. 12.390.
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2. Doba splnění 11) Ul'Cl se l'ovnez v pl' é řadě vů1íJ stran,
výslovným nebo mlčky učiněným ujednáním 12) aneho povahou
věci (§ 1418), v některých případech zákonem (§§ 1418, 685).
a) Věřitel l1€může zpravidJa býti nucen, aby plnění přijal,
dokud doba spln~ní (splatnosti) nenas,t ala (§ 1413) 13). Avšak
podl,~ povahy prámúho jednání anebo podle úmyslu s,t ran může
býti doba. splněni určena také jenom ve prosilěch jediné anebo
druhé strany (obch. zák. č. 334) 14). Mimo to platí na základě
pos,i tivních pí'edpis,ů Ul'čit;é výjimky z' pravidla:
a) V konkursu s,e pov:ažuji pohledávky s určením čaSu za
splatné (konk. ř. § 14, 2). Pro s,poludJužníky a rukojmí obecného
dlužníka platí s,ice př,e,s to původní termín splatnosti, avšak
následkem zaháJjení konkursu mohou pohledávku ihl1led splniti
(konk. ř. § 17).
fl) piodlá~li hypoteikární věřitel OCLporr pmti záJvazku prostému odloučení pozemku, může dlužník tomu čeEti tím, že
ihned složí dluhovanou jistinu, třebas ještě neni splatna (zák
ze, 6. února 1869, Č. 18 ř. z. § 8)'5).
y) Vydražitel nle movitosti prodané v nucené dražbé může
, na půl roku vypověděti hypotekární pohledávky, které převzal
na zápočet do nejvyššího podáni a může je splatiti bez ohledu
na z,vláJŠtní podmínky pro splácení ,s jednané, jestliž'e· roční úhrn
opakuJících se p~a;tů, ktelJ,'é podle smlouvy věli.1Jeli z, pohled:álvky
pří:s,lušej,í, mimo splátky amort,isační činí více než 4 p,r ocenta (ex.
řád § 153).
o) Pohled!ávldy, za kitm'é jest zříz,ma simultáJJ:uui hypotéka,
jest uhraditi při dl'až,ebním prodeji jednoho ze zavázaných pozlemků tím, že se hotově zaplat.í z rozdělovací' podstaty, třebas
pohledávky ty byly vázány na určitý čas, a třebas v'ěřite,l splaceni nežádal (e.x. ř. § 222).
b) Věřitel může žádati splnění ,oCL počátku dne, klterý pro
splnění byl určen. Avšak. dlužník má po celý tento den možnost
11) Ehrenzweig, 32; Krilsnopolski, 59; Hasenobrl, 1, § 22.
12) Dokázati zvláštillí ujednání o termínu splatnosti náleží na dluž-

níka: Sb. 5340, 10.546, 16.041.
13) Sb. n. ř. (2) 781, (9) 3544; Holubowsky, GeL,
14) Totéž 'platí také v právu občanském: Sehey,
15) Srovnej též zák. ó zelez. knihách § 29; zák. z
Č. 126 ř. z. § 8; komasační zákon § 22; zák. ze
č. 94 ř. Z. § 6.

Z., 1907, č . 33.
Obl. Vrh., 103.
11. května 1894,
7. června 1883,
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plniti (§§ 903, 1434). Je-li poslední pro splněni urČleulýden
nebo uznaným svátkem, naSJtupuje, není-li opačně ujedná'nlO, následujíct den všední na jeho místo (§ 903) 16).
nedělí

c) "Zů'sta,vil-lidlužnik! dobu splněni své lib:ovůli" 17), s,Íx;'lJle
se pohledávka zpra,v idla splatnou teprvie jeho úmrtím'. Je-li pohleďávka nezděditelná, čistě osohIliÍ, určf soudce podle ekvity
dobU' splnění (§ 904). Totéž se s,tane>, je-li zaváz,a nou stranou
osooba prámická. Zá.visí-li doba splněill ,od nějaltého úkonu
dlužníkova, který dlužník může odložiti anebo jehož může vůbec
opomenouti, aniž tím doba splnění má: býti ponechána jeho vo,lné
úvaze 18), sluší čekati tolikJo přiměřenou dobu, ne'třeba však'
čekati až do smrti dlužníkovy (podle ,ob1
d ohy § 973) 19). Stihila-li
strana zavázaná, že ,splní "podle možnosti", anebo "až se to
ďá dělati" 20),21) je rovněž nutno, ahy soudce dobu spla,t nosti
určil podle ekvity 22) <;lestou sporu 28) (§ 904) 24).
d) Není-li doba spln'ění žá.dným z,pů'SObem určena, může
věřitel

žádati zaplacení ihneď, totiž bez zbytečného průtahu 23),
a je dlužník povinen ihned, bez zbyte,čného průtahu, dluh splniti
(§ 904, 1417). Totéž platí, bylo-li sice ujednáno splacení po

.

.

16) Shora § 90,

Č. 3 b.
Splacení kupní ceny za výhradné právo kutací při započetí exploatace: Sb. n. ř. (15) 5931. Naproti tomu není doba plnění
vyhrazena liborvůli dlužníkově, bylo-li sjednáino splacení "dm měsíce po
sňatku". Naopak mčí v takovémto případě soudce dobu splatnosti,
jestliže ke sňatku nedojde: Sb. 16.074.
18) Příklady: Sb. 1823, n. ř. (2) 605, (12) 4534, (15) 5931, (16) 6510.
19) Ehrenzwe,ig, 80, poz. 39 proti Sb. n. ř. (15) 5931.

17) Na

ník

př.

20) Totéž platí, bylo-li sjednáno, že bude placeno, nabude-li dlužSb. 2227; srovnej vŠlak Sb. 7619.

opět jmělní:

21) Bylo-li sjedrk'ino placení dle možno'sti, platí to' též pro dědice:
Sb. n. ř. (10) 3760.
22) Sb. 15.278, n. ř. (8) 3118, (9) 3458.
23) Sb. 8230, n. ř. (2) 605; na základě zj1šťovací žaloby předem:
válečné rozh. z 9. dubn:a 1918, Č. 35; jinak Sb. n. ř. (9) 3458.

24) Počátek promlčení: Shora § 143, poz. 7. Soudce
též placení ve splátkách: Sb. 8960, 9837.

může

tu

určiti

25) Zápůjčku nelze žádati zpět dříve, než jak plyne z účelu jejího, pokud dosažení tohoto účelu nezávisí na vůli dlužníkově: Sb.
9308, 12.950.
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da,né výpovědi 26), jestliže však pro výpo'Věď nebyla určena
zvlá,štní forma 21) a pro plac'e'lú určitá: lhuta 28).
e) Třebas j.e dll užnik oprávněn splniti dluh předlěasně, ne-nabývá přece předčasným splněním nez,úročitelného dluhu: práva
na to, aby si srazil mezitím'Il.Í úroky (diskJonto). PrávU! k: takovéto,
sr:í,žce platí jenom v konkursu (klonk. ř. §§ 14, 31 a 19). Jinak
může právo takové býti odůvodněno ujednánim anebo obchodni
zvyklos,t i (obch. zák. č. 334) 29).
f) Doba splatnosti může býti dodatečně pozměněna poshověnim 80). Poshovění můro b:ý ti založeno ,smlOlW:ou, výjimečně
výrol~em soudcovským 81) atllJebo všeobecným poshověnim (moratoriem, přiročím) na základě zákona 32). DlužnikJ j.e, však
oprávněn splatiti splatný: dll uh je' ště než po' shov' ěc.í lhůta uplynula
a může se předem vzdlá ti námitky na;srtalého př,íročí 83). Poshovění
vylučuje s,ice ,s ubjektivní prodJeni, má však přeClel následky
26) ImmerWlahr, Kiindigung, 1898. Thiele, Kiindigung atd., Arch. f.
d. úv. Prax., 89, 85; srov. knih ov. zák. § 59; ex. ř. §§ 153, 308, 317, č. 2.
- Výpověď lze dú,ti též v žaloM na zaplacení: Sb. 1443. Dluh, až do
úmrtí věřitelova "nevypovědite~ný", jes,t splatný smrtí věřitelovou:
Sb. 5770.
27) Zákon žádá soudní výpo,věď toliko při pohledávkách hypotekárillÍch: Sb. n. ř. (1) 134. Od takovéto výpovědi co do splatnosti liší
se výpověď co do skončení určitého prú,vního poměru (nájmu, společ
nosti a pod.): Schey, Obl. Verh., 106, 'P0z. 38.
28) Jilnak platí lhůta, vzejde-li .o to pochybnost, pro obě strany:
Schey, Obl. Verh., 103, poz. 14. Dluh, kt.erý má býti spl:wen "kdykoli
na poižádámi", jflst splatný bez zvláštní výpovědi: Sb. 8606. Naproti
tomu působí předčasná výpověď vypověditelného dluhu teprve' po uplynutí sjednané lhůty výpovědní: Sb. 14.058. Útraty výpovědi neSe
věr·:itel: Sb. 8083.
29) Výpočet dle, t. zv. metody Hoffmamnovy, Hoffmann, Prudentia
oeconomica, 1731: konk. ř . § 14; Schrutkia, Kompensation, 101.
. 30) Morgenstern, J. Bl., 1914, č. 31; Beisse1, Ger. Z., 1914, č. 42;
Krufka, Z. ,fo Ha.ndeJ.sr., 57, 141; H~rnik, Rloohtliche Na,tur des Moratoriums', 1916 a j.
31) Srovnej opětně obnovovamé na,ř. z 28. prosi!llce 1918, č. 3, Sb.
z r. 1919, §§ 1 až 6; nař. ~ 25. únor31 1921, č. 72 Sb., o přiročí pra živnostníky válkou poškozené.
32) Na př.: zák. z 23. července 1919, č. 440 Sb., -o příročí pro pohledávky ipToti bý,v. IC!. k, C. :li k. 31 krát uher. eráru; Rarnik, J. Bl.,
1916, č. 39; týž, Ger. H., 1916, č. 10; Helmer" Ger. Z., 1918, č. 21 a j . .
3S) § 13 nařízení uvedených v poz. 31; Wieselthier, Ger. H., 1914,
č. 47; Morgenstel1Il" J. Bl., 1914, ~. 31.
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prodlení objektivního 34); zeJmena s,t aví se jím též pr.omloenÍ 35).
Na druhé straně nevylučuje však poshovění námitku vpočtení 36)
a námitku nesplněné smlouvy 37).
HLAVA II.
Podměty poměrů obligačních.
KraSllopo18ki, 9 n.; Ehrenzweig, 83 n.

§ 302.

Př

ehl le d.

alespoň dva pod- věřite~e a zavázaného - dlužníka.
2. Zpra,vid1la jsou podměty obliga,čního poměru určitá individua. Jest však také možno, aby buďto dlužník anebo věřitel
pl'ozatím byl neurčitý.
.
3. Zpravidla je jen jedna os'o ba oprávněna a jen jedna
osoba ~aváJz4na, aV1šak mllže též kaJž!d:á z obou těchto. ,osob býti
jak oprávněna, tak: zavázána. Rovněž mohou na jedné nebo na
druhé straně nebOl na obou stranách býti dvě osob'Y nebo více
osob.
4. Konečně mohou se podměty obligačního. práva měniti.
Na místo dlužníka může nastoupiti jiný dlužník, na; mís~o věři- ,
teJ.e jiný věřitel. O tom bud,e však pojednáno teprve s hlediska
přenášení pohledávek a dluhů.

1. Každý

,obligační poměl' předpokládá

měty, oprávněného

A.

§ 303.

Podmět neurčitý.

1. Povš ,e chné úvahy.

je neurčitý, je,stliže vlastnost
věřitele nebo dlužníka je připnuta k určitému poměru. To. se
můž, e státi tÍrm způsobem, že sice vlastnoslt věřitele' nebo dlužnika od určitého poměru závisí, že však) t,en, kterého tento
poměr jednou dlužníkem nebo věřitelem učinil, j,ímJ též zůstane,
ať již v tomto poměru setrvá a,nebo z něho opět vys,toupL Pří1.

Podmět obligačního pom'ěru

34) § 14 nař. uvedených v poz. 31; SCharfmesser, J. Bl., 1914, Č. 33.
35) § 14 nař. uvedených v poz. 31.
36) Doleji § 355, poz. 16.
37) Rozh. Z 9. února 1915, Gel'. R, 1915, Č. 15; Ebrenzweig, 83, poz.
67; j. m. KO'l'itschonel', J. Bl., 1914,č. 30.
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padem tohoto druhu je na př. odkaz tomu, kdo uzavře s určitou
osobou sňatek. V takovémto případě nejde vlastně o neurčitost
podmětu, jako spiše o t,o, že původní označ,ení podmětu je neurčité. Takováto neurčitost se dodatečně změI1Í v určitos,t.
2. Skutečně neurčitý je podm'ě,t obligačního pom.ě~ll jen
tehdy, jest.liž,e poměr věřiteIe a dlužníKa je d10 té míry sloučen
s určitým poměrem, žle kaž.dý, kdo do, tohoto, poměru: vstoupí,
se stane věřitelem nebo dlužníkem y zůstane jím vŠak jen potud,
' dokud v tomto pOID'ěru setrvá. Mlezi právními útvary, sem náležej,ícílllli, .přisJ.uŠí důleiiJté ffij,stO pohleoovkám z·' papírii
maji telských.

§ 304.

2. Pap í r y na, ma ji tel e,l).

1. Pohledávka a závazek! jsou zpravidla založeny v subjektivnim poměru mezi dlužníkem a vělitelem. Mohou však býti
připnuty také na určitý poměr skutkový anebo právní, takže
nejen osobu oprávněného a za.vázaného, nýbrž také trvání a
obsah obligačního poměruSlluší posuzovati tolik:o, podle tohoto
poměru. Poměr ,0 Mn může býti určen listinou. Listina taková
je clenným papírem. Je~li papír tako'vého doruhu, že právo je
přimknuto k vlastnictví jeho a výkon práva Je jeho držbě, jde
ů papír maj'ite'lský. Právo můž.e býti právem ,obligačním (dlužní
úpis na majitele), právem věcným (zástavní lis,t) anebo právem
čl, enským (akcie na majitele) 2).
2. Dlužní úpis na majitele znějící zavazujle, vydavatele
k určitému plnění vůči majiteli. Úplný papír majit€lský dává
každému majiteli, ale jenom majiteli, právo k výlwnu zajištěného
práva vůči dlužníkmi (§ 1393) a působí, tím, ž,e každý bezelstný
nabyvatel listiny se stá.vá je,jJm vlastníkem a tím té.ž,3) podmětem zaručeného práva (§ 371). Majitel, který Mní vlasrtn~kem
' ) Ebrenzweig, 221; Krasnopolski, 19; Kunze, Inhaberpapiel'e, 1857;
Unger, Rechtlicbe Natur der Inhaberpapie~'e, 1859; Brunner, Geschichte
cler lnhaberp'apiere, 1894; tý,ž, Endemanns Hanclbuch, 2, 1, 140; Jacobi,
Wertpapiel'e, 1901; Ehrenzweig, čl. "lnhaberpapiere" ve St. W. B.; Jacobi. Wel'tpapi:ere im bgl. R., druhé vydání, 1917 a j.
2) O. z. o. obsahuje jenom nedostatečné předpisy o papírech majitelských, §§ 371, 1393.
3) Randa, Eigentum, 312, pozn. 6; 353, po'zn. 41; Gierke, Deutsche,s
Privatrecht, 2, 167 a j.; jinak - že rozhoduje držb3J, nikoliv detence
nebo vlastnictví - Krainz u Ehl'enzweiga, 22.2, pozn. 5.
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p3Jpíru, n€l1} prot,o. také pravým věřitelem, avšak: jakožto majitel
je přes to, a sice výhradně oprávněn, uplatňovati pohledávku
V1lči dlužníkovi. Vlastník můž· e se přidržeti jenom jeho, ať jiŽ
vlastnictví k listině zavčas uplatní anebo požaduje' vracení
platby nellrávem vybrané 4).
3. PráV'o vydávati majite~ské papíry, zákon ani všeobecně
neuznává, ani všeobecně nevylučuje 5). Jelikož však! již' papíry
na řád mohou býti vydávány jenom na základě zvlá.št,ního
zákonného př.edpisu 6), sluší tím spíše míM za to, že totéž platí '
o p3ipdrech majitelských 7). Dluhopis vydaný bez záilwnného
předpisu není sice vždy neplatný již proto, že zní na majitele,
plaJtí však v takovém přípa.dě jenom jako pa,pí.r le'gitimační nebo
jako neúp'l ný papír majitelský.
4. Poc,hybno je při dlužních úpis'ech majitelských, kterak
se po právu zakládá. povinnos,t dlužníkova k plnění.
a) V podstatě stojí tu pro. ti súbě d'v a názúry S). Teúrie
krea.cnÍ 9) má za tú, že majitelský papk nabývá; závaznústi již
vyhút.úvením, že tedy vzniká z jednústranného aktu zavazujícihú. Púuhúu údrůdúu tohO'tú na.zírání jest t. zv. teúrie ,emisní 10),
která. se nespúkújuj1e vydánim, nýbrž pO'žaduje mimo tú, aby
papír byl vydavatelem' wveden v úbchúď. Teúrie smluvní ll) naprúti túmu má za tú', že závazek vzniká teprve, až, když první
nabyva.tel smlúuvúu s vydavatelem uzavřenúU: papíru nabyde.
b) Každým způsúbem yšak je při bezels,tném nabytí papíru
úsúbúu třetí, vylúučena nánůtka, že vydavatel papír v úbchúd
neuved!l, aiIlebO' že roe sml,oiUvě ·s prvním nabyva.teilem nedú·šlú
(§ 371). Také úrúky púčínaji běže,ti již dnem vyhútúvení a
nikúUv dnem vydání. Rovněž může také právo. zástavní a l"UKÚ-

/

4) Ehrenzweig, 222, k pozn. 6 a za ní.
5) Není obchodním zákoníkem všeobecně uznáváno : Sb. 11.136. Není
všleobeoně vyloučeno § 1001, který žádá!, aby v dlužním úpřsu o zápůjčce
bylo udáJno jméno věřitelovo: Ehrezweig, 222, pozn. 7 až 9.
6) Sb. n. ř. (5) 1978.
7) Zákonné předpisy dovolujíoí nebo zakazující určité druhy majitelských papírů: srov. u KraSDlopolski, 27.
S) Přehled různých pojetí u Hrusenohrla, 2, 20 a j.
9) Kumze, 375, Unger, 1'74 a Griinh. Z., 1, 371; Langen, Kreationstheorie . . . . . 1906, týž, Arch. f . bgl. R., 27, 160 a 30, 7.
10) Stobbe-Lehmann, Deutsches PrivalJrecht, § 219.
11) Bl''ll1mer, na uv. místě; Jacoh~ Das Wertpapier als Legitimationsmitte,l, 1906; Krasnopolski, 25.
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jems,t ví za dluh majitelský být,i založeno již dřívějším! 'Okamžikem. Konečně mfiže býti paph' dán olsobou třetí dlužnÍk'Ovi
samotnému, aniž se tím ruší zúroČlení, práV'o z~tavní anebl ruk'O- .
jemstvi. Naopak! pohledávka př,es to trvá d'ále 12) a dlužnik můž,e
pa.pir znovu dáti dále.
6. Obsah prá.va, plynoucího z majitelského pap~ru, určí se
listinou. Avšak obsah ne,ni V'ždy ÚJplně z lis;tiny patrný. Obsah
může býti d'Oplněn nebo pozměněn zV'láš,t ními vyhláškami. V pří
čině poV'šechných náJežitostí platí oV'šem zálsady, plat&cí vdbec
pro právní jedn.á'ní. Jimi řídí se zpfisQbiloSIiJ Yyda..-V'ateiJ.ova zavazoV'a-ti se, nutnost s oohlasu zákonnéhO' zá&tupce, pr'Oj,e,y: vdle,
možn'Ost 'Odp'Oru pro donuceni nebo ,omyl a pod.
6. Pohledá.V'ka z majitelského papíl1l může býti u:dáním
du\nOdu závazku :ma.terielně charakterisoV'ána, jako pohledávka
ze zápůjčky, ze ,smlouYy spo'leČ!e,nsik:é, ze hry a po di. Y. takovýchto případech pod,l éhá pak předpis,ům platným prO' pohledávky toho,t o druhu. Zpr,avid:la, je však pohleďávka ahs,t raktní.
Každým 2pt1lsobem je m'Ožn'Os,t námitek ,o mezena účelem pa,piru 18). Účelem papíl1l j1e', i,s'OloiV'ati pohledá.V'ku, takže 'Obsahem
plnění má: býti jen to, co V' lis,tině je zajištěno. Proto' jsou pří
pustny jen takiové námitky, kterré plynou z právní poV'ahy majitelského papiru, anebo které přísJu:še1J, vydaV'ateli vůči lw,žd:ému
žalobci. Námitkami prV'ého druhu 14), námitkami neosobními, jsou
námitky, které Yycházejí z obsahu listiny 15), anebo jichž před
nľětem je neplatnost papíru nebo neúčinnost jeho 16). Námitkami
druhéh'O způsobu, námitkami 'Osobními, jsou námitky, které jsou
založeny bezprostředně vliči majiteli anebo vůči vlas,t níku
listiny, majitelem zastupoV'anému. Námitky z poměl'U vUči před
chůdci majite,l ovu jsou však přípustny jen potuď, pokud by
uplrutňoV'ání pohledáV'ky be~ 'Ohledu na tyto námitky byl'O nepoctiV''Ostí 17). Přenesením. majitels:kého papíru přenáší se jinJ'rmi
12) Sb. n. ř. (1) 247.
13) V nedostatku zákolllnéhO' předp~su sluší patrně úetelem na stejnost poměru obdobn ě u7.íti čl. 87 směn. z.; Ehrenzweig, 224; srov. něm.
obě. zák." § 796, švýc. obl. právo, § 847.
14) Sb. 1977, 3578, llI. ř . (1) 247.
16) Na. př. co do, místa, doby a jinakých modaJit splněiní.
16) Na př. pro padělálllí, vydiráni, amortisací, uplynutím doby, promlčením.

17) Shora: § 147, poz. 5.

32
slovy

sic~

pohledávka z listiny, nikoliv však pohledávací práNo

předav3!te'lovo lB).

7. Pohledcá,vka z majitelského papíru je připnuta k ma.jitelství listiny. Pohledávka může tudíž býti přenesena jenom o<1evzdáním papíru. Na druhé straně je dlužník oprávněn a povinen
plniti jenom majiteli. Pl'OtO neni tu zapotřebí, aby dlužník byl
zpramm o tom, když papír SB postoupí jinému majiteli, avšak
také dlužník se neoctne v prodlení, nesplní-li zá:vazek v dobu
předem urČlenou, jestliže se věi'"itel nepřihlásí. Naopak ocítá se
,sám věřitel v prodlBl1í přijetí,- jestUže papír vča,s neodevzdá
(§ 1419).
8. S nárokem majitele papíru muže býti spojen nárok na
v,edle1jší pilnění, která buďto mohou býti určena (úrokly), anebo
která s,etepll've b:udoucně mají určiti (d'ividlendy). O těchto voolejších plněních vydávají se zpravid>la z,vl,áštní lis,tiny, t. zv.
kupony 19). Jsou vedlejším přís:lušenstvim (§ 912) pohledávky
z majitelského papíru. Avša.k mohou v obchodě býti též před
mětem samostatných právních jednání a poměrů, podléhajíce
pak pravidlům, pla,t ným pro Is amostatné papíry majitelské.
Oá,stecně ovšem, na př. v pi'ičině promlčení, platí o nich ustanovení zvláštní (§ 1480). Pouhými poukázkami na kupony, které
nově budou vydá.ny, jsou t. zv. talony neboli listiny obnovovaci 20).
9. Papír majitelský stane se papírem na Jmel10 zneJlclm, a
sice t. zv. rectapapírem, jestliže jej vydavatel vinkuluje, přepíše
na jméno určitého oprávněného 21). Promění se však opět v pa,pír
maj~telsklý, j'e-li pi"epsán na maj1
ite1e, aneho je-li vinkulaČl1í
záznam vymazán. Zmizí-li ľL3.,proti tomu záznam ten toliko náhodou nebo padělkem, jde okolnost t.aJto k d,obru toliko bez,elstnému na,b yvateli papíru 22).
10. Pohledávka z ma.jitelského papíru je připnuta k majitelstv,í listiny. Proto pozbývá se možnosti, žáldati splnění od
lB) Krasnopolski, 23.
19) Ja.cobi, Das Wertpapier . .. , 1906, 278; Schreiber, Das Recht des
Coupons, 1918.
20) Doleji, poz. 41.
2i) Stein, Gel'. Z., 18'71, č. 70, Anonymus, Vinkulierung ... , Gel'. HO'
1888, č. 16; Schreiber, Erleichterung der Vinkulierung ... , Ger. Z., 1914,
Č.48.

22) Sb. n.

ř.

(5) 20fí1.
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dlužníka, když listina náhodou nebo úmyslně se zmcl. Proti
tomuto nebezpe.čí chrání amortisace 28) liSJtiny (cis. nař. z 31.
srpna 1915, č. 257 ř. z.) 24). Amo'li,i~::t,ce překMi tomu, ahy pohledávka zanikla, zbavujíc papír hodnoty a odu,ělujíc pohledávku
od něho 25), pokud p·aprír se neaoslt al do vlas·t nictví osoby třet.í.
a) Vlastník (udárllivý), jemuě: s,e p~pír zrtra.til, navrhne u pří
slušného soudu (jur. n. § 115), aby zaveden.o bylo řízení, vydáním
ediktu, kterým se případný majitel vybíz.í, aby se dO' určité lhůty
přihlásil, jinak že papír bude zb~ven platnosti 26). Návrhem pře
rušuje se vů.či navrhova.teU promlčení (nař. § 9, č. 1) 27). Je
nutno, aby navrhovatel osvědčil ztrátu 11stiny a siVoje oprávnění
k návrhu (nař. § 3, Č. 2'). OpráVněn k návrhu je, kdo může, uplatřlOvati právo z listiny nebo na zálcladě j;e.jím, anebo kdo má
pnÍNní zájem na tom, aby listina byla prohlášena neúčinnou,
Lhůta edikitáJlni (nalŤ. § 7) činí při majitelských papírech jeden
rok 2B). K ediktu, vydanému po předběžném vyšetření 29), poji s,e
23) Výjimky (amortisace je nepřípustná): cís. nař. z 31. stpna 1915,
257 ř. z., § 2 a další příklady u Ebrenzweiga, 226; zvlá;štní případy:
cís. nař, § 17.
24) GiJeJ):ke, Deutscbes Privatrecht, 2, 120, 180; Hausmeis.t er, Wesen
und Wirkung des AusschluBurteiles ... , Griinh. Z., 39, 63; Rintelelll, Verfahire.n auBer Streitsa0hen, § 70. Úřední vy svě,tlívky a{ ois. nař. Č. 257
ex 15, ve věstn. min. sprav., 1915, 312; Kreis, KraftlOlse,rkÚirung ... , Jur.
Bl., 1915, Č. 46 až 48, 50; G., Not. Z., 1915, Č. 37; Leonhard, tamže,
Č. 44 až 46; Panetb, Ger. H., H116, Č. 27, 28; Allerband, Amortisace ...
(polsky), 1917.
25) O vlivu amol'tisace na lhůtu k podání pl'otes,t u a notifikace při
směnkách a při šeku neni nic stanovelllo. Toho sluší litovati tím spíše,
jelikož při směnkách doručeni žaloby je jediným dllvodem pro př e ruš ení
promlčení. (Směn. z. § 83; uvoz. zák. k civ. řádu soudn., Č. XLY.),sl'ov.
Pameth, Gel'. H., 1916, Č. 27, 28.
26) K tomu min. nař . ze 31. srpna 1915,č. 258 ř. z. a z 26. září 1916,
Č . 328 ř. z., o vyhlašování ztráty cenných papírll a podobných listin.
27) Není také předpisu pro případ, že by proběhlo také nové promlčení, počÍlllající s přerušením pllvoCLniího promlčení, dříve než amortisace je vyřízena. Sluší pa.tmě míti za to, že jak řádné pokračování v žalobě (§ 1497) nebo přihlášení v konkurSIU (kOlllk. ř. § 9, 2), tak i ohlášení
amortisačního řízení vylučuje započetí nového promlčení, že tedy jinými
slovy přerUJŠ.ením promlčení se promlčeni též staví.
2B) Zvláštní předpisy pro takové papíry, ke kterým jsou vydány
kupon.y, listiny úrokové, dllchodové nebo listiny o podílu na zisku: srov.
nař. § 8; rozh. n. s. Č. 1731.
29) Kreis, J. Bl., 1915, Č . 47.
~.
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zá'v'ěr

platební (nař. § 12), zákollJlá, zápověď platJehní, pocmaJlCl
uplynutím dne, kt,e~. ého se dlužník: o ediktu doz;v'ěděl nebo, dozvěděti mohl 30). Lhůta, lmnčí zastavením řízení anebo prohlášením papíru za hezúčinný (nař. § 10). Usn.esení Ol prohlášení
papíru za bezúČÍnný nahrazuje papír sám. Avšak dlužník ji{),
povinen :vyhotoviti lis,t inu náhradní, kďyž s'e mu vydá: zmíněné
UJsnes'e ni (nař. § 13) 31).
b) Amortisace chrání toho, kdo papír ztratil, proti nebezpečí
neodůy;odněné škody. Není však účel,em amortisaoo, aby snad
díivější j1
eho pos,t avení práVlÚ bylo zlepšeno. Proto jsou pro1i
němu zejména připustny všecky ony námitky, které by proti
němu bylo lze podatI jaJmžto proti majiteli papíru 82). Na druhé
straně nemůže amorti,s ace také ničiti práv, kterých řádně, nabyly
osoby třetí. Nestal-li se třetí nabyvatel, na př. nálezce, vlastníklem, odnímá mu ovšem amort~sace právem legitimaci jemu
nepříslušející. Stal-li se' naplJ.'oti tomu řáJdným nabytím vlastníkem papíru, pozbude svého práva je,nom zamlčením 33), nepozbud'e ho tedy, j-estliže mu pro nedostatky řízení byla vzata nebo
ztenČle,na možnost, uplatniti včas s;vé právo 84). Byl-li lwnečně
amortisací za bezúčinna prohlášen papír osoby třetí, kterého
udámlivy poškoz8iIlý vůbe,c ne'z,trat.il, nasltano'1l sice formální
účinky amorrtisaoo ;vůči ;vyd:wateli papíru. arvšak pravý, vlrus,trufk
podrží 'Svoje ;vlastnictví a. můž'e je upilatňo;v'ati proti amolJ.'tisan.t,ovi, třebas amortisačni nállez již nab~l moci práva 35).
11. Zní-li papír na jméno a na (beZlelstného) majitele, jde
o nedokonalý papír majite1ský 86). N edokonaJými majitelskými
papíry j'f:)OIUi - tí">€bas ne svou formou, tedy př,ec ve ;věc~ 30) Freund, Záhlungsperre ... , J. Bl., 1915, Č. 45. Platební zápověď
neplatí vŠlak pro placení kuponů, listin úrokových, důchodových nebo
listin o podílu :M zisku: Nař. § 9.
31) Ztracené kupony a pod. může strana inkasovati bez amo,r tisace
do roka po uplynutí promlčecí doby, jestliže vydavateli o'lnámila ztrátu
před uplynutím prornlčecí doby, vykaZl\ljíc 'se lismnou hlavní a jestliže
v této lhůtě ztracený kupon nebyl před1o~en ani nárok s oudně uplatněn.
(Nař., § 15.)
32) Sb. 7171.
33) Sb. 2541.
34) Sb. n. ř. (13) 5189.
35) Sb. 7590.
36) Může přes to jíti o dokooalý papír majitelský, nemá-li jméno v""$rznamu: Zák. šek., § 3; srov. Ehrenzweig, 221, p<YL. 2.
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knížky

spořitelní

B7). O nich platí sice zásada, že l,llajitel' jP.
pohledávku uplatňov.ati (§ 1393), naproti tomu neplatí však o nich zásada další, žle každý beze,ls,t ný nabyvatel
se s.tane vlas,t ník,em a; věřitelem (§ 371). Spořitelna je nejen
oprávněna, ale i povinna platiti majiteJi (spoř. reg. z 26. září
1844, sb. p. z., s.v. 72, č. 123, § 14; zák. ze 14. dubna 1920,
č. 302 sb. § 10) B8). Tím je vkladateJŮ!IIl ušetřeIÍa nutnost, vyhotovovati plné moci a listiny () odstupu. Na druhé straně nejsou
spolitelní knížky urceny pr:o právní ,o,bc-hod. Proto není ani
bezelstný nabyvatel věcně (§ 371) chráněn 39), a přenáší se pohledávka toliko tím, že ji skutečný věřitel 40) pos1toupL Nedokonalé papíry majitelské tohoto druhu j,sou též talony (listiny
obnovovací). Odevzdate'l talonů máJ sice nárok, aby mu byly
vydány nove kupony, aVlšak. bona fide oo.bYV3Jtel taJon.ů "bez
pláště" není chráněn, naopak sdílí 't alon, jakožto papďr nesamostatný, p1'ávni osud papíru základního (pláště) 41).
oprávněn

12. Od papírů majitelských nutno lišiti papíry legitimační
(t. zv. pokulhávající prupíry majiJtelsk'é). Papíry 1egitimačni
mohou býti vydány na jméno nebo na majitele a poskytují sice
dlužníku právo, platiti dluh odeiVzdateli, avšak nezavazují jej
k tomu. Dlužníki může haopak zkoumati legitimaci odevz'd ate-

na

37) Spo,řitelním knížkám jsou zpravidla
roveň postaveny vkladTÚ
knížky bank a záložen: Sb. n. ř. (4) 1563, (8) 3201. Naproti tomu knížky
poštovní spořitelny mají povahu vinkulovamých knížek spořitelních, neboť
pOlŠtovTÚ spořitelna smí vklad vyp1atiti je.nmn vkladateli, nebo jeho právnímu nástupci nebo zmoooěnci a jest povinna zkoušeti dle předpisu
identitu: Zák. z 28. května 1882, č. 56 ř. Z., čl. XnI; E. L., Das Postsparkassabuch . .. , Ger. Z., 1907, č. 5; Lohsing, Entwendung von Postsparkassabiicheln, Prager Jur. Vljhrschr., 41, 202.
38) Sb. n. ř . (13) 4926; stejně sb. 373, 6428, 7149, 9595, 12.307, n. ř.
(8) 3201, (12) 4799; Randa, Eigentum, 354, poz. '42; týž, Ger. Z., 1899,
Č. 21 aj.; j. m. (toliko opráV1llěna., t. j. spo[itelní knížka je pouhým papírem legitimač.ním), sb. 10.051, 10.342 n. ř. (4) 1563, (6) 2201, 2323; Ste,inbach, J. Bl., 1878, Č . 5; Krasnopolski, Griinh. Z., 22, 583; Adler, tamže,
26, 30, Petschek, ZwangsvoHstreckung, 58; Radlauer, Rechtliche, Natur
der Sparkassebticheln, 1916. Avšak opačný názor je patrně odůvodněn
jenom pro ten případ, že byla vyslovena přiměřená výhrada (spoř. reg.
§ 14). Srov. Rockl, Losungsworb, atd., J. Bl., 1913, ČI. 23, 24.
39) Sb. n. ř. (12) 4799.
40) Sb. n. ř. (1) 327; (10) 3779, (12:) 4678.
41) Tim, že hlavní listina je prohlášena bezúčinnou, stane se bez účin
ným též tJaloo (cís. na.ř. ze 31. srpna 1915, Č . 257 ř. z.) § 16).
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lovu. Papíry legitimač'ní sd~)uží tudLž k pohodlí dlužlúkovu,
usnadňují však zá'ro-veň pústa-vení . -věřitelovo, poněiV'adi dlužník
legitimaci zkoumá jen výjimečně. Ve Slporu práNním o-voom nemůže věřitel svůj náI10ki opírati 10 lis,t inu .s,a motnu jako tomu
je při papiru majitelském -, nýbrž musí proMzatř, že jestl věři
telem.. Takovýmito papíry legitimačními jsou na ma,jitele znějící
pojis,t ky (po,jišť. zák. § 151) 42), zásrt,aVni lislt y 43) a j.
13. Spornou je právní po-vaha lístků a známek z, dlenn:ího
života 44), které nezněji na jméoo, neznějí však také - aspoň
výslovně - na ma,jitele 4'). Zpra-vid:la .slouží k legitimaci věřitele ,
t.akže dlužník je .osvobozen, -vylmná-li pln'ění bona fide vůči ,odevzdateli. Dilem jsou známky a lístky ty nleopřenositelny 46).
Dílem poskytují však tak, jako' nedokonalé papíry majitelské,
přenositelné prá-vo majitele vůči vyd1
a,-vruteli 47). Konečně cenné
známky 48), příbuzné papírovým penězům, nejsou vůbec nositeli
pohledáJv1ek, nýbrž jsou pouhými platebn~mi pros,u,e dky 49). Lze
je po případě, .stejně jako papírolvé peníze v případě poškození.
vyměniti, nelze je však aIDortiSiovati (cís. M,ř. z 31. srpna 1915,
Č. 257 ř. z., § 2, Č. 1 aJ 4).
42) Hamburger Lebensvel'sicherung~poHzze, Zeitschr. f. čff. u. pl'iv.
Versicherung, 1, 96; Sb. n. ř. (5) 2117, (13') 5038. Naproti tomu jsou pojistky pokládány za majitelské papíry v nálezech Sb. 9387, n. ř. (15)
5872 a j.

43) Lohsing, Rechtliche Natur des Pfandscheines" J. Bl., 1911, Č. 32;
Sb. n. ř. (16) 6453, (18) 7298; j. m. (že jsou majitelskými papíry): Sb. n.
ř. (11) 4188.
44) Fuchs, Ger. Z., 1880, Č. 88 až 98;
až 18; 'J1emaveanu, tamže, 1911, Č. 32.

Pisků,

Ger. H., 1896,

Č.
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'5) Lí's tky, známky jídelní, líst~y ze Šlaten a pod.
40 Jízdenky ž·elezniční a pod. Též zpá.teOOí jízdenka odloučená již
od lístku na jízdu prvou? Literaturu stran tohotO' případu 3. příbuzných
případu (JiSlbky O'kružl1Í, jizdJenik.y 'V pd'edplrucení, jízdenky pouličních drah,
listy na zavaz:adla a pod.), u Ehrenzweiga, 232,. poz. 20 a~ 22.

47) Lístky do divadla? Stlll\ler, Rechtliche Natur des Theaterbillets,
1902.
48) Poštovní známky, lwlky a pod.; Kohler, Briefmarke im Recht,
Arch. f. bgl. R., 6, 316; Laband, Wertmarken, Slav. spis pro G. Cobna,
1915.
'9) Shora § 74,

Č.

2.
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B. O poměrech obligačních, je-li několik věřitelů nebo dlužníků.

§ 305.

1. DMený

poměr ,obliga.čnP) .

1. Některé poměry obliga.ční (společnost, hra aj.) umo,žňují,
aby neomezený počet podmětů byl stejnoměrně účasten. Lze je
proto nazvat,i poměry pluralistickými 2). Některé z nich přika.
zují však zúčastněným stranám dJVojí různé pos,tavelli, aJ lze je
pak označiti jako dualistické 3). Obligační poměry takové jsou
buďtio j,Ei.Cnols,t ranné Gzápůjčka a PlOd.), anebo dvolllsUranné (ldoupě
a podl.), podle toho, je-li je.dJna s,tra,na d~už.níkem a druhá věři
teleiJ.IJI, anebo je-li kaooá; [s trana záďo'Veň dIlužníklelIIll i vH-itelem.
Několil~ duali!sti'c kých pomě'rt'i obligačních ste,jn:ého 'obsill.hu může
trV'at~ vedle 'sebe l1e' závis.lě j.al"o samostatné poměry oblig,a,ční 4),
j;es,tEže na př. něldolik osob na sobě nezáVisle od: tého~, vla.stní.ka
]{loupí tutéž věc. Je vš,ak také moŽiIlo, že vícre os:ob ne~ dvě se
bezpro:středně účaJs,trÍítéhož dualis,t ického poměru obligačního
tim způSobem, že postavení jedin é stra.ny je přikázáno záirove,ň
n:ěillo.Jika osobáim. To se může státi různými způsobemi •
a) Poměr obligační mllže býti rozpoltěn 5; tak, že postavení
jedné strany se r02dělí mezi dvě o~oby nebo mezi několik osob
tím způsobem, že jedna , přeVlezme práva, druhá! závazky této
strany (smlouva ve prospěch nebo k tíži osoby třetí).
b) Poměr obligační může býti dělen tak, že práva a; povinnosti jedné strany se rozdělí na několik osoh.
c) Poměr obligační může býti obligačním poměrem souhrnnýhn, takže několiill osob jest oprávněno, pokud se tyče povinno,
požadovati, pokud se týče plniti, avšak jen jednou 6).
') Krasnopolski, 34; Ebrenzwe[g, 83.
2) Ehrenzweig, 83.
3) Ebrenzweig, 83.
4) Steinlecbner, Unredlichkeit, 12, poz. 1; Binder, Korrealobligation, 5.
5) Ehrenzweig, Die sogen. zweigliedrigen Vertrage, 1895, 105.
~ ) Mozna je též tak zv. subjektivní obligace altemativní, při níž je
sice několik osob oprávněno nebo zavázáJlo, při níž však jenom jeden
z věl'iteb"t , pokud se týlSe dlužníků, může nárok uplatniti, pokud se týče
může býti stíhán. Takovým zpl"tsobem je na př . upraveno ručení několika
železnic zúčastněných při dopra.vě nákladů (žel. dopl'. řád, § 100). Otázky
-z takovýchto poměrů vznikající, na př . otázik.u, jror. jesrt fo()llmulov~ti žalobu, a.nebo jaký účinek má, naJstupuje-li se vůči stranám kumulativně a
nikoliv alternativně, nelze tudíž posuzovati podle I3.nalogie souhrnného
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d) Pom'ěr oblig'ační může míti platnost k ruce rspolečné a
nerozdílné t.ak, ž,e pohledávka přísluší j,en někoEka věřitelům
společně, anebo žle pohledávlrosměřuje jen vůči někíolika dluž~
níkům společně 7). Takovýto případ však naše právo nezná 8).

2. Vzejde-li o to pochybnost, sluší míti za to, že jde o ohlijes,tliže několik osob je opr:1vněno požadovati dělitelné plněni (§ 889: "věc dělitelnou") 9), anebo j'e,stliže
několik osob je povinno takovéto plnění provésti (§ 889). N eplatí domněnka, že jde .o úhrnný poměr obligační 10). Dílčí, poměr
obligační jaJm takový m*že býti založen smlouVlorU (§ 888), ne'"
dovoleným činem (§ 13021), anebo jinými skute'č'nos,tmi, anebo
m-ůž<e též vzniknouti z jednoduchéh.o poměru obligačního tím,
Žle děd i ctvim, postoupením nebo pře,vzetím dluhu' pohledávka
neho dluh přejdou na několik os,ob. Každá dilč'í pohledávka. má
tu samostatný osud. Kaž<la z nich může samosta,tně ·zaniknouti 11). Tím, že mají však spole,čnýl důvod vzniku, mohou mezi
dílčími pohledávkami vzejtti tak~ právní vztahy. Zúčas,tněné
osoby mohou jakožto litil> 00nsortes, žalovati neiho býti žalo;vány
(civ. ř. s. § 11, č. 1). Ka,ž dá může žá:d.ati zjištění celého obligač
ního poměru 12). Každá mus,í trPěti námitku smlouvy nesplněné,
dokudl ne,srplnili Višichni atd:. Velikost podílJu řídí .se podle príÍivnLho poměru mezi účastníky (§ 888) 13). Vznikne-li o to pochybnost, pokládaj.í se podlily za s:tejně veliké (§ 839). Velikost podlílu
r,ozhroduje nejenom pro poměr podílník:ů me,zi sebou, nýbrž, pokud
gační poměr ďělený,

poměm obligačního (§

891), nýbrž pod1e analogie obliga.čního poměru dle
volby (§§ 906, 907); srov. stran zvláštního případu podle žel. dopravního
řádu: Reichel, Schuld mit Obernahme, 118; Hilscher. Haftung mehrerer
Eisenbahnen, J. Bl., 1895, č. 40 3IZ 42.
7) Stobbe, Zeitschr. f. Reohtgesch., 4, 207; Gierke, Genossenschaftsrecht, 2, 956; týž, Dootsches Privatre{)ht, 2, § 122 a j.
8) Shora § 62, Č. 2.
9) 8hor31 § 296.
10) Sb. 8944, n. ř. (2) 458, (3) 1019, (16) 6336, (17) 7091; srov. Pineles, Solida,r haftung, 1910; týz, J. Bl., 1908, Č. 3. Avšak podle zvyklosti
právního obchodu (§ 914) může býti odůvodněna domněnka, že jde Q. souhrnný poměr ob1igač.ní: Sb. 2017; n. ř. (14) 5487. Srov. též doleji § 307,
č. 5 a).
11) Sb. n . ř. (9) 3586.
12) Sb. n. ř. (1), 70.
13) Při spo,ludědicích podle velikosti dědických podílů (§ 821), při
společnicích podle velikosti podílů (§ 1203) atd.
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přicházejí

jalwžto podílníci v úvahu nlli venek, též pro poměr
j'edich dlužníkům neho věřitelům (§§ 889, 1203), jakož i vůči
osobám třetím, které jakožto ces.ion.áli, věřite,lé zás,t llivnía pod.
nabudou práv k pohledávkám dílčím.
vůči

§ 306.
Je-li

2.

Ob 'ligační p ,om 'ěry nedělitelné 1 ).

plnění nedělitelným,

měr, tře has

na

je nedělitelným též obligační popo případě dJužníka, vystupuje

straně věřitele,

n' ěkolik subj'ektů

(§ 890) 2).

1. Dluhuje-li několik ()lsob nedělitelné plnění, může vělitel
požadovati splnění od každého spoludlužníka. Vzníkw s'ouhrnn}T
poměr obligační (kmrealita, §§ 891, n.). Dlužník, který vykonaJ
celé plnění, má pTáV:d pos,t ihu vůči svým slpoludlužníkůln (§ 896).
Naproti tomu nemůže tu vělitel podle povahy věci uplatňovati
pohl'8iďruvku "podle podHUl, které si zvofi" (§ 891). Stane-li se
plnění nemožn}'Tffi pro zavinění jedn.oho ze spoludlužníků, smě
řuje náhradní pohledláNka jeiIřOm proti němu. Stíhá-li zavinění
několik osob, ruČÍ ovšem společně (§ 1303) 8).
n'ěkolik osob oprávněno, požadovaJti neděliteJné
žalovati každá z ních. Rozsudekl nepůsobí však ani
ve prospěch spoluvěřitelů, a.ni proti nim 4). Věřiteil, který' plnění
požaduje, musí prnto - neposkytuj'e~li vykonané plnění již svou
pova.hou uspokojení všem věřitelům 5) - poskytnouti: dlužníku
jistotu pl'O ten případ, že dod'atečllě hude také ještě jiný věřitel
na něm požadovati splnění, anebo musL žáďati, ahy plnelú ve
pros,pěch všech velitelů bylo složeno k soudu 6).

2. Je-li

plnění, může

') Schey, Obl. Verh., 251; Last, Anspruchkonkurroo.z und Gesamtschuldverhaltnis, 103; Krasnopo'lsJů, 35; Ehrenzwe!Íg, 85.
2) Příklady: Ručení několika cedentů za to, že pohledávku lze vymoci: Sb. 320; závazek k depuraci prodané nemovitosti: Sb. n. ř. (11)
4177; závazek dědice depo,&itářova k vrá,cooí věci: Sb. 12.730 a j.
3) Poměru zůstane zachována povaha úhrnného, pómi'íru obligač
ního, třebas dodatečně na místo nedělitelného předmětu nastoupí" před.
mět dělitelný (náhrada v penězích): Schey, 255; Ehrenzweig, 35, proti
tomu Krasnopolski, 35 a j.
4) Petscbek, Zwangsvollstreckung, 200, poz.
5) Jako na př. při vyklizení bytu a pod.
6) Něm. obč. zák., § 432; Schey, 253, poz. 10; Last, 107, poz. 2;
j. m. Petschek, na uv. mí. stě; proti tomu Ehr,enzweig, 85, poz. ~2.

40
3. Úhrnné (společn:é) poměry obliga, čnP) .

§ 307.

a) P ,o j'rem a vznik.

1. Úhrnný poměr obligační jer dán, je-li každý z n'ěkolika
oprávněn požadovati cerlé plnění, anebo je-li každ.ý
z nělwlika dlužníků povínen vykonati c,elé plnění, jestlÍže však
zároveň plnění jednou vyloonané uspok:ojuje všechny věřitele,
po případě osvobozuje všecky dlužníky. Tak tomu může býti na
zátkladě zvlátštního ustanovení, třebas 'plněl1iÍ ' samo je dělitelné.
věřitelů:

2. Úhmný poměr obHgační j,e buď aktivní, jde~li o několik
anebo pasivni, j,e-li tu několik dlužníků (úhrnné pohledávky, úhrnný dluh). Úhrnná pohledávkia není zjevem typickým,
nýbrž slouží mwpak nahodilým účelům, k usna.dnění právního
postihu a pod. Nap'l.1o,ti tomu má úhrnnÝ, dluh ten: typický účerl,
aby věřiteli byla poskytnuta zvýšená jis:t ota tím, že za. tutéž
pohledávku Tučí několik dlužníků.
v' ěřitelů,

3. V souhlase 00 stavem nauky v době vzniku o. z. o'. nezná
naše práV'o rozdlílu mezi lw,rela.litou a solidaritou 2). Předpis,y,
kmeaJitou (§ 891 až 896), hodí sle na úhrnné pom.ěry obligaČIDi
každého d:ru:hu. Tí.m( však není vylouoono, že mezi úhrnnými
obligačními poměry panují velmi značné rozdíly podle dlI'ivodu
vznilw a úče~u jejich, a ž,e tudíž všeobecných pravíderl -, zeklteré občanský záJwník ooorarhuje o poměru, který on na.z,ý vá
jména pravídla, že v pochybnlOsti neručí spoludlužník jeden za
zavínění spoludhlžníka druhého, jakož i pravidla, že je odůvod1) Mages, Gesamtschuldverhiiltnisse, 1872; Czyhlarz, Griinh. Z., 3,
59; Steinlechner, Juris comunio, 1, 118, 165; Unger, Passive Korrealitat,
Dogm. Jabrb., 22, 207; mner, KorreaJschuld, Zentr. Bl., 3, 65; Unger, Das
We.sen der Korrealobligation, Dogm. Jhrb., 23, 106; Waldner, Korreale
Solidariti1t, 1885; Mitteis, IndividuaJisierung der Obli~tiO'n, 1886; týž,
Griinh. Z., 14, 419; Hofmann, tamže, 146; HruzaJ, Korrealobligation ...,
1895; Binder, KOrl'ealobligation ... , 1899; La-st, AIIl.spruchkonkurrenz ... ,
1908; Leona-rd; Gesamtschuldner, Slavn. spis, 1911, 2, 847; Adler, Zweck
und Wirlmngen der Gesamtschuld, tamžet, 880; Hasenohrl, 1, § 9 až 11 a
1, 187; Krasnopo~ski, 9; Ehrenzweig, 86; Schuster, 60.
2) Hmzar, Lehre von der Nwation, 130, poz. 17; La&t, Anspruchlrl~Jlkurrenz. 114, poz. 2. Pl'O rozlišovární takové i v našem právu se vyslovují: Unger, Dogm. Jhrb., 22, 231; Schey, Obl. Verh., 259, poz. 38; 620
a j. Při pI'avých úhrnných poměrech obligačních rozhoduje prý spole~
nost anebo stejnorodost c1úvodú jejich vzniku; srov. K Jingmi.iller, Unechte Gesarntschuldverhaltnisse, Dogm. Jhl'b., 64, 31.
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ně no

vzájem.né právo :r;e-g reJ3iní - , s,luší použíti jen potud, pokud
podle okolnosti jedno,tlivého případu nejde najevo něco jiného-o
4. I pro platné právo }e pochyhno, zda úhrnný poměr obligalČonÍJ Zmll/čí jedno,t npu ohligaci anebo mnohost obHgací 3). N ejvíce pro sebe má patrně i pro naše právo MZOľ, že úhnmý
poměr obligační je jednotnou ,o bligaci s několikerými ručením.
Tedy; ert - et co dio ručení, aut - aut 00 do závazku 4). T;:m
je vystiženo aspoň hospodářsiké já.dr,o pas,i vního obHgačniho
poměl1l úhrnného. Avšak ani této fonnule nesluší 'UJžíti bez
dalšího k tomu, aby z toho byly ,o dvozovány právní zásady 5).
5. Důvody vzniku úhrnného pom'ěru obligačniho jsou:
a) Smlouva (§§ 89'1, 892), je-li úmys1r z-alož.iti úhrnný: poměr
obliga.či1.í, výslovně prohlálšenanebo z okolnostt patrný 6). Je-li
plnění dělitelno, V1zniká sice v pO'chyblllOlsrti dělený poměr obligační, t,řeb3Js tu je několik v'ěřitelŮ: nebo dlužníkftl (§ 887, 891).
AvŠak společné 11l1oojemství (§ 1359), pří1ežitos,tní společnost
(§ 1203; obch. zák. čl. 289) a právní; jednání o-b chodní (obch.
zák. čl. 280) zakládají přes to, vz,ejde-li o to pochybrros,t , úhrnný
poměr obligační. Není nutnO', aby několik spoludl11lŽníků se zavaoovalo zámveň. Úhrnný dluh může vzniknouti též dodat,eč
ným přistoupením (§ 1347) 7).
b) Poslední pořízeni, jestliže na někl()liki osoh je' pamatováno
tímže pfJ.'ávem, anebo jes:tliže něk'olika dědicům nebo od.lC3JZOVníků:m se ukládá plnění rukou společnou a nerozdílnou.
c) Zákon. Ze zákona -vzniká: úhrnná pohledávka jenom
v několika případech d,1e prráv:a _obchodnilio a :směnečného 8).
N apro-t i tomu úhrnný dluh vzniká podle zákona v oetných pří
padech, jak,o na př.:
a) Byla-li šlwda, způsobená! spoLečným poškozenim, p-řivo3) Přehled jednotlivých theorií u Reichela, Schuldmitiibemahme,
1909, 25; pro platné právo: u Ehrenzwei.ga, 88.
4) Hofmann, Grunh. Z., 14, 153; Gierke, Schuld uud Haftuug, 110 aj.
5) Binder, Korrealobligationen, 40.
rs) Sb. n. ř. (14) 5487, (16) 6246.
7) Sb. 9837, 10.363, 13.256; n. ř. (17) 7091.
8) Na př. při příležitostní společnosti (obch. zák. čl. 269); jsou-li duplikáty s měnky vydány různým osobám: Grtinhut, Wechselrecht, 2, 338.
Naproti tomu nikoliv odvoláním darování pro pozdější narození dítěte
(§ 954): Ehrenzweig, 93, k poznámce 56 a 57 a za nimi!, proti Krasnopolsk emu, 10.

42
děnJa úmyslně ,

aneb,o ne.l1;e'"li podíl jedno>tlivých pachatelů při
poškozeni určiti (§§ 1301, 13021aj.) 9);
tJ) jestliže někoHk porucniků llieho opatrovniku společně
pravuji ma.j,e,t ek poručencThv (opatrova,ncův), aneb'o jestliže si
správu j.eho svémocně rozdělí (§§ 210, 282);
y) jes,tliže ně'IDoHk dědiců nabylo společného dědictví, aniž
jim přísluší právní dobrodiní sloupisu (po odevzdáni pozůstalosti
,,1"lči vě.liteJŮill pozůs:taloSltnim a odklazovnikům [§ 820n;
o) Byla-li pozů:stalolst lwupena, v poměru mezi kupclem pozůstalosti a dědici vůči věřitelŮITl1 pozůstalos1 tnim a odkazovníkům (§ 1282); podúbně § 1409 s,t ran zcizerní jmění anebo podniku;
8) dokud trvá: závazek ze směnky, niko1iv též po, propadnutí
nebo promlče'ni směnky (směn. z. § 89) 10) V poměru mezi smě
nečnými dlu~níky (směn. z. § 86) 11);
s) jestliže mezi konkur:sem anebo mimo :llionkurs, j1e podán
odpor vůči dědici nebo jednotlivému nástupci původniho odpůrruho protivnika (l~onk. ř. § 38; odp. řáidl § 11) 12);
1)) byl-li nákladJ převzat s nákJadrním listem průchodním,
v poměru mezi porvoznfry (obch. záro. čl. 401) 13);
:f) ručí-li n'ěl{lolik 'osob za pophttky lllo,tářsiké (not. řád § 175);
t) za některé útraty tmstniho řízení (t,rest. řád § 389);
x) za něk'te'l..é dávky 14).

§ 308. b) Ú čin k y

Ú

hr n n é hop o m

ě l'

U

obl i g a

ční ho.

1. Úhrnná pohledávka pone,c hává zprmvíd,l a ďlužnikovi, aby
plnění vykonal vůči onomu věřiteli, jlemuž plniti chce (§ 896).
Jakmile však jeďen z věřitelŮ; jej ()i to "po,žá.dal", t. } jej soudně
vyzval 1), může platně plniti již jen tomuto věřiteli (§ 892).
Úhrnná! pohledá.vka s~ouží jenomJ k účelům v:o,lhy, n.ik:oliv k úoo9) Lll!llgel', Gesamtschuldvel'haltnisse ... , Gel'. Z., 1920, Č. 9, 10.
10) Sb. 5421; Gl'unhut, Wechselrecht, 2., § 141', poz. 6.
11) Rep. nál. 208; Sb. n. i'. (15) 6162; právo regresní: Sb. n. ř. (6)
2545.

12) Eh.renzweig, Kommentar zur Anfechtungsordnung, 407, poz. 63
:.t j .

13) DopI'avní řád žel. § 100: shora § 305, poz. 6; cestoWlí zavazadla:
l'ep. nál. 267; rozll. ll. s . ,č. 1761.
14) Citáty iU Ehrenzweiga, 93, lit. m ).
1) Nesta.čí mimosouc1ní upomínka,: Unger, 2, 536, :po'Z. 13; Krasnopolski, 21; Ehl'enz~eig. 91, poz. 35; Last, Ansprllchkonkllrrenz, 227.
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IŮJlllJ Izajiš'tění. PrOlt o má tu nejenom d1uh, nýbrž: i l'llčeni povahu
toliko altema,tivni, nikoliv kumulativní. Proto. ručí také konkursní poas,t ata dluž11íklQv,a (plnou) k:votou konkur:snf jenom
jednou 2).
2. Při úhrnném závazku ruč~ každý dlužním za celek. Věřitel
může požadovati odJ všech anebo. od několika dlužníků: společ'ně
c.elek', anebo mŮJž·e také odl kažc"Uého z nich po'žfadovati určitou
ř,áJSIt dle své libosti, aneho může se pl"idrž'et~ jenomJ jediného, dlužníka (§ 891) 3). Byl-li však: věřitel uspokojen jedním dlužníkem
anebo několika dlužníky, jsou tím osvobozeni též ostatní věli.
telé, opačně ručí, dokud věřite,I neni uS/pokojen, ostatní dlužníci
i tehdy, jestliže jiný dlužník byl již me, splněni celku octsouz,e n 4).
Věřitelovo právo volby není dotčeno ani tím, že jeden úhrnný
dlužník! (spoluJdlužník) anebIQ několik jich upadne. v konkurs
(konk. ř. § 18). S pla,cením konkursní kV'oty je však konkursní
podstata úplně os,vobozena, též jakékoliv I"egresni povinnosti
vůči spoludlužníkům (konk. ř. § 17) 5). Upadli-li však spoludlužníci rovněž v kionkuns., můž'e věřitel požado'v ati kvotové uspokojení v každém konkursu a to ne,j en v příčině zbývající pohledáJvky, nýbrž bez ujmry plateb již vykonaných v pří
čin'ě celého svého pohledávání aždlo úplného uhraženi 6).

3. Podle svého. pojmu půsIQbí tedy splnění nejenom mezi
osobami bezprostředně účaSitněnými, nýbrž též vůči vš,e m věři
telům nebIQ dLužníkům úhrnného poměru IQbligačníhO' (§ 893).
Proto :stačí ke knihovnímu výma,zl1 hypotéky výmazní prolh lá,šení
vydané jedním z věřitelů 7). TO'též, co platí O' s,plnění, platí též
~ ) Ehrenzweig, 91, poz. 37 a 38.
3) Úhrnný dlužník ze zápujčky nemůže Isnad namítJati, že peníze
jemu nehyly vysázeny: Sb. 53, 7107.
') Sb, 1086, 9778, n. ř. (10) 3804. Omezení práva volby za penience
sporu na případ, že věřitel upustí od žaloby (§ 891), bylo odstl'aněno
civilním řádem soudním, jelikož aní zpětvzetí blolly, ani vzdání se nároku není totožnó s někdejším 'llstollpením od zaloby: Sll. n. ř. (8) 2934;
(10) 3804; Ehrenzweig, Griinh. Z., 25, 281, Tilsch, Einilu/3 der Zivilprocessgesetze, 219; Schrutka, Die EinredJe des spater heklagten KorrealBcl1uldners ... , Slavnostní :spis, 1911, 2, 898, Iprwti KraJS:nO!polski, 12; Lalst,
Anspruchkonkurrenz, 240.
5) Rintelen,. Handbuch, 362.
6) Rintolen, 361; Sb. 5595; stejně v řízení vyrovnávaCÍm: Vyrovnávací řád, § 18.
7) Ehrenzweig, 95, poz. 11.
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°

phiění na mistě platby a
s,loženÍ k soudu. Avšak "spoludlužlúk nezpůsobí tím, že smluví s věřitelem obtížnější podmínky, ujmy ostatním, a výhody a osvobození 8), jichž se dostane
spoludlužníkovi jen pro jeho osobu, neprospívají ostatním" (§ 894).
a) Změnaohligace D) přivoděnáJ smloUIVou, působí zpravidla
jenom ve prospěch smluvních stran a proti nim. Též uznání
dluhu půs,ohi jienom v neprospěch strany uznáNající.
b) Zavinění a prodlení půs'obí zpr:widJ.a jeu vůči provině
lému nebo prodlévajícÍillu (§ 1302) 10). "Pokuď několik Sp01Udlužníků ručí již z toho dův:odu, že opomenuli splnitivých závazků, posUlzuje se podle povahy IsmlOiUJvy" (§ 1303): Z toho,
že při děleném poměru obligačním několik spoludlužníků
úmyslně smlouvu neplní, nemá: vzniknouti úhrnný dluh ll). Tím
nemá! však býti řečeno, že by při úhrnném poměm obligačruím
uepl'o~nilý spoludlužník vždy 12) ručil 13 ) za provinilého spo~u
dluižníka. Nepřijme'-li věřitel plnělÚ nabízené úhrnnými dlužníkem, ocitá S'e' ,sice v p:w é řadě v prodlení jen vůči tomuto
dtlumH{\ovi, 'zpl'avidlla vlš ak ocitá se záToveřl v prodiení vftči ost.atlúm dlužníkům, poněvadž z,pravidla jeden slpo>!udlužník vykoná
plnění za všechny a s jejich oouhlasem (§ 1423). Právo od:"
stoupe,lÚ (§ 918 n.) možno vykonati ovšem vždy jenom ve p1.'Ospěch všech a pwti všem 14).
c) Kompensace působí sice jako splnělÚ (§ 1438) a potud
se spoJud!lužníci kompensacrí 'Slpl'ošťují, avša;k poněvad1ž tu ThelÚ
vzájemnosti (§ 1438), nemůžoe jeden úhnmý) dlužruík kmnpen.sovati protipohledávky, přís,lUlšející jinému spoludlužnJ.ku 15),
(I

8) "Výhody" zahrnují též sečkání , "osvobo'lení" zalU'nuje též pří
pad, ,že jeél'en spoludlužník ze zákona, na př. poněvadž je nezletilý, je
ze závazku osvob.ozen: Ofner, Protokolle, 2, 00.
D) Závazky jedno<tlivých spoludlužníku mohou ostatně již od po.
čátku býti l'lhné: Sb. 12.764; Last, AnspruchkOlnkunenz, 265; Krasnopolski, 16, poz. 1; Ehroozweig, 94, poz. 1.
10) Sb. 9278, 13.788, n. ř. (9) 3587.
11) Ofner, Protokolle, 2, 576.
12) Avšak z poměru obligačního může vyplývati také něco jiného:
něm. obč. zák., § 425; v příčině na'š eho práva: Schey, slavn. spis, 1911,
1, 513; Adler, tamže, 2, 891.
13) Ehrenzweig', 94, poz. 5, proti Ungrovi, Dogm. Jhrb., 22, 254,
poz. 192 aj.
14) Srovnej něm. obč. zák., § 256; Ehrenzwe,ig, 95, poz. 9.
15) Ani potud, pokud vůči tomuto spoludlužníku má právo regresu:
Ehnmlzweig', 95, poz. 13 a'z 15; proti Unger, GrUnh. Z.. 15, 544.
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aniž · může dlužnik vůči úhrnnému vffi'iteIi kO'lIlpens,o vati pohledávku, kterou máj vŮiči jinému věliteli 16).
d) Prominuti dluhu jedlním úhrnným věřitel,em nedotýká se
práv spoluvěřitelů ani tehdy, promine-li se dluh po zažalování
pohledávky 17). Prominutí d~uhu vůči jednom-Ul úhrnnému dlužníku může znamenati někdy propuštěruí tohoto dlužníka z ručení,
někdy prominutí dluhu be'z omezení na jeho osobu. Co platí" je
otázkou výkladu 18).
e) SloUlče'ní (§ 1445) pohle,d ávky se závazkem jednoho úhrnnéhO' dlužníka ne.osvohozuje ostatní úhrnné, dlužníky 19). Avšak
práNo regresiU jim přísluší též vůči spoludlužníkovi, který e
stal věřitelem 20). Naproti tomu zaniká úhrnná pohledávka
v piičině v,še,ch věřitelů 21) slou;čooím pohleďávky jedn.oh.o úhrnného věřitele s dluhem.
t) Rozsude,k! půs obí podle všeobecných zásad! procesiUálních
jenom mezi stranami sporujícími.
g) PromH'!0UÍ pŮisobi jen vůči jedrn,omvému věř1teli neb.o
dlužníku a v jeho pro,sp'ěoh (směn. z. § 83; obchoďní zák. čl. 148
a j.). Podobně platí s,t avení nebo př,el'ušení promlčení jeDlO'lIl pro
toho, v jehož osobě důvod slt ave,n í nebo přeruš'em nastal 22).
h) N ovace - totéž plati o smíru 2B) - ruemamená stejně
jako při splnění, že dlužník je uspok:01jen 24). N ovace úhrnné
pohledávky působí vždJy jen rm.e.zi stranami (§ 894). Novace
úhrnného dluhu může podle úmyslu s tran ručení spolud,lužníků
16) Jinak žel. dopl'. ř. § 100, 4. "Pn)!~ižalO'bO'u n ebO' kompensací lze
uplatniti nárO'ky ze smlouvy ná.kladlú též vůči jiné želez.nici, zakládá-li
se žalO'ba její na téže smlO'uvě. "
17) Ofner, PrO'tO'kO'lle, 2. 20; Lalst, An.8ipruchkonkurrenz, 189.
18) Sb. 79!JQ, 10.908.
19) Sb. 3842, n. ř. (11) 4177.
20) Sb. n. ř. (12) 4816.
21) Něm. obč. zák. § 429, 2; Ehrenzweig, 96, poz. 21; j. m. Krasnopolski, Hi; Last, 206. Důvodem zánilm je, že dlužníku přísluší volba
mezi někO'lika věřiteli a že &i tedy sánI věřitele zvO'lí.
22) Výjimka při přel1U š ení splacením úrO'ků nebo splátky: Shora
§ 288, PO'z. j3. Jinak (uznání dluhu jedním dlužníkem přerušuje promlčení též proti O'stat,n ím dlužníkům ) : Sb. 1405.
23) Sb. n. ř. (8) 3215; Helle'r , GM. Z" 1876, Č. 64: stran nuoenéhO'
vyrO'vnání: KO'ukr. ř., § 151; vyrovnací řád, § 48.
24) Ehrenzweig, 97, poz. 27; naprO'ti tO'mu Sb. 12.519; stran růz
ných názorů , ležících uprO' střed, srO'vn. Last, 175, 191; KrasnO'PO'l~ki,
14 a j.
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buďto

rušiti anebo ponechati je neldotčené. Je-li o tom pochybnosit , .sluší patrně míti za to, že ručeru 'spoludlu~níkůl se mší 25).
i) PostoupeIliÍ - a s,tejně pře,vzert:.í - závazku 20) může míti
za př,edmět úhrnný poměr obligační jakoOžto takolVý anebo závaz,e k jednotlivý 27). V posJednějším přLpa,dě os,v:obodí se cessí
přislušný úhrnný dlužník, jes,t liže některý spoludJužník uspokojí
cedenta 28).

§ 309. c) Právo postihu 1 ).
1. Úhrnná poblledávka nemá) sa:rna o Slobě ten účinek, že by
kteil-'ý byl usrpolmjen v pl'Íčině ce,lé poh1edáv:ky, mčil
nějakl svým spoluvělitelům. Zďaa pokud! je povinen přijaté
plnění jim vydati, sluší PoOsuz.ovati jedině podle zvláštního právllIÍho poměru, který panuje mezi spoluvěliteli. Není-li takového
poměru, není jeden vůči ostatním kl ničemu povinen (§ 895).
2. Úhrnný závazek napil'loti tomu dává! spoludlužníku, který
sám uhradil celý závazeik', praVlO powovati i bez postoupení
práva od ostatních spoludlužníků: náhradu a to, není-li mezi nimi
jiný zvláštní poměr us1tanorven, ste,j nými dJíly (§ 896) 2). Plněním
jednoho spoludlužníka byli záVazku sproOšťěni všichni; bylo by
proto nespravedlivo, kdyby libovůle věřitelova měla rozhodoOvati
o tom, kdo má; nésti bĎemeDlo závazku. Proto JIlJU$í všichni
spoludlužnici přispěti poměrně (§ 1043) 3).
a) Trvá-li mezi spoludlužníky zvláštní poměr právní (na, př.
§§ 820, 1197, 1203, 1282, 1358 a j.), řádí se práNo, posltihU' oOvšem
především podle toho't o zvláštního poměru.
Kdo uplatňuJe
zákonné prá.v'o pos,tihu, musí tudí~ prokáza,t i jenom, že, ostatní
spoluruči a, že oOn celý zá;vaze,k! splnil 4). Jenom ten, kdo pověřitel,

25) Sb. 5700, 10.887, 12.519.

26) Gierke, 3, 260.
Schott, DbeT Zession Vml Korrealobligationen, disertlJ,ce, 1897;
Binder, Korrealobligationen, 243.
28) Totéž platí, provede-li se přikázání úhrnného dluhu jeuom vůči
jednomu dlužníkovi: Sb. IlJ. ř. (9) 3341.
1) Pojišť. zák., § 54: ",VyrovnáIDí."
2) Zaplatí-li jeden z.e spoludlužníkii zbytek dluhu, vztahuje se postih jenom na kvotu tohoto zbytku: Sb. n. ř. (j) 1910·
3) Též v případech § 1302 a 1359: Sb. 10.430. Regresní nárok
(§ 896) platí při úhrnných poměrech obligačních jak ze zákona:. tak ze
smlouvy vzniklých: Sb. n. ř. (5) 1910. O rr.gre&u držitele nemovitosti,
simultánně ručící, proti ost3!tním, srovn. shora. § 284, poz. 23 a 24.
4) Sb. n. ř. (1) 24.
27)
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žaduje dále jdoucí ruče'l1iÍ, anebo. rodů opačně odpírá ručení v růz
sahu půžadůvaném, je povinen prokázati takůvýtů zvláJštní pů
měr. Stejně muže jenům zvláštním půměrem by ti založen závazek
spůlupi1sůhitiJ jLZI hned! při us,p olwjeni ~ěritelel a nilmliv půr
skytnouti teprve náhradu za vyl\Jůnané uspůlmjení, 5).
b) Průpustí-li věřitle-l jednůhů úhrnného. dlužníka z ručení,
nemuže tím ostatním spoludlužníkUm býti zkrácen jejich regresní
nárok, není, t4m tedy osvůbůzený spůludlužník! sproštěn své
regresní půvinnůsti aníž ůvšem také není l'ůzšířena regresní povinnůst -o statních (§§ 896, 1363).
c) Byl-li naprů,ti tO'mu jedem ze slpo,lu<11užníku nezpusobilým
se platně zavazovati, anebo., není-li oS tO', aby závazek: svuj
splnil 6), musí, ostatní s,půludluž'níCi převzíti půdíl, který tím: vyjde
naprázdno (§ 896). Upadne-li jeden spoludlužník v kůnkm-s-, lze
regresní náirůID přihlásiti jaků po.dmíněnůu po.hledávku již, než
ještě věřitel byl uspůkůj, en, půkud ůvšem věřite,l sá.m! pohledávku
sVůji ke kůnkursu nepřihlásí (kůnk. ř. § 17).
d) Práva věřitelova nepřecházejí sama sebou na plátce 7).
Plátce muže však před platbůu anebO' při ní žádati, aby mu
byla půstůupena (§ 1422), anebo. muže (§ 896) "i bez po.s,t upu pohledávky" žádati o.d spůludlužníku náhradu rů,vným dílem 9).
Tento. nárůk nespůčí,vlÍJ tedy na postupu ze záko.na, plynůucÍm
nebo. fingůvaném 10), naůpak, jde tu o. nůvý ruirůk ze zálrona,
který tudíž také podléhá isamůstatnému průmlčení, který nepožívá zás,g tvního práva, zalůženéhO' pm úhrnný záv:azle k ll) a
který také nezakládá no.'vý; úhrnný závazekl 12).
5) Sb. n. ř. (13) 521!.
li) Která doba tu rozhoduje? Krainz u Eln:enzweiga, 99, poz. 43:
Doba platby; Krasnopolski, 18: Doba regresu; souhlasně Ehrenzweig

na uvedeném místě.
7) Nejde tu o případ § 1358: Sb. n. ř. (2) :í06, (l~) 5-126. Výjimka:
pojišť. zák. § 62 a k tomu Ehrenzweig, Zivilrechtsreform, ' 15.
8) Patrně může též osoba třetí, která. dJuh zaplatila, se souhLa.sem
úhrnného dlužníka požadovati postup pohledávky vůči všem : Ehrenzweig,
99, poz. 40 proti Sb. n. ř. (14) 5405; srorvn. Sb. 9278, n. ř. (171 6878.
O) Sb. 7121, 10.430, 13.817.
'0) Krasnopolski, 18, poz. 9.
ll) Sb. 10.769. Spoludlužník, který dluh zaplatil, nemůže ani na
základě jemu cedovaných práv věřitelových bezprostředně vésti e~ekuci
proti svým spoludlužníkům: Sb. 1754, 8389,9296, 12. 425.
12) Sb. 7121 , n. ř . (1) 24, (12) 4526.
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HLAVA III.

Vznik

obligačních poměrů.

Hofmann, EntSltehullgsgriinde der Obligatiooon, 1874;
tionsverha,ru:1lungen, 3; Ehrenz,weig, 120; Schuster, 16.

§ 310.

Pře

Soh~y,

Ohliga-

hle d.

Púměry obligač~ vznikají buďto hezprústřeooě Zlel zákona,
anebo z prrá,vníhú jednámí, an~ho ze vzešlé škúdy (§ 859). Pnmo
na zlÍ/koně spo'číváji .ony púniěry úbligačni, jichž základem není
ani právní jednání' ani vzešlá škúda, jako na př. nároky prú obúhaoelllÍ, anebo něl~terré nárúlťy vJ1živú'v ací. A však i takúvé,tú
obligač.ni púměry předpúkládají zvláštní skurtlmvýs1
t av, který
ovšem IlJe,ní přivúděn právním jednáním kl túmu kúnci směřujícím
anebú púŠkúzením. Při 'ned'úls,tatku spúlečného pú,s,itiV1Úho znaku
vzdávlÍ/ se zákún túhú', vylíčiti souhrnně tyto skutkúvé púdstaty.
Většina .obligačních púm' ěrů se však zakládá obúustrannými
právními jednánimi, smlúuvami. Některé obligační púměry vznikají též jednú,s wanným práNním jednánim. Ze vzešlé škúdy
kúnečně vznikají, úbEgační púměry neotúHko na základě jednání
nedúvúlrených, nýbrž i na z.ákladě jednáni, s kterými žád'ná vina
není spojena, které však zava.zuji ~ náhradě šklúdy.

A. Smlouvy.

1. Ja,k se s,mlúuvy uzavírajP).

§ 311. a) Púvšechné podmínky.
1. Smlúuva 2) vznikne tím, že jedna strana pfijme &lib strany
druhé (§ 861) 3). Smlúuvu zakládají dva elementy: Návrh (slib
1) HwselJlohrl, 1, §§ 49 až 53; Krasnopolski, 65; Ehrenzweig, 120;
Schustel', 2l; Beisser, Antrag und Annahmeerklarung ... , Ger. Z., 1918, Č.5/6.
2) Zákoník pojednává ,v hlavě 17. dílu druhého (§~ 1)59 n,) o "smlouvách a právních jednáních vt'\bec", mini v~ak jenom smlouvy obligační
.
směřujíci k založení poměrů obligačních .
3) Zdánlivě uzavírá se smlouva za oko,l nosti také jenom jediným
prohlášením, jes,tJiže' jedna osoba jako mandatář dvou jiných osob l.akládá smlouvu mezi těmito dvěma osobami (Sb. 2010), anebo jestliř.e
z,ákOOlný zástupce jménem svého svěřenc·e přijme Vla&tlll svuj návrh:
Sb. 11.507. n. ř . 1619. Stra.n přípustnosti takovéhoto kontrahování smluv
Eám s ~ebou, srovn. § 119', poz. 11.
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§ 862) a jeho př'ijetJ, pn čemž je lhos,tiejno, zd.a návrh ane·bo
příjetí anebo· oha obsahuji. sHb.
2. Smlouva je tu teprve, bylo-li dosaženo úplné. shody. Co
tomupředioházi, j:sou p,ouhál ' vyjednávání (traktáty) 4). Není-li
smlouva - oo~ jest pravidllOOť (§ 883) - vázáma na určitou
formu, je ča, sto těžko, na.l ézti přesnou hranici a rozlišiti nezávazný dotaz 5) neho nezá,v azné prohlášení od záva,zného návrhu,
od zavazujícibo přijetí 6). Návrh musi obsahova.ti a.lespoň podstatné náiežitosti smluvní 7). Výhrad~. v příčině, určitých podstatných anebo i nepodstatných us,t anovení lmždým zp'ůsobem
vylučuje plnou shodu 8). Přijetí za pod1rninle~{J anebo, SI výhradami 9) se považuje přímo za. odmítnutí návrhu ,s.podené s návrhem novým (ohch. zák. čl. 322) 10). Podobně pla.ti opožděné
příjetí jako návrh nový (s.r ovn. něm . ()·bč. zák. § 150). Příjetí
musí tedy přesně vyhovova,t i návrhu. Příjeti je podJe své podsta.ty prostým přitakáním. lnkongnrenClElt toliko k,vantitativní,
111lWO'St v částkáJch nevyh10ulje sho,ďu, takže za sj,ednarrou pla.tí
čás,tka nižší, na.bízHi jedna s,t rana vice než druhá požaduje, 11).
Avšak třeba.s došlo k plné shodě o obsahu smlouvy, nelze
smlouvu přes to považovati za uzavřenou, dokud nebyla pro4) Fischbach, Vorbere.itende Rechtsverbaltnisse, Arch. f. bgI. R.,
41, 160; Tuhr, de·r allgemeine Tei~ 2, 1, 480.
0) Nabídky veřejné tím, že se rozešlou ceníky a pod.: Thu!', 2, 1,
462; Ehrenzweig, 122, poz , 10 a 11. Dotaz. nabídka mil:Ze se vša-k státi
též mlčky: srovn. Sb. n. ř. (10) 3737, 3820, (12) 4759.
6) Na.rnítárli se, že bylo toliko o smlouvě vyjedná-váno, je věcí
žalobce, prokázati, že smlouva byla skutečně uzavřena: Sb. \)721.
7) Avšak stanovy a všeopooné podmínky (,lchorlni, na které
smlouva pouka,zuje, anebo kter)'m se druhá, strana podrobila tím, že skutečně do určitéhO' poměru vstoupila, platí jako SOllč:ltiti nabídky nebo
smlouvy: Sb. 6164, 13.474, n, ř. (12) 4571; i když nebyly vzaty na, vědomí:
Sb. 15.698; na př. záznam na lístek do dIvadla' ~b. n , j;. l:l) lOSU, (10)
4019, (12) 4571, 4788, (13) 5124, (15) 5762, (Hi) (jfjb3. Proto lze t.a.ková.to
lIsta~ovelli měniti dodatečně jenom za sO'uhla-Sll gtran: St.. ll. ř. llO) 397 L.
8) Něm. obč . zák. § 154; Sb. 3303; jiuak (výhrada strnn dohody
o době placení nepřekáží perfekci smlouvy): Bll, 2!'7, H6". l'roto Zpl'3.
"idla nezavazuje nabídka s výhradou "volnost "ybr:\zpna·'. "bez oblíga"
a pod.: něm, obč. zák. § 145; Thur, 2, 1, 4Gb; (lilem jinak Ehrellzweig.
122, poz. 12 a 13; Brovn. též SchOndorf. Zentr. BL, 1919, 427.
D) Že přijetí návrhu se stalo toliko ó výjirukou, mu~r prokázati
přijemce: Sb. 3924.
'
'0) Též podle občanslui ho práva . Sb. ll. j'. (9) 3ťi2b, (L5) 5[:';)6.
li) Shora § 105, poz. 4 a 5.
4
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hlášena vůl:e, že tra,ny skutečně chtějí za s'jednaných podmínek
smlouvu uzavříti 12). Shoda nastává zpravidla přijetím dřive
učiněné nabídky. Tak se může státi též t. zv. křížovou ofertou
tím Zlpů8obem, že se střetnou ,souhlasné závazné návrhy 13).
3. Nabídka zaniká:
a) odepfe-li ji příjemce (oblat);

b) j,e-li na

jmění

c) jeSltliže

lhůta

oferenta uvalen konld11vs, a
konkursní podstaty (konk. ř. § 26) 14);
příjetí bezvýs~edně

týče-li

se .oferta

zálronem nebo oferentem s,t anovená pr'o
uplynula 15).

Nruproti tomlUJ nelze nabídku, ktetl'áj sle stala závaznou, odvolati, dokud! lhůta p:vo příje,tí stanovená: neuplynula. Na,bídka.
takJé n:ezam.ik!á, z,e we-li jedna ze stTan v této lhůtě', aneb O, stane-li
se nezpůsobilou k právnim jednáním, pokud jinaká! vůle oferentova z okloJnos,t i pfipaéLu najeiVo ne'v ychází (§ 862 nak.).
4. Doba v::tzanosti, délka lhůty: pTO přijetí, lhůty d:ed.ioou:vm sla v prvé Ťadě jednolstranným IprolhlášenJÍm oferentovým učiněným v nabídce (§ 862 na zač.; výjhnika.: ~ojišť. zák.
§ 1), nen:í-li takJového prohlášeni 16), Ul'čí se záJwne;m. Záklon
(§ 862) rozez:n.áv:á nabídky mezi pfLtomnými a nabídik,y osobám

rační,

nepřítomným.

a) Nabídka
přímo

od osoby

vůči osobě přitomné
osobě 17)

anebo nabídJka telefonem
musf býti pfija't a ihned..

b) Nabídka osobě nepřítomné, po's,lem, dopisem, telegra..:liem
18) mus,í býti přijata "nedpoziději do té doby, do které
nabízeč předpokládaje, že j,e ho nahí4Jka do'šla včas -, může

a

poď.

12) Příklady u Ehrenzweiga, 121.
13) EhrenzweJg 123" poz. 17; j. m. ThuJ', 2, 1, 45:) a j.
14) Bart.i>ch, Kommenta.r ZUl' 1\.0. § 26, .roz. 26; Ehrenzweig, 123,
poz. 21.
15) Sb. n. ř. (11) 4218.
16) Zvláštní výhrady není zapo.ti'ebi, jestliZe z okolnosti případu
vychází najevo, 'ze urychlená odpověď je nezbytruí: Adler-Clemens, 2735.
17) Zda strana, činící telefonický dotaz, je povinna vyslechnouti
t.elefon.ické přijetí: Regelsberger, Do·gm. Jhl'b ., 58, 1(j~.
18) Uzavírá-li se smlouva zmocněnci , rozhoduje je,lich přítomno s t,
přítomnost zmocnitelů je lhostejn.á..
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'Očekávati odpověď V'ča a řádně vypraNenou" (§ 8.62; Sl'O'Vl1.
'Ob ch. zák. čl. 319) 19).
5. UplynuttÍm lhůty nabidka zaniká (§ 862) 20) . Do uplynutí
lhůty však je o1'erent nabídkou V'ázán, takve nabídka již sama
o sobě má charakter právního jednáni 21). AV'šak V'ázanos,t oferentova počíná teprve okamžikem, kdy nabídka; příjemce doš,la,
do té doby lze nabídku odV'olati. Flroto, j-e nahí<1ka bez,účinná,
jeSltliže ,od'vo,lání nabídky dojde druhé strany I1!edpozději současně
s nahldkou. StejlIlě lze přijetí odV'Qlwti až do doby, kdy přijetí
k na,bízeči dojde. I o přijetí nabídkylle má zato, ve se nestalo,
jestliže odV'olán,í jehoO dojde dřiV'e nebo souča!suě (ob ch. zák.
čl. 320). Pro dobu vázanosti nerozhoduje, zda nabídka nebo
příj etí její. dojde včas, naopl'Lk rozhoduje jedině obtvyklá dloha
dopravy, jak ji lze předpokládati. Jesltliž.e V'šak 'o ferent musil
nutně seznati, že příjetí nabídky bylo zaV'0aS ,odesláno, jel po'v inen
zpravit,i příjemcie o tom, že jehQ prohlášení došlo pozdě a žel je
tudíž neúčinné, poněV'adž hry jinaki tato druhá strana! musHa
mLti z.a to" že k'e smlouvě došlo. Jinak platí ismlou'V'a, přes to
za uzavřenou (§ 862 a) 22) .
6. Otázkou je, v jakoudiobu 28) joot smlourva mezi přítom
nými dokonána 24). Prakticky má 'Otáz,ka; ta V'ýznam pto' dohu,
do které přijetí nabídky lz.e ,0dV'0Iati, dále pro moižnost zániku
nab~dky úmrtím jedné nebo druhé strany, pro posouzení, zda
smlouva v mezinárodním styku právním podléhá jlednomu: nebo
druhému právu. Teorie proje'V'Oova·ci má za tÚ', že smlourva je
perfektní již p'l"ojevem příjetí. Teorie tato má pro seb'e, že shQda
'0) Že návrh byl přijat vča,s, sluší prokázati př:ijimateli návrhu:
Sb. 13.431. Lhůta zahrnuje pravidelnou dobu dopravy nabídky a jejího
přijetí , jakoz i přiměřenou lhůtu deliberační mezi tím ležící, při čemz
je zejména bráti zřetel na obvyklý postup vyí'izovaní u phiilušných
l;i1aclů, korporaci 'a pod.: Sb. 14.177; rozh. ze 6. června 1916, Zentr. Bl.,
1916, č. 341; Ehrenzweig, 124.
20) Shora poz. 15. Při opožděném přijetí neni ti'eba, ~~by oferent
prohla.šoval zvlášť, že od nabídky ustupuje: Sb. 14.177; srovn. n. ř.
(3) 1037.
21) Pfaff, Grunh. Z., 2, 314; lhering, Dogm. Jhrb., 10, 468: ,.Pasivní
vázanost", ,,[}Ť'edbmné stadium budO'Ucích práv"; SiegeJ, Versprecben.
53; závazek státi ve slově a pod.
22) Stejně obch. zák. čl. 319; něm. obč. zák. § 149.
23) Za místo uzavl'€ní smlouvy cestou korespoodence pokládá se
bydliště oferentovo: Sb. n. ř. (11) 4204.
24) Přehled jednotlivých teorií u Hiasenohrla, 657.
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vrueobou stran je skuteoně dána již v tomto okamžiku. Teorie
naproti tomu pokláldá z,a rozhoďný teprve okamžik,
kdy prohlášeni o přijertí oferty k oferentovi dojde. Teorie Ť..:'\,to
může pro sebe uplllitňovati to, že až do té doby máJ přijímající
st.rana možnost, svoje prohlášení dle libosti odv,olati. Na druhé
s.traně jie příjetí bezúčinným, bylo-li sice zavčas vy",lov,eno, a,však
c1oš~o-li opoMěně (§ 862 a). ZdáJ s.e, tudíž, že teorie přijímací nejlépe vyhovuje platnému práNU. ':Do vyjadřuje nyní patrně také
zákon (§ 862 a) jasně tím, že výslovně požaduje, aby pDohlášeni
druhé strany ve lhůtě přijímací ofer:enta došlo 25). Naproti tomu
není třeba, aby - jak míní teorie uvědomovací - ofel'ent
příjetí jeho nabídky skutečně vzalI na vědomi.
7. Pi"ijleti nabídky lze prohlásiti 'vÝislovně nebo mlčky 26)
(§ 863). I příjetí mlčky učiněné mus,í ovšem oferenta zavčas
dojíti. Vůbec žádného prohlášení o příjeti nabídky vůči oferento'v i nlení třeba v takových případech, kďe podle povahy právního jednáni anebo obchodní zvyklosti nelze 'očekáva.ti v)'rslovné
přLjetí (§ 864), kde příjetí se uskuteční úkony, týkajícími se
splnění anebo přivlastnění 27). V takovýchto případech 28) uskuteční se smlouva tím, že nabídce se skutečně vyhorví (§ 864).
Ofenmt může se ovšem kdykoliv na základě výslovného prohlášení anebb podle z,vyklos,t i obchodIllÍ.ch uspokojiti způsobem
příj,eti, kJterý by jinrukt nedostačo'V'al 29).
Druhá strana, sice
přijímací

25) Totéž platí obdobně v Ipříčině lllůty pro přijetí z vllle stran
ustanovené: Reichel, Dritte Teilnovelle; 93; Ehrenzweig, 124, poz. 23.
ProhlMení došlo, je-li příjemce s tOl, aby prohlášení vzal na vědomí ,
tedy na př. dopis, kteI'ý byl vložen do dopisové schránky obchodu t eprve
po obchodních hodinách, jel došlý teprve pří š tího rána: Titze, Zeitpunkt
des Zug'anges, Dgm. Jhrb., 47, 379; 'Ka'llltomwicz, Studie uber den ZUg3ll1gsbegrift;, 1911; Ehrenzweig, 126, poz. 35 a j.
26) Příklady: Sb. 481, 3978,6262,11.579, n. ř. (4) 1428, (12) 4511, (15) 6195.
27) Ehrlich, Stillschweigende Willalll.serklarung, 112; Wedemeyer,
AbschluB eines obli~toll'ischen Ve·rt.rages, 1904; Schey, Obl. Verh., 527;
Lange, RechtHche Natur der unbestellten Zusendungeru, 1907; Thur, Der
allg. Teil, 2, 1, 477.
28) Dodámí objednaného zbOtŽí, užívání zasbného zboží a ;pod.: Sb.
1475, n. ř. (9) 3470.
29) Ehrenzweig, Not. Z., 1910, č. 13. Zákon § 864 nepamatuje sice
na případ, že oferent se vzdal prohlášení přijetí (něm. oM. zák. § 151)
a smlo se tak dokon0e úmyslně zřetelem na nebezpečí s tím spojené:
Zpráva, 133; Schey, Dffiitsch. Ju.r. Z., 1917, 54. Srovnej však naproti
tomu Klem, k § 84 třetí dílčí novely, Zootr. Bl., 1917, 488; Ehrenzweig,
Zivi1rechtsrefo·rm, 2, poz. 1; týž, System, 2, 1, 126.
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opa,cne nemusí trp,ěti, aby oferent pOlkláJd:al ja.kérkorliv jedná'ní za příjetí, avšak je tomu tak v příčině jednáin$, kl nimž
příjemce jinak nemá pohnutky nebo práva. Stran vázanosti
oferentovy neplatí v UJ.,kovýchto případre,ch zákonné lhuty [jinak
(§ 862) stanovené], piihlížejicJ k době dopravy příjetí nabídky,
kterážto doba tu ovšem odpadá. Na.opak je tu na.btÍzeč při nedosta.tku výslo,v ného us.tanovení vá;záill, po dobu poměrum při
m' ěřenou , která se jeví nutnou, aby si věc mohl rozmysliti a
rozhodující úkon započíti (§ 864). Př.íj,eti lze tu odvolati jen tím
způsobem, že strana přijímající zpUoobí, že jeji jednání ,s e stane
jako by neučiněným dříve, než se oferent {) němdoz,věděl.
8. Zvláštní předpisy konečně platí stran uzaviiení smluv
s osobami stojicími pod poručens,tvím nebo opatrovnictvím, jalwž
i vubec s osobami, jichž právní jednání vyžadují, aby byly
schváleny zákonným zástupcem nebo úřadem do,zorčím
(§ 865) 30) .
a) S dětmi a osobami na duchu chorými 81) nelze vubec
smlouvy uzavírati 32), lze je však uzavírati s osobami, jichž
zpusobilost k právním jednánim j1e p(lllZe omezena. Nejde-li však
jen o slib v jejich. pvolspěch př,ebÍiraný 33), nýbrž, přebíraj:í-li tak,ové
osoby břemJeQl0 18 tím spojené, nebo slibují-li samy také něco,
pokládá s,e smlouva 34) z·a uzavřenou toliko 35) .s právní výminkou, že zákonný zástupce a pokud toho třeba (§ 233) soud udělí
schválení 36). Totéž platí o smlouvách, které vyžadují soudního
schváleni a byly uzaviieny pouze se zákonným zástupcem, dále
30) Dmer, Not. Z., 1893, č . 13.
31) Choromyslnost lze dokázati také v příčině doby před zbavením svéprávnosti: Sb. 14.056, n. ř. (7) 2756. Avšak osoba, trpící toliko
vnucenými př'e dstavami, není ke sIIilouvě nezpůsobilá: Sb. n, ř. (16)
6446. Alkoholik, svépráv:nosti nezbavený, jest způsobilý k právním jednMům, pokud toho kterého času nejde o akutní otravu alkoholem: Sb.
n. ř. (16) 6653.
32) Takováto smlouva je absoJutně zm3Jtečuá: Sb. n. ř. (16) 6587.
33) Takovýto slib zavaZlUje stranu slibující be zpodminečně: Sb.
10.564, n. ř. (4) 1615.
34) Jednotlivá usúanovení smlouvy nelze co do nutnosti schválení
od sebe odlišovati: Sb. n. ř. (5) 2108.
35) Výjimky (§§ 151, 246, 247) : Shora § 46; srovu. Sb. n. ř. (15) 5954.
36) Zákonný zástupce může žádati, aby smlouva byla zru&ena, aby
dodávka byla vzata zpět, nemůž,e však žádati, aby to,. co na základě
smlouvy bylo pln ěno, bylo j eš tě jednou placeno: Sb. 15.042, n. ř. (15) 5870.
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o smlouvách s fiskem 37) anebo LS jinými právnickými osohami 38),
kteréžto smlouvy vyžadují schváJlení úřadu dozorčího. Takovéto
s:mlouvy zavazují st,r anu Is véprávnou 30), kteJrá ví o tom, že
druhá s,t rana není plně k jeďnání způsobiláJ 40) do té, doby, do
které potřebné schválení může b~i uděleno, pokud: si ovšem
stl'ana svépráV'ná nervyhradila" že můlžle SI\lllouvu odtvola,ti.
Zá.kO'llTI.é Lhůty schvalovací není. AViŠak svéprávná strana 41)
může si ·- uzavírajíc smlouvu SItaJl:oviti libovolnou anebo
dodatečně přiměřenou lhůtu pro ono schváJlení. Přes to nemůže
strana ,svépirávná po,žad:o~ati 42), aby nedostávající se schválení
bylo uděleno', aníž může proti odepření schváleni pod:artiopravný
pTO'střed1ek 43). Upil.ynutím dohy zaniká! vázanos1
t ; na druhé straně
lze schv:ÍIlení kdylwlivodvolati, dokud nebylo d'Úmoeno ofe!1entovi 44).SchváJení nabývá účinnos:ti IS vým d;o.ručeiI1JÍm, působí
však potom zpět k době uzavření smlouvy 45). Schválení udě
lené porucenským ,soud:em: až po smrti anebo po nabyté zletilosti nezletilco-vě, jl6 vša:m bezúčinným 46). Schválení takové
může pak býti provedeno již jenom zletilou stmnou samotnou 47)
anebo dědici zemřelého 4B).
b) Kdo -lstivým způsobem předsltíraJ 49), že jest způ,sohilý
37) Sb. :no ř. (2) 446.
3B) Sb. n. ř. (3) 1022, (11) 4432.
39) Též jeho konkmsní podstata: Sb. n. ř. (4) 1619.
40) Průka,z, že strana nezletJilá (§ 246) je jen omezeně způsobilá
se zavazova,ti, náleží odpůrci: Sb. n. ř. (10) 3675.
41) Ehrenzweig, 129, poz. 45; j. m. (soudce): Krasnopolski, 88.
42) Sb. n. ř. (3) 1022.
43) Sb. 10.577.
40) Sb. n. ř. (12) 4523.
45) Unger, Grun. Z .., 1, 366; Krasnopolski, 88; Ehrenzweig, 129, poz.
49; Sb. 9770; j. m. (že v meúdobí je straJIla k jednál!1í způsobilá jednostr3Jllllě vázána ,svým slibem, že uzavře smlouvu, která však se stane
perfektní teprve udělením schválení): Siegel, Versprechen, 75; Till,
Grunh. Z., 40, 217.
46) Neboť pravomoc soudu je tu ukončena, jakmile nezletilec zletilosti dosáhne: Ehrenzwedg, 129, poz. 50; jin'a k Sb. 14.565, n. ř. (10)
3931, (13) 5027, (18) 7347.
47) Sb. 9351, 11.596.
4B) Před pokládaje, že soud neodepřel již svého času schválení : Sb.
2963. Kdo se z choromyslnosti uzdravil, nemůže dodatečně schválitI
smlouvu, kterou uzavřel ve stavu choromyslnosti: Sb. n. ř. (16) 6587.
49) I ten, kdo toliko zamlčel, že jest zbaven svéprávnosti? Sb.
4466; 12.936, n.ř. (4) 1627; jinak Sb. 1386, 3713; n. ř. (18) 7454.
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uzavírati smlouvy a kdo tím ,o belstil druhou stranu, JIZ nebylo
snadno mo,žno opatřiti si vědomos,t o tom 50), je po,villJOO k náhradě, jestliže je ku prrárvntÍm jedná.ním nezpůsobilým, avšak
příool tným 51) (§ 866) 52). Ručení jeho za,hniuje však toliko negativní inte~es smluvní 53). Smlouva zůs,tá'V'á neplatnou. Strana
uvedená v omyl nemá nároku, aby neplatná smlouva byla
splněna. ani lllemá nároku na. náhradu škod'y .pro nesplnění
smlouVy neplatné 54). N ezletilec ručí vtalwvýchto přip3Jdech 55)
jen, jestlY~ 18. rok! věku dokioiI1čil (§ 248; zák. z 23. c.e'l"Veuce
1919, č. 447 Sb., § 4).
9. Uzavírati smlouvy je c,e,l kem ponecháno vMi sttan. Avšak
v některých UiI'čitých případech trvá z.áv3Jzle k uzavříti ISmlOUVY
mo,cí záJwna, pov'in.ino's,t koutrakční 56); to pl3Jtí na př: pro želez,njce v příčině uZ8Avkání smluv o dopravě osob a zbo2í (želez.
dopl". řád § 3), pro podníky plavební (nař. z 12. prosinCe! 1893,
č. 5 ř. z. z r. 1894, § 26 a j.), pro veř, ednáJ skladiště (zák. z 28.
dubna 1889, č. 64 ř. Z., 9), pro ppštu (pOŠit. řád Z 22. září 1916,
c. 317 ř. z., § 4), pro některé živnosti a některá: po,volání (tres,t.
50) Povillltt1ost, dotazovati se po věc~, je tu jen tehdy, jestliže okolnosti případu vzbuzují pochybnosti: Sb. 13.487, 14.646, n. ř. (4) 1627,
(9) 3620.
61) Shora § 42,

62) Schuster, J. BL, 1883, č. 36, 37; Stmhal, Dogm. Jhrb., 28, 348;
Sclhruster, Getr. Z., 1899, č. 28; Randa, Schadenersa.tzpfJ i CJht, 80; Krasnopolski, 89; Ehrenzweig, 607.
53) Pfaff, Griính. Z., 8, 639, poz. 56 a j. Možno též vůči náhmdnímu
nároku započítati regresní nárok .strany k právnímu jednání nezpllsobilé,: Sb. 15.042; sroVll. však n. ř. (16) 6568.
64) Sb. 10.416, 11.782, n.

Ť.

(6) 2456, (12) 4639; jina.k n.

ř.

(7) 2714.

55) Pouhé zamlče.ru věku nepůsobí ruČElru: Sb. 2497, 3535, 12.045;
jinak 1426, 14.171; srovu. shora pOll. 49. Na. druhé straně nevyžaduje
se, 'a by se ne zletilec výSl0V1Ilě vydával za. zletilého: Sb. 6326, n. ř. (7)
2714, (9) 3620. Zejména se toho nevyžaduje, když je málem zletilý: Sb.
14.026, 4884.
56) Biermann, Rechtszwang zum Kontrahíeren, Dogm. Jbrb., 32,
267: Pollak, Kontrahierungszwang, Pl'. Jur. Vjschr., 27, 101; Steinbach,
Erwerb und Beruf, 8; Menzel, ArbeIterversicherung, 191; Helle~, J. Bl.,
1905, č . 49, 50; Schreiber, Modern-wirtschaftl. Rechtsfra,gen, 22; Opet,
Theatenecht, § 30; Schreiber, Elektrizitat ín Recht u. Wirtschaft, 1,
324; Nippercley, Kontra.bierungszwa.ng, 1920.
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zák. § 482; živn. ř. § 53 aj.) ll7). V jiných případech (§ 1003)
není s,ioo pOVlIl11os,ti ~ontrakční, je však piíeo dána povinnost
vyjadřo,vací, povinnost učiněnou nabídku výslovně přijmouti
anebo odmítnouti.
§312. b)Dra,žba 1 ).
ZvláM.ním zlpŮrs:obem UJzavření smluv j,e dražba. DraŽlba může
se s.táti dJvíQij~m způsobem: Jako vYPIsáJ1í ofertni anebo jako veře1jná ďlražba.

1. Vypsání ofertní (submis1e) je veřejné alllebo na určitý
l"ruh nablízečů omezené, pís,emné vyzváJ1í, aby d'o určité dhby
byly podá,ny návtl'hy vyho,vující Plodmínkám ve vypsání fO'ITDulovaným. Vypsání ofertního řízení slolUží k tomu, aby práce a
d:odá,vky byly zadáváll1y stá,tem (nař . z 3. dubna 1909, č. 61 ř.
z.; na,ř. z,e 17. pl)osinc.e 1920, 6. 667 Sb.) a jinými veřejnými
svaz,y 2). Docház,elj~cí nabádky ma,jí povahu obyčejné o,f erty
smluvni, kte'l'Ou je ofererut váJzán dlo UplYl1'Ultí lhůty u&t.anovené
ve vYPlsání o,:f\errtním, anebo, s,t anovené jím samým z.pů80bem
kiratším (§ 14 c1t. nař. z r. 1920); ofe,flta mŮŽ'el zpravidla činit,elem
vypiSiUjicím ofe,r tní říz,eru dle Ubos,ti býti přijata nebo zamítnuta.
Po'dle obsahu vypsáJÚ anebo podle pmtný'ch nařízellÚ můlž1e však
ůaké nejnižší nebo nejvyšší oferent míti nárok na to~ aby
mlU příklep byl uděLen. Smlouva je perfek,t ní teprve příklepem,
tím, že činitel vypisující ofertní řízení, vůči of.erentovi prohláJs,í,
že jeno ofertu 'P'řijímá.
2. Veřej,nou dJražbou 3) je veře'jné ústní podá,vání ofer:t při
wrčitémJ termíll1u. Veřejná, dražba je buďto nucenou nebo, dobro57) Další

případy

u Ehrenzweiga, 136, voz. 113 a 114. Pozoruhodbyl počet těchto případů rO'ZffillolŽen za války, aby zajiš,těmo bylo zásobování obyvatelstva předměty nutné potřeby: cís. nař.
z 1. srpna 1914, Č. 194 ř. z. aj.; srovn. Merkl, Verkaufsverweigerung,
J. Bl., 1917, Č. 13 až 16; Weiser, Verkaufsverweigerung, Ger. Z., 1918, Č.
47; zák. z 30. října 1919, Č. 592 sb. o zabírání bytů obcemi; k tomu:
Wieselthier, Anforderung von Wohnungen, " ', Ger. H., 1920, Č. 1 až 4;
Demelius, W ohnungsanfordemmgen ... , Ger. Z., 1922, Č. 3 a j.
1) Krasnopolski, 71; Ehl'enzweig, 129; SChuster, 23.
2) Sb. n. ř. (9) 3389.
3) IUndervater, Dogm. Jhrb., 7, 1 až 7; lhering, tamže, Č. 4 a 8; Unger,
tamže, 8, Č. 5 a Grii.nh. Z., 1, Č. 368; Regelsberger, Zivilrechtl. Erorterun gen, 1, 162; Reuling, Dogm. JIm-b., 10, 355; Siegel, Verspre{;hen, 82;
Hofmann, Entstehungsgrunde der Oblig'ationen, 37.
ným

způsobem
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volnou. Nucená dTa,žha není prostředkem k Uz.aV1iraru smluv,
nýbržJ pl'ostředkiem exekučním. Nabíld ka a příklep při nuce'I1é
dr3Jž.bě neSiPadaj!í pod souk,t1orm,opráVThÍ pojem nabíd!ky a přijetí 4).
Naproti tomu dobrovlOlná dražba slouží k uzavírání smluv, zejména smJuv kupních, aVJŠak též :s mluv nájeillUÚch a námez.dnÍch
(nesp. pa.t. §§ 188, 267 až 280; řád Hcitační 1; 15.če,rvenC'e 1786,
Č. 565, Sb. záJki. &orurl.,; nař. z 11. bŤ€' zna 1918, Č. 94 ř. z.). Dobrovolná drraJžlba vyžadiuj,e povoLení a spolučinnp,sti úřadu (lk. řád,
§ 1, 6), a t.o' někdy: ~oudu, někdy úřadu politkkéhOI ~nesp. pat.
§ 269) 5). Smlouva je uzavřema zpravidla již podáními nej,v yšší
nabídky, nikoliv teprve příklepem. Příklep, který uděluje vyvolavač a nikoliv ten, kdo vlěc v dražbě nabízí, potvrzuje toliko, 'že
smlouva byla uzavřena (licit. řád § 16) 6). Zpravidla rozhoduje
vyšší nabídka. Proto je každá ruabídka učiněna s tou. vlým1mkou,
že nedojde k nabídce ještě vyšší. Vyšší nabídka. spoludražitele
osvobozuje tedy dřívějšího dražitele. Jinak je tomu jenom, jestliže
si ten, kdo dražbu po'řádá, vyhradil volbu mezi spoludražiteli.
Opačně může ten, kdo drMbu pořádá, oCLmírtnout~ v,š echny nabídky, vyhradil-li si jich slchváJlení (nesp. pat. § 278).

§ 313. c) Do hod a o bud o u c í sml o u v' ě a, p u n k ta c e.
1. Dohoda o budoucí smlouvlě 1) je "úmluva", že má býti
v budoucnosti uzavřena smlouva (§ 936). nč~nná dohoda o budoucí smlouvě zakládá nárok na to, aby hlavní smlouva byla
uzavřena 2). Tento náJrok jest zděditelný, pokudzděditelným j,e
nárok ze sml,ouvy hla.vní, a }1;e jej zciziti a tudíž též zabaviti,
0) Do1eji § 374.
5) Bez svolení úřadu není dražba platna: Sb. n. ř. (12) 4573; srovn.
též 4590, .
6) Srovn. též nesp. pat. § 278 a Sb. n. ř. (4) 1371.
1) Deg,en'k.oiLb, ATcb. f. d. ziv. Prax.is, 67, 1; Schlossmann, Dogm.
Jhrb., 45, 1; Stintzing, Die Vorverpflichtung, 1903; Adler, ReaJkontrakt
u. Vorvertrag, Dogm. Jhrb., 31, 190; Wollf-EppiJnger, Der Verwahrungsvertrag ... , J. Bl., 1897, Č. 38, 39; Schey, Obl. Ve,rh., 38, 172, 189, 297;
Pfaff, Die Clausel: Rebus six stantibus, Slavnostní spis UiIlgrovi, 1898;
Hasenohrl, 1, 668; KJ:asnopolski, 74; Ehrenzweig, 131.
2) Smlouva hlavní se pokládá za uzavřenou, jakmile rO'lsudek o žalobě z dohody O> .budoucí smlouvě ,směřující k tomu, aby hlavní smlouva
byla uzavřena, nabyl moci práva, névyža.duje-li smlouva ještě zvláštní
formy anebo věcného plnění: Srovn. stran exekuoo (exk. ř. § 367):
Pfaff, 125; Stintzing, 36; Scbey. 176, rpoz. 25 a 26; Krai>110polski, 74.
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pOlkud se podle své povahy k tomu hodí 3). Dohoda o budoucí
smlouvě je účirmá, j:estliie
I
a) pods;t atné součá;sti smlouvy, ktelráJ má být.i uz.avře,na, t. j.
ony boďysmluvni, kte,r é nelze doplniti Zt1 zákona nebo zel zvyklosti ob'chodních, jSlou stanoveny a
b) jestliže doba, kdy hlavní smlouva má b§ti uz.avřena, je
stanov:ena 4). Do roka oď Mino doby musí s.t rana k tomu oprávněná! n.aJ.éha,u n.a to, aby smlouva byla pro'V'edlena Ó).
2. ZávaJZ·eik z dlohody o budoucí: smlouvě zanirk:á, je'stliže
wiSllÍ lhůta bezvýsledině IUIplynula aneb:o než, j:eště uplyne,
jes,tližeI se O'kolnolst~ tak změnily, že, "by tím byl zmaie'nJ ú&i,
výslovně Ismluvooý, anebo z oko'lno,s ti vyplývající, anebo~ žel by
t.a. neti ona stTa.na poq;hyla důvěry" (Clausula rebus, sic stantihus) 6). Zá.korn: po.žadujle, aby 'změna poměm nastala POl umvření
dphody O' budoucí smlouvě . Týž účineJť nastane všaK patrně též,
jootJjlžJe rozhodujíci OkOlnOISlt ,s e s,t ala s,traně 'zaváizané ználmou
telp rve dod:atečně 7). Rovněž stačí, že z.:rna.řenýmJ účelem byl účel
strany z ,d ohody o brudoUlcí smlouvě za.váizané, anebo, při dvoustranné dohodě, že jím byl účel jednoho, z obou zavázaných 8).
3. /Dohody o buďoucích smlouvách mohou mířiti k uzavř,ení
smluv ,;Išeho druhu, jak smluv konsensuálních 9), tak reálních.
N ejdlůležitějěí úlml připadá ovšem takovýmto· doh,odám při
smlouvách reáJních, poněvadž při nich pouhá dohoda bez plnění
může býti závazno'lll pOUlz,e jako, dohoda o' budoucí smJouvě
(§§ 957, 971, 983). Dohody.o budoucí sml'Ůuvě. mohou dlá1e býti
jednostranné nebo dvousrt:ranlllé' dle toho" zavazuje~li se j,e n jedlla
strana, nebo z.avazují-li se obě strany k t.omu, že uza,vřou smlou3) Krasnopolski, 76; Ehrenzweig', 132; jednak Sb. n. ř. (16) 6527 jednak ,sb. 15.821; Sehey, Obl. Verh., 39; sroVll. též Sb. 7813 ll; rozh.
z 18. ooora 1896, Zentr. Bl., 1896, č. 424.
4) Sb. 6759, n. ř. (3) 1216" 1775, (15) 5925; § 904 nelze užíti:
Pfaff, 126.
5) Lhůta tato není lhůtou promlčecÍ: Unger, 2, 276, poz. 78; 278,
poz. 79; Sehey, 38, poz. 12; Pfaff, 120 a j. Stačí však, ujedná-li se počá
teční termln pro dobu, kdy .smlouva um býti uzavřena: jinak Sb. 6759
a n. ř. (15) 5925 (pro nejistou udáJost); naproti tomu Ebrenzweig, 131,
k poz. 73 a po ní.
6) Shora § 124.
7) PfaH, 126, poz. 1.
8) Pfaff, 130.
9) Sb. 3079, 7022.
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vu hlavní 10). Ja:llio. předchůdlce smlouvy hlavní, j,ejíž uz.a,vření a
tl~diž i ,splnění ukládá za povinnos,t , je také dohodla, o' buéLoucí
smlouvě vázáIna zákonnou fO'l1lliOU s,m louvy hlavní 11). Z tého.ž
dJůvo.du vzniká již z dohody .0 budoucí smlouvě po,v innost ke
správě, třeboo vaďy bludou patrnými teprve v době uza;vl'ení
smlouvy hlavní, nebyly v,šakJ jelště pat,m y pIi. uzavřeni dohody
o bud!()IUJcí ,smlouvě 12).

4. Do'h ody o. budloucí smiouvě ,zakládají závazek: kl uz,avření
sIlll10uvy obliga.čm.i. Dohodami o budoucí smlouvě proto nej-sou:
a) Smlouvy, zavazuj~cí 1<1 \,Lzavřenísmlouvy VělClrlé, jako
smlOJUJVy trhové, anebo sm.J.ouvy, že bude dáma ~áJs.ta:va
(§ 1368) 13).
b) SmlouV'yj rodinně-právní, jalro za.snouhení 14).
c) Smlouvy pOlSkytujkí jediné straně práJvo, ab~ jednostrannýim pTohlá.šenim zakláda,l a rrueh rozšiř,ova!a poměry obligační, j:ak! n.a př. výhTada práva zpáte.ční lmupě 15) nebo, t. zv.
práva o~ční 16) a j.17).
d) Tak zvané sm10uvy o dJhěmé , jaklo na p[-.. smlouvy o ode~
b~áJni piva, IDteré zavazují toliko k jistému opomij-erní. J eIl,Om
potud, pokud! 8m~ouvy talwvé za.v azují be' zprosltředLI1ě télžl kl Ulzavř6iIlÍ 'smJ.ouvy hlavní, platí o nich také lclausule l'ebus sic stantibus. Proto zanikají, když pivo se zhorší 18), anebo když cena
piva ,s e zvýší 10).

5. Odl diohodly; o bud;ol11lCÍ smlouvě liší se' též punkJta.ce, 20), t. j.
nástin, lm[)jc,e pt pí:senmé smlouvy (§ 85). Punktace, jsou 'zá'Va,zny
za dvou př0dJpoikladů:
'0) Není třeba, aby dohodou o budoucí smlouvě byly zavazovány
oM strany: Rozh. z 25. červnla 1918, Ger. H., 1918, č. 46, 47.
11) Sb. 1539, 12.828; n. ř. (1) 216, (4) 1697, (9) 3461; jínak Sb. 12.517.
Srovn. zák. ze 6. března 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s r. o., § 76, 2.
12) Ehrenzweig, 133.
13) Pfersche, Der Verpfandungsvertrag, Not. Z., 1910, Č. 13.
14 Pfaff, 121.
15) Sb. 5691.
16) Schreiber, Optionsrecht, Ge,r. H., 1911, Č. 37, 38; Berger, Grunc1biiche>l'liche Durchftihrung cler Option, J. Bl., 1911, Č. 12.
17) Sb. 5866, 14.310.
18) Kobler, Bezugsve,r trage ... , Arch. f. bgl. R., 31, 237.
19) Sb. n. ř. (14) 5529; sro'Vn. též n. ř. (14) 5366.
20) Regelsberge'r, Zivilrechtliche Erorterungen, 1, 135; Hasenohrl,
1, 671; Krasnopolski, 76; Ehrenzweig, 134.
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a) Musí obs,a-hova,t.i hlavní kws.ysmJouvy. Z:vV'azuj:ící moc

docílené d,oho!l'y nesmí v,š ak býti učiněna závislolUJ také ješ:tě
odJ dohody o někJterých t . zv. bodJech Viedle,j,š,ích, takže by tu
vůbec ji eště nebylo žád'né váJz.ano'st.i.
b) Musí býti podepsány oběma, str3Jl1a.mi. Náslt in :m::1 býti
nahrazen formáJní lis,tinou, Melr á může býti pouhým ďOlslo,vnýni
op:vkováním, ale může také ohsal1}Ov,a,ti změny a dod'a tky. Proto
je záv3JZ,ek: z punkt,a,cí pT0zatím jen ~edhěž,né povahy. Nedojde-li
však z jakéhokoliv důvodu k sepsá;ní formáJní lis,t iny, nabývajt
punkJtace Plo vahy konečmé, pokud nebyLo :vyhrazeno právo o!lstupu 21). Punktac,e, jsou tedy na rozd:íl od dohody o budolU!cí
smlouvě ho,t()voU smlouvou s nárokem na splnění 22). Jes.tliž,e
však smlouva ke své pla,t nosti vyžadujel jelště, neď:ostáJvajícich
se formáJních náležitostí 23), jsou při nedosta;tku těchto náJleln tos,t í neplatny t,éž punkta~e, s,tejně jako by byla neplatna ďo'hod'a
o bUJdoucí Ismlouvě.
1

§ 314.

.

d) Smlouva hromadJná (kolektivní)l).

N amnoze je za.po,třebí, aby podnikatel s četnými osobami
smlouvy stejného dl"UJhu. Ka.ždý hromadný provo1z, vyžaduj'e určité ste,jnos,t i ujedmání se zúčastm.ěnými stranami, tovrurlúka s dělníky, 'pojišťovny s pojištěnci, 'sprá:vy diva;d1a s obe{~en
stvem a pod. Obsah takov'ý1ohto 1u'o:IDJaJdných s,mluv, k:te,r ý zů
stává v:šud'e s,t ejný, šablona sml0'UlVY, se proto již předem }ed11ou
pro vždy určí. Tak :se m že státi právním j,eéLnáním jednostrwnným nebo smlouvou.
1. Podnikatel vydá řáJdJ obchodní, služební, pracovní, domovní atd., kterému se dl'lUJhá stran~ tím, že smLouvu U/zavře,
podrobuje. Takovýto řádJ je tudíž doplňkem jedno<tlivé smlouvy,
stejně jako při ustano,v ení zákona dispos,i tivní povahy, a; to
pokUld takovéto dispositi.vnÍ právo pro d1otyČJ1é případy je ustauzavřel

21) Sb. 14.084. Prá.vo na realisaci punktací za,niká patrně též uplynutím delší doby: Sb. 9656.
22) Knihovní zápis: Sb. 5120, 13.392, n. ř. (1) 57; nárok na dohodčí provisi: Sb. n. ř. (2) 719, (15) 5848.
23) Sjedlllané zřízení listiny v určité formě k jiným účelům (zaknihovací schopnost a pod.) možno naproti úomu žádati st,ejně na základě závazných punktací jako na základě smlouvy samotné: Ehrenzw.e[g, 135.
1) Ehrenzweig, 137; 441.
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pře~pi,slu zákona 2). Pro UJ.,čité podniky zákon
vydání takový'chto řádů, kterré jsou podrobeny
zkiolUml1lní a s0hva~ování úředrrúm'll S)/). Avšald ani "ta; okolnos,t, že
řád takový byl úř,adem sohválen, nevyluču:je práJVú soudce zkol\lm~, ti, úLa po pHpadě neodporuje zálwnu,dob['ým mravům, anebo
wa nemá porvahu vykořisťo,va.cí 5). Zejména je o'VlŠem pJatnost
tako,v ýchto řádů závLslá na řáJdném jich vyhlášení 6) . Při dlodatečných změnách je třeba, aby druhá ,s trana se jim zvláště
podmbila; takovéto podlrobení v~ak můž,e, spočivati také již
v tom, že v poměl1lsmluvním se pokraČlUj e 7) .
2. Šablou.3J pro budoucí smlouvy jedno,tlivé určitého, druhu
může býti ust.anovena také smlouvou tím způsobem, 'ž,e podnika,t el nebo, s;vaz podnikatelův uzavře prříslušnou dohodu
s orrgamsací prrortikont,rahentů. To, j!S,OU t . zv. smJrouvy kolektivní 8) v Živl1o,srtenském pomě11LL služebním melzi s,1už,bodárci, po

noveno, na mísM

přímo předepisuje

2) Sb. n. Ť . (3) 1080, 1153, (6) 2414, (10) 4019, (12) 4788, (13) 5104,
(14) 5617, (16) 6245, (17) 6920, 7171.
3) O vlivu závodních výborů: srovn. zák. z 12. sl~pna 1921, č.
330 Sb, § 3, lit. a) a cl.
0) Řády pmcovní v továrnách a ve větších podnicích živnostenských: živn. ř . § 88 a), 96 cl; při režijních stavbách železničních: zák.
z 28. červ~'llce 1902, č. 156 ř. z. §§ 30 až 35; služební řády v dolech:
horní zák. § 200; jedno řád zastaváďen: nař . z 24. dubna 1885, č . 49 ř. Z.,
§ 4; všeobecné podmínky pojišťovací: pojišť. reg. Z 5. března 1896, č.
31 ř. Z., §§ 10 art 13; úprava poměrů pracovních a námezdních v podnicích, sloužících vojenským účelům: ds. nař. Z 18. března 1917, č. 123
ř. Z. aj.; srovu. Kolme, Arbeitsordnungen . . .. 1901, Oertmann, Rechtliche Natur der Arbeitsordnung, Slav. spis Ri.ibnerovi, 9; Gri.inberg,
Arbeitsordnungen ... , Verw. Arch., 1907, 381 a j.
5) Rozh. živu. s., č. 345; Sb. 11. ř. (17) 6985.
6) Dílem je předepsáno zvláštní vyhlášení, na př . stran pracovní"ho
řádu: Výn. min. sprav. Z~ 13. května 1889, věst. min. spra,y., 159. Alespoň
musí však býti dána možnost, aby strana obsah zvěděla .
7) Roz-h. živn. S., č. 559, 777; Sb. u. ř. (1.7) 6985.
8) Lotmar, Arbeitsvertrag, 775; Rosne~', Kollektivvert.rag, 1903; Oree,
Der kollektive Arbeitsvertrag, 1904; Rindstein, Tarifvertrage im franz.
Privatrecht, 1905; týž, Tarifvertrage und modeme Rechtswissenschaft,
1906; týž, Tarifrechtliche S~reitrra.gen., 1907; týž, ATc.JJ. f . bgJ. R., 36,
204; Sinzheimer, Der korporative Arbeňtsnormeuvffit.rag, 1907; Scha-ll,
Privatrecht der Arbeitstarifvertrage, 1907; Koppe, Arbeitstartifvertrag . .. ,
1908; Wolbling, Akko.r dvertrag urIld Tarifvertrag, 1908: Oppenheimer,
Emigungswesen, 1913; Gierke, Slavn. spis Brunnemvi, 1914, 66;. Friedrich, Arbeivstarifvertrage, J. Bl., 1914. Č . 26; Sinzheimer, Arbeitst.arif-
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připadě BvalZ,y služJ:}ooorců a m.ezi s,vwzy děLnickými anebo, mezi

svazy dodavatelů a odběrrutelů. K,o,lekltivni smlouvy platí 9) pak
jal{)Ož;to obsah jednotlivé smlouvy, je,s tliže s,trany: při jledno>tlivé
smlouvě z.účasltněné j:sou členy příslušných s,vazů, kterými
kolektivní smlouva byla uzaw,e na 10), třebas obs,a h k,olek!tivních
smluv jedJnO'tlivým s.tranám těmtO' j.e ne~ám 11). Avšak ujedJnání
talwvru sama o sobě nejsou ~ruvazlIlá. KolekMvní ,smJ'ouvy mohou
také pí-i UJzavření srrlliou>Vy jedno,t livé býti výislovným ujedn:1ním
zcela nebo částečně vyloučeny (zák. o obchod. pomocnících
§ 6, 2, ŽiVIl. ř., § 114 b.) 12). Tím ovšem není dosažen účel kolektivních smluv a pro~()l novější právo přiznávru l-:o,1ektivním
smlouvám záva.znou mo'c 18). Podl toto hledisko nespadají vůbec
t. zv. kartely, IdJe,r é nělklolik podnikatelů uz,a,v írá merzi sehou.
Nemají biezpros,třed'niho významu pro druhou stranu zúčastněnou
při , sml' olUJVě jednotlivé, které~to druhé straně jsou namnoze neznámy a pvoo kterou jsou čals,to primo, zatajorváJny.
2. Obsah smluv

§ 315.

a)

Dů

obligačních.

vod z,ávazku.

Obsah a plMIlO:s t smlouvy obligačm, dMe otruzika;, jakým
se smlouv'Ou jest po právu naJo~[ti, Uifčí sel v prvé
řadě éLůV'odlem záJv;a;zku. Tímto d'Ů.vodlem l , kiaus,ou, jest UIlčitý
právní účel', :Který ob',s ahuj,e přímý důvod! převzatého, závazku
způsobem

gesooz, 1916; lhrig, GrlllPp€I\!alklwrdvertrag', 1916; Boos, Ge's.a.mtlltrbeitvertrag nach schweiz,. Recht, 1916; SchOndorf, Arbeitstarifve,r trag in liSt.,
1917; Schles.inger, Zum Gesetzentwurf uber die Errichtung von Einigungamter, J. Bl., 1920, Č. 5 až 10; Hecht, Principi,e n des Arbeitsrechtes, Zentr.
BL, 1920, 620; 1921, Č. 25, 101.
9) Totéž platí o rozhodčích výrocích, kterým se svazy podrobily;
zák ze 14. srpna 1896, Č. 156 ř. Z., § 28; Oppenheimer, Einig.ungswesen,
156; Souschek, Rechtlicher Charakter der Arooitskonflikte, 1914, 109 a j.
10) Rozh. ,živn. s., 2881. Proti strMlám stojícím stranou je poskyt-

nuta ochram.a tím, že kolektivní smlouva je zákonem prohlášena před
pisem všeobecně závazným.
11) Rozh. živn, S. č. 2,217, 2585, 2596,
12) Oppermann, Grunh. Z., 39, 269; lIhlkers, Wirksamkeit tarifwidrigel' hbeitsvertrage, 1914; rózh. ž. S. č. 2824.
13) Tak již llemocenský zák. z 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., § 6 c);
k tomu Lenhof, Gel'. Z., 1918, č. 9; srov. švýc. obl. pr., čl. 323 a rak. zák.
z 18. prosince 1919, č. 16/1920, § 14.
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a zároveň urČ'llje bliže prá.vniclwu plo vahou prá,v ního, jedlnání 1).
Potud má každý záva,z ek 'S,v11jz,ava,zovalCÍ ,ďiivod a nelze žá.dn$'
závazeikl odloučiti od jeho dJ'ŮJvodu zavazolV'acího. Zpravidia se
zavazovací důvod také, uvádí 2), je činěn soQoučás.tÍ sm1ouvy:. MiižE\
v;vak také zamlčením (formálně) aneho přes to, že je uvá.děn,
úmyslem st,r any (materieJ.ně), býti vyloučeu z obsahu .smlouvy,
takiže přij,atý slib zava,zuje, s,á m o oM. V tako.vémto případě
jde o t. z,v. smlouvu abstraktní 3).
1. Smlouva aib strak.tní můJžle přis,toupit.i k právnimu jednání
již existiwjlÍlcimru (materie,lnímu, kau!sáJnímu), ktei"é, obsahuje zavaz,QIvací důvod, když, na př. S<8 vydá směnka o' dluhu ze' z:tpůjčky ne.bo z trhové smlouvy. N e'jbliž šÍm účelem takovéhoto
d'Voij ího právního jednání j1e, aby věHteli bylo usnadněno (\10bývá.ni prá.v. Věřibel může uplatniti abistraktní pohledáiVlku, aniž
je, povineu uvésti, tím méně prokázati, poměr materielní. Dlužník
může však: k.ausá.lní poměr vyjeviti a prokázati, aby tak, proti
abstraktnímu pohledávání mohl jako ná.mitky uplatniti nedostatky prá.vního jediná.ní kausá1n:ího. V tom, že ,se plievezme
abstraktní závazek, může VlŠaJ{. zároveň lSpočívati vzdání se
. námitek! nebo některých námlitek z právního j,e dnáJú kau:sálního.
KoneoM - a v tom spočívá tř,etí podstatný úče'l práV'ního
jednání abstraktního - nemá dlužník zpra;"1idla možnost, uplatňovati t~o námitky: proti osobě tř, etí, která nabyla pohledávky
na mís,tě pŮ"Vlodního věřitele (směn. zák., § 87), leč že ona osoba
třetí znala při nahy;ti ná,mitl& proti svému předchůdci přípust
IliOU a že tuC1í,ž osoba tře,tí mus,Í si ďáti líbiti výtJk.u, že jednaJa
lstivě 4). Tak je tomu při smě'Ilice a přiolstaJt;ních abstraktních
papkech na řád a na II1ajitek Totéž platí při pO'llkáz,c,e, při níž
1) Hofmann, Lehre vom Titulus und Modus, 81; Stampe, Wertbewertungs1ehre, 1912, Č. 10.
2) Platnosti dlužního úpisu není však na závadu, že v něm je uvedená falešná kausa, Sb. 1229.
3) Steinbac.h, Gel'. Z., 1904, Č. 36; Neubecker, Archiv f. bgl. R., 22,
34; Munch-Petersen, Loftet og dets cauSal, 1896. (Referát o tom Mayr,
Grunh. Z. 33, 762); Kl'ngmiil1er, Schuldversplfechen ... , 1903; Riimeilin,
Schuldversprechen und Schuldanerkenntmis, Arch. f. d. Ziv. Praxis, 97,
211. (Též zvláštní otisk, 1905, 1906); Klingmuller, Zeit. f. Hand. Recht.,
58; 162; SchOninger, Leistungsgescbafte ... , 1906; Briitt, Abstrakte Forderung, 1908.
4) Adler, Wechselrecht, 143; Briitt,. 248. Shora § 147, poz. 5; § 304,
poz. 17.
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ji~ od p,očá,tku jsou zúčastněny osoby tř'i,; avsak kausáJlní vztahy
me,zi stranou poruk:azující a stranou poUik:áJzku pIi jímaj ící , dá,le
mezi s,trMlOU poukalzující a stran.oru poukázanou, nedotýkají se
poměru mezi příj' emeem a stranou poukázanou. Pmněr tento
na,opak! ,se ,0'PokáJ j,edině o to, že poukázaný poukázku přijal
(§ 1402) 5).

2. Je však, též mowo, že sJib určitého plnění již od původu
vy,s tupuj·e abs,t,rakitně, jakožto abs,t raktni slib německého obča,n
ského práva, (něm. obě. zák~ § 780) ~) . Ta,ltovéto alb straktní
smlouvy naše oibič:aooké právo, nezná 7). Dlužní úpis, který neudává z·a va,zo,vacího dJůvodu, t. z,v. calU,tio indiskreta není s,ice
již proto neplatný, ned'Oistarčuje však: a nespro-šťuj e věřitel.e
povinnos,ti udati a prokázati z.avaz,o.va,GÍ důvody 8).

§ 316.

b) D ovo,loný o b 's, ah.

Podstatným předpokladem platnm;ti smlouvy je, aby její
a obs,a h byl možillý a dovole!l1,Ý. "Co j<e přímo nemožné,
nemůže býti ;předmětem p~atné ,smJolllvy" (§ 878). "Smlouva,
l"teráJ se pfí'čí záklonnému záka,zu anebo dobrým lTI!l"a,yům, je ne- '
platná" (§ 879). O tom byla již řeč 1). Zde na tomto místě
sluší proto zvláště pojednati již jenom o obligačních smlouvách
zlÍJkonem zakáza,ných 2). ZáJklon zakaz,uje a prot,o jsou neplatny
tyto, smiolUlVY:
1. "Když si někido něco vymíníl za vyj'ed'nání smlouvy
IUanJZ\elské" (§ 879, č. 1) 3). Rakouské zákonoclál"i,>tví bylo první,
předmě,t

5) Doleji § 342.
6) Shora § 157.
7) Wehli, Ger. Z., 1867, č. 22; Randa, J. Bl., 1882, č. 3; Krasl1opolski, Kritische Vlerteljahrschr., 25, 31; Strohal, Griinh. Z., 10, 412; Frankel,
Not. Z.., 1882, č. 23; týž, Forrnerfo~'dernisse, 112; Schey, Obl. Verb., 166;
Krasl1opolski, 102, Ebl'enzweig, 166; Sb. 6527, 7383, 8599, 10.301, n. ř. (5)
1944, (13) 5117; jinak Sb. 2905, 3283, n. ř. (10) 4223.
8) Rap. mtl., 130 (Sb. 10.777); Schey, 162.
1) Shora § 107.
2) Kl1a&fropolski, 92; Ebrenzweig, 146; SClmste'l', 25.
3) Kohler, Arch. f. bgl. Recht, 12, 317; SCbindler, GewerbsmaBige
Heiratsvermittlung, 1901; WoHf, ZusJcherung, Zentr. Bl., 1917, 722 a j.
Totéž platí o přislíbení da;ru pro případ, že dojde ke sňatku s osobou,
kterou sprostředkovatel toliko označil: Sb. 8319; o "Nalezení" ~enicha:·
Sb. n. ř. (5) 1822, (jinak Rb. 9361, v příčině pouhébo průkazu příležitosti

65
které vysltolJlpilo pl'oti úplatnému dlohruzováJÚ sňatků j,ak:ožto
proti zjevu, ,odporuj~cimu mravům 4). Cizí zákonodárs,t ví je v tom
nálSleéLovMo (něm. obě. zák. § 656; ,šv'ýc. obl. právo, čl. 416).
Závdavek, Me1lj omylem byl dán, hel požadovati zpět 5).
2. "Když právní záJs;t;upce převedl na 's ebe zcela nebo· zčásti
věc spornou, , sobě svěřenou anebo když si dal slíbiti pod,í} z toho,
co bude straně pl-iiíčeill.o" (§ 879, č. 2) 6). Tím bylol výts,lovně
zavrženo ,t .Z.V. pactuffiI de quota Utís 7). Svěřenou j,e věc sporná
tehdy, jakmile byl'a právnímJU: zástupci předložena se žádostí,
a.by převzalzaslt,upování. Právní zástupce. převedll věc, na sebeI 8),
když pos1toupení j1e s;j ednáno, nikoliv již tehdy, kidyž věc sporná
mu byla toliko dána v zás,t avu 9).
3. "Kdyfžl někdo zlcizi dědictví nebo, odkaz, kte,ré očeká.vá
od osoby tretí, je1ště za j·ejího živ1olt a" (§ 879, Č. 3) 10). Důvodem
neplatnos,t i tu není ani tak zavržení hodná Ispeklul.ace se' smrtí
osoby třetí, jako spíše nebezpečí, ž·e, lehWmyslnos,t Is trany bude
lichvMským způsohem vykoi"istěna ll).
k sňatku; souhlasně Wolff, Zentr. Bl., 1917, 722); totéž platí stran dohody o účasti při odměně za dohození sňatku: Sb. n. ř. (5) 1999; stran
slibu provise za to, že bude vymožen soublas otcův: Sb. 15.580. Naproti
tomu pod zákaz tento nespadá ziÍNazek ženichův-, poskytnouti matce nevěstině alimen1Jaci: Sb. 13.627.
4) Doklady u Ehrenzweiga, 151, poz. 15.
5) Pfaff, J. Bl., 1883, č. 23; Krasnopolski, 97; Ehrenzweig, 181; j. m.
Unger, Grunh. Z., 31, 394, poz. 16 (8 odvohlním na § 1174); ~b. n. ř. (16) 6664
6) Někdejší zákaz (§ 879, č. 3 Q. Z. o.), aby si někdo za převzetí
právního SPQlrU vymínil určitou odměnu, byl zrušen j1ž § 16 advok. řádu.
7) Srov. věst. min. sprav., 1916, 113. Otázka ta byla dříve spomou:
Litel13.turu a rozhodnutí u Ehr.e nzweiga, 152, poz. 26. Naposled Anonymus, Die quota Iitis, J. Bl., 1916, č. 8.
8) Anonymus, J. Bl., 1916, č. 8; Sternberg, Rechtsfolgen der quota
litis, Gel'. H., 1918, Č. 18.
9) Sh. n. ř. (12) 4834. Přívust.no jest postoupiti nárok na náJhradu
soudních útrat: Sb. n. ř. (16) 6662. Stejně je připustna cesse nároku ve
spom získaného právnímu záSltupci: Sb. n. ř. (4) 1290; námitky proti
tomu u Ehrenzweiga, 152, poz. 20.
10) Též bezplatně: Sb. n. ř. (6) 2304. Platným je však slib, že' bude
zaplaceno z očekávaného dědictví: Sb. 8722.
") Odpadl nyní Il,ákaz - prakticky nikdy nezachovávaný - , a.by
byl sjednán předem honorář lékařský (§ 879, Č. 2 o. Z. 0'.). Samo o sobě
není ujednání lékařského honoráře předem, pokleskem proti dobrým
mravům; jeví-li se ujednání takové v jednotlivém přilpadě jako vydíráni
nebo jako lichva, je ovšem ujednání to neplatno' již podle všeobecných
zá.&ad (§ 879 věta 1.) anebo s hlediska lichvy (§ 879, Č. 4).
5
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4. Uj,e dnání službodárců za účelem zhoršení pracoV'llÍch
poélliním.ek výlukou 12), anebo uj,edtnámí zaměstnanců Z3J účelem
z,1epšooí pracovnfclll podmínek stávkou (koalice), jaktož i ujednání
ži,vno'stníků za účelem z~,šení celIl zhoží 13) v neprospěoh obecenstV3J (kartely), konečně U(jednání vŠleho druhu na podpo,r u
t.ěoh o,sob, kte,ré pIi takovýchto, ujednáních vytrvají na úkor těch
osob, které se jich zříkají (t. zv. zákon koaliční ze 7. dubna 1870,
Č. 43 ř. z.; k tomu zá,k.on pmti terOl1l z 12. Sl1ípna 1921, Č. 309
Sb.) 14). Totéž platí ()i kartele oh ve v:elkopfŮmyslu, pokl'ud i továrníci jsou "živnos,t níky" 15). Avšak jen potud, pokud se vztahují na prod1ej zboží, mají ' Z3J účel z,vý;š,ení cen 16) a jdou na
úkor obe,oonslt va 17). Za ,těchrto předpokladů 18) nemá kartel ani
tehdy práNni.hO účinku 19), jestliŤte, se účhmo,s,t j.eiho, opírá, jenom
12) Ujednání podnikatelů Zla tím účelem, aby Zillemožnooo bylo zvyšování mezd, naproti tomu se nepříčí koaličnímu zákonu: Sb. n. ř. (17)
7097.
Xl) Nikoliv pouze věci denní potřeby: Sb. n. ř. (2) 568, (15) 5906.
10) Kleinwachter, Kartelle, 1883; Steinbach, Rechtsgeschafte der
wirtschaftl. Orgamisation, 156; týž, Moral als Schrwke ... " 52; Schiiller,
čl. "Unternehmerverbande" v St. W. B.; Wantig und Landesberger, Zápisy 26. sjezdu něm. prá.V1LÍků, 1, 63; 2, 294; Schneider a Dawe, Zápisy
27. sjezdu něm. právniků, 1, 3; 2, 45; Memzel, Kartelle und Rechtsordnung, 2, 1902; Bemlzbeillner, Zur Kal'teilfrage, P. Jur. Vimteljabxsohr., 35,
97; Steinbach, Der Staat und die modernen Priva,tmonopole, Gel'. Z., 1903,
č. 1; Rundstein, Das Recht der Kartelle, 1904; Ettinge[', Ka,rtelle in Ost.,
1905; Baumgartner a Meszleny, Kartelle und Trust, 1900; Bauch, Rechtsform der Kartelle, 1908; Pick K.a.rtellvertmg, 1909; Miiller, Die zivilistische Kartellfrage, Gel'. Z., 1910, Č. 26, 27; Hiittner, Recht der Kartelle,
1909; Schiller, Ka,rtelle und das allg. Strafrecht, Ger. Z., 1910, Č. 21; Kantorowicz, Kartellprobleme, 1911; Tschie'l'schky, Kartell und Trust, 1911;
Kestner, Organisationszwang, 1912; Pílechtheim, Ka-roollrecht, 1912; Pick,
Praktische Fragen des ost. Kartellrechtes, 1913; Reichel, ZUl' Bebandlung
der Preiskartelle, Archiv f. bgl. Recht, 42, 73; Brossler, Studien ... ,
Griinb. Z., 42, 457; LiefmaI1l1, Kartelle und Trust, 3, 1918 a j.
15) Sb. n. ř. (1) 8, (2) 568, (8) 3163, (12) 4546.
16) Sb. n. ř. (12) 4546, (15) 5906.
17) Sb. n. ř. (8) 3163.
18) Poněvadž tyto ~řoopoklady nejsou dány, ' je tak zv. kartel sanační platným: Rozh. z 28. března 1916, Zentr. Bl., 1916, Č. 202.
10) Pollak, RechtsteUung der KaJ·telle, Kartellrundschau, 10, 701;
ani inter partes: Sb. n. ř. (1) 8, (15) 5906. Výrok statutá.rního soudu rozbodčího není platný: Sb. n. ř . (16) 6482. Rovněž není platným postoupení
přikázaného konti'llentu: Rozh. z 9. září 1914, Zentr. Bl., 1916, Č. 89.
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o "věrnos:t" účastníků 20). O<i'běraJ~~é nemohou se sice jakbžto
o:s.oiby tře,tí dovolávati neplatnosti smlouvy a mus·í plrutiti žádané
ceny; avšak be,z.ohledné využitJwvání mo'I1opoJ.u, kail'telem utvořeného, může se jeviti jako z.aviněné poškození, které bez ohledu
na platnost nebo neplatnost kartelu zakládá povinnost k náhradě škody 21), anebo posklytuj,e mo~nolSlt použíti zákonů
lichevních.
5. Smlouvy o ustoupení, kterými se jedna sÚana z.avazuje,
že při veřejné d;raž,bě, pořádané veře;jným úřad.'em, nezúča:stní
se vůhec anebo zúčastní B'e draž.ení jenom až do, určité ceny
neho podle daného m ěNtka (dvor. dek. ze 6. června 1838, č. 277
S~.

z. 8.) 22).

6. Ujednání zvláJŠitní, kterými se jedtnomtL z věřitelů v rozporu s nuc,eným vyrovnáním ~ebos vy,r ovnánim v řízení vyrovnávacím! vyhrazují zvlMtní výhoďy (konk. ř. § 150, vyrov.
ř. § 47), neohať výhody ty pr'iznává kridatá,ř anebo třebas, bez
jeho vědomí osob,a tře,tí, ne~ vyrovnání bylo uzavřeno, anebo
sice poté, avšak před jeho schválením 28). Zv"lláštni ujednání
takové je mimo to trestným (§ 486 b. trest. záMi.) 24).
7. Klausule konkurern.ční, ujednání, jimiž, zaměstnanec je
omezován ve s,v é výděle,čné čirulO'sti i pro dobu P,O skončeném
slua:tehním poměm, je-li zamě,stnanec nezJetilý anebo, nemá-li
více než 4000 K ročně, jaJ~o~ i vybo,čuje-li ourezení z obchodního
oboru z.aměistIlavate,~o.va, anebo 'wkládá-li se na dobu deLší jednoho roku, anebo' jestliže se ujednání, třebas se pohybuje
20) Spitz·er, KarteJJjudikatur ... , J. Bl., 1910, Č. 31, 1911, č. 10:
21) Benedikt, Begriindung eine,s Schadenersatzanspruches ... , Ger. H.,
1908, Č. 20, 21.
22) Pod zápověď tuto spadá též slib, zaplatiti položku hypo't ekárnímu
věřiteli, alby byl Ddvrácen od účasti při d;ra7,bě: Sb. 9159, 14.960, ll. ř. (5)
1932; odstuplllé m .to , že nepadá druhá strana vyšší nabídku: Sb. 16.058,
n. Ť. (16) 6658; slib, daný jednomu konkmentu, že vydražená nemovitost
mu bude ~řeoochána: .sb. 1585, 1812; tSmlouva společenská mezi několika
spoludraži<teli: Sb. 12.865. NrupT,oti tomu pod zákaz tento nespadá: Slib
koupiti 'Za jin~o: Sb. 10.868 (STOVU. "V"šak SlhOffi § 279, Č. 3) ; ujednáni
mezi s.po~illIl'ajitel~ hypoté.ky, že jen jeden. 'Z nich se 'Zúčastni da-ažení:
S'b. n. Ť. (17) 6960; osvo'bozeni sp()lludraiLitele od povinnosti .složiti vadiUllll:
Sb. 3171; ujednáni o tOlIll, že má >býti učiněno podání vy8ši: Sb. 13.518.
23) Rintelen, Handlbuch, § 78; ·re:p. náll. 269, J. Bl., 1918, Č. 33 (Ger.
H., 1918, Č. 34).
24) Bylo-li 'Zvláštní ujednání takové zavčas zjištěno, sluší vy,r ovnání
neschváliti: kOllk. ř. § 153, 'Vyil'0VIIl.. ř. § 50, Sb. n. ř. (18) 7715.
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mezích, j.evJ jako neeikvitni zt.ěžování dalšího výdělku
Tak. po,dl,e zák. o obchodních pomocnících
§ 36. Jinwká uj~dlnáillí toho,t o dmbu nejsou sama o' sobě "dobrým
mravům se příčícím omelz,ováním osobní SViobody" 26), naopak
,s luší je poklád::JM za neúčimé pro odpor proti dobrým mravům
jen tehdy, jes.tliže· zfetelem na živnostenské nebo sociální poměry skan, pro přílišný svůj rozsah čas, ový nebo mrs,t m, anebo
pro nepoměr ~ mezi zájmem strany jedné a závazk.em uloženým
straně druhé se jeví ja,J;.1o omezení přmš daleko jdloucí 27).
8. Smlouvy, kterými g,e zaměstnanci živnos,tenskémUJ odnímá pi''iměřený užit,e k z vynále1zů ve s~užM učiněných (pat.
záJd. § 5).
9. Smlouvy o pracích, které prováitěti neru dlužník
oprávněn 28).
10. Smlouvy, kterými se porušují zálwny, vydané na
ochranu dělnictva 29).
11. Ujednání za tím účelem, aby byla přesunuta daň z příjmů
(zák. o osob. daních, § 238) 80).
12. Bursovní obchody te,rmÍno;yé obilím a mlýnskými výrobky (zák. ze 4. ledrna 1903, Č. 10 ř. z., §§ 12, 16).
13. Neekvitní smlo,u vy o po,skytnuttí pomoci a záchraně,

v

těchto

zaměstnarncova 25).

25) SOUd'OOViSké právo zmirnov:wí: &b. n. ř. (1) 206, (5) 2'130, (11) 4338,
(13) 5187.
26) Dovolena je na pf. smlouVia o IPojhštění 2-áJkaznictva: Sh. n. ř.
(12) 4546; stejně smlouva o tom, že bude zamecháno nekalé soutěže : Sb-.
n. ř. (16) 6413.
27) Sb. 3904, 15.355, n. ř. (1) 206, (5) 1786, 2130, (6) 2357, (8) 3050,
(11) 4338, 4342, (12) 4509, (13) 5187, 5225, (17) 6935, o př€lClhodu práv
z toho v,z nikajídch na toJJOI, kdo koupil podník; Gelier, Zentr. Bl., 9, 1,
Poppel', Ve'ntra~iIl1aBige BeMhrankungen .. " Pl'. Jur. Vj se-hr. , 27, 151;
S teinba ch, Rechtsgescbafte de,r wirts'chaftl. OrganisatioD, 148; Biberfeld,
Konkurrenzklausel .. " BiYhmův časopis, 11, 294; Pislw, Ger. Z., 1900,
Č. 40; týž, Zeits,ohr. f. Hande~sR., 66, 531; Rindlstein, Konkurrenz'verbote ... , Archiv f, bgl. Reoht, 25, 94; ReinE>hagen, Die KonkurreIlJzddausel
des Handlungsgehilfen, 1903; Griinberg, Konkurrenzkla1l!sel, Ge,r. Z., 1909,
Č. 16 a J. Bl., 1915, Č. 1 ruž 3; tý~, die Geheime Konku1"l'~rrrzklauseJ, Gel'. Z.,
1915, Č. 32, 33; Cantor, KonkummzklauseL, 1911 Ia. j.
28) Sb. n. ř. (15) 5910, (16) 6453; .Ehrenzweig, 150, ~oz, 4, proti tomu
Kukula:, de:r § 878, A. B. G. B.... , ZeitsclJJr. f. Off. Rooht, 1914, 441.
29) Sb. n. ř. (7) 2843.
30) Přesun d3Jně ,reilltové (na př. na dlužníka ,při lzápůjčce) ne'llí
za,kázáJ1: '&b. n, ř. (3) 988.
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uzavřené

ve s,tavu nouze na lllto1ři (zák. z 29.· července 1912,
152 ř. z., čl. 15.).
14. Některé způsoby pojišrt:ění (pojišť. zák., §§ 122, 131;
zák. automob., § 12, Č . 1) 31).
•
15. Za určitých předpokladů obchody vydraio,v atelské
(Keťa-sské) 32).
Č.

§ 317. c) Lichva l ) .
I. Nepl3Jtným jie z'e'j ména téžl právní jednální' lichvářské.
O lichvu jde, "když někdo kořis,tí z lehlwmyslno.s,ti, z tísně,
s,l3Jbého rO'zumu, nezkušenos:t i nebo Vlz.ruše1n í mysli něilwho jiného
tím, že, dá obě nebo, ,osobě třetí z,a plnění slíbiti nebo poskytnouti yzájeIllil1é ]JJněni, jehož majetková hodnota je v nápadném
nepomě/ffi kí hoCLrwtě jeho, plnění" (§ 879, č. 4). Právo nyní 2)
platné (§ 879, Č. 4; cís. nař. ze 12. i'ijna 1914, 0. 275 ř . z.)
obrací se neltoHkjo proti Hchvě úvěro,vé, nýbrž i proti lichvě
věcné. Lichva nem~ mimo to za náJsleéLeik jenom závazky civilně
práNní, nýbrž je též trestna, a to lichva úvěrová vůbec (§ 2
cit. nai.), lichva věoná j'e n v Ulrčitých hranicích a pi'i postupu
po žiiV11os,t ensku (§ 4 cit. nM.; srov. záJ.c,. ze 17. i"íjna 1919,
Č . 567 sb. o liďovýc>h soudelc h pro trelslt ání válečné lichvy). Před
poklady lichvy ve ,smy,slu práva ,občanského, jsou tyto,:
1. Slib aneho po's kytnutí vzájemného plnění příjemci slibu
anebo o,&oM třetí za posky;tnutél plnění. Tím se nepvedpoklád'á
nutně smlouva vzáJjemná. Právě zúnočitelná zápůjčka. nem
smlouvou vzájemnou a p,řece je vzorem lichevního obchodu.
31) ZakáJzána je v RaJk. též úča&t pojištěnce na l'rovjsi poj išťov~&ho
agenta (rak. zák z 27. ledna 1921, Č. 88).
32) DoLeji § 370, Č. 3 c).
1) Kril!snopols,ld. 98; Ehrenzweig, 157; Schey, Obl. Verh., 137; Oho"
rinsky, Der Wucher in Ost., 1877; Jacohy, Da,s Wuchergeschiift, Dogm.
Jhrb., 60. 229; Schmidt, Wncher und Ausbeutung, 8, 161; Geller, Der
WuoheTbegriff. Zentr. Bl., 1914, 9177; Engliiillder, Das neue Wucberg1e etz,
J. Bl., 1914, Č. 40 ; Kramer, ReiIDerkungen 'LU den 'Zivilrec,]ltl. Bestimm .... ,
Ger. Z., 1915, Č. 1: Lofler, ZeitscJlrr'ift f. Stra,k, 5, 290; Sternlberg, Wuch.e~·
novelle, Gel'. H., 1915, Č. 2; Gleis,pach, Das neue Wucherrecht, Gel'. Z.,
1915, Č. 18 a.z 20; Buynowski, Not. Z" 1915, Č. 16; Kreis, Der Wuchervertrag ... , Not. Z., 1916, Č. 10; týž. Die Wucherklag,e', tamze, 32; Leh'mann, Wucher und Wucherbekampfung .. ., 1917; L:aza,r, Zum Wucherbegriff. ... Zentr. Bl., 1919, 652; Hil!clvel, Wuc1h ergesetzgehung, Gel". Z. ,
1919, Č. 39 art 42; starší literaturu viz u EhrenzwelÍga" 157, <poz. 52.
2) Stručné vylíčení s,taršího stavu 'Právního u Ehľenzwe~ga" 157.
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Plnění

tu spoČív.á v ;tom, že ,se poskytne úvě,l', ,v zájemné plnění
v úrocích anebo v jinak,ých výhodách majetk()'v ých. Na
druhé straně není VlšakJ po,skytnutí úvěru pods,tatným znwkem.
Také pii lwupi za hoto,vé, při směně, nájmu a pod. může jíti
{} lic-hvu, lichvu věwollJ 3). Je, všaJ\:. třeba, ahy vzájeJllJIlé, plnění
ka;ždSrm způsobem mě10 maje,tk()'Vou hodnotu.
2. Nápadný nepoměl' me.zi majetkolv ou hodnotou vzájemného plněni a hodnotou plnění 4). Nepoměl' ten může však hýti
osprawedlněn z,v láštními okolnostmi jednotlivého pNpadu. N aproti tormu nemá významu mimoi'ádná cena, odůvodněná ve
zvlá,štních poměrech d~uižlniklových anebo ve zvláštní jeho zálibě.
3. PoměTY nehO' vlas,tnos,t i vykoi'iJsťojvaného" kte'l'é jej' na
jedné straně přiměly k tomu, pus.tit~ se do. nevýhodlného, jednáni
a f\:Jteré mu na difuhé straně překážely v tom, aby, uzavíraje
ol)chod, svého zájmu náležitě rubal:
a) Lehkomyslnos,t , t. j. be:z,starostno,st, nestarající sle o budoucí tíse,ň 5).
b) Tís,e,ň, ne toliko ,s tav hospodářsk;ého nedostatku, nýbrž
též nebezpečí života 6), oh~ožení dobifé po,věsti~ úvěru a pod.,
třebas je jenom domnělou 7) a třebas nikoliv tíse,ň vlastní, nýbrž
tiseň někoho jiného, na př. příbuzného"
c) Slabý rozum, pi"i čemi pojerm ten nutno patrně bráti
v nejšitrším smyslu jakožto nedos.tat,ek duše;y'ních schopností,
který'ch je ti"eba pro styk obchodttlÍ.
d) NezKušenost, nedos,t atek po,třebné z.naJos,ti světa a lidí;
naproti tomu není již. nezkušeností pouhý nedostatek zvláštních
vědomostí, jicM je, třeb,a pouze ll\. určitému obchodu. Tak:oiVÝto
ned()statekJ může míti význam po, případě jen s hlediska omylu
anebo po'škození nad! pol()'Vici.
spočívá

3) Tl'e'stně-právní pojem li-chvy věcné (§ 4 D::tř.) je všruk omezen l1:1
hmotné a na 'P'ráva s vylo·učemím ůJkQnů: Zpráva, 142; GleJS'Pa,ch, na
uvedeném místě, č. 19 a j.
') Není vbk tJřeb~ aby nápadný nepoměT byl shledáván teprve,
jde-li o poškození nad polovici (§ 934): Schey, Deutsch. Jur. Z., 1917, 54,
č. 1; na d11lhé straně mMe jíti o licohvu také v pr"ipaďeoH, kde právní
prostředek pro poško,zení nad polovici ze zvláMnÍ>C'h důvodů .selže (§ 935) :
A'Pfe1baum, Die l:aesio enormis ... , Ger. H., 1917, Č. 30/3!.
5) EhTenzweig, 158, Č. 3 a): Bomáč, který rozhazujre' to, čeho může
postrádati, jedná <si{)C nehosPQdámě, avšak nikoliv lehkomys1ně. .
6) Ehrenz,we,ig, 158, poz. 60.
7) Ehrenzweig, 159, VOZ. 61.
věci
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e) Vzrušení mysli, Mchať důvod její lelž\í v oermk:Oli.

Tento výpo,ěet oloolností, které mohou tvořiti skiutkovou
podstatu lichvy, je skoro vyčerpáYlající. Nelze však pochybO'Vati
o tom, ž.e předpisů zákona lze použíti obdobně též při jinýoh,
v záJkoně výsLovně noo'V'edenýoh, okolnostech 8).
4. Vyl~ořistění s,l a,bos,t i jedné strany srtranou druhou. Tomu
je tak. tehdy, byla-li slabost ta druhé stmně známa, anebo muselali jí podle okolností patrně býti známou (podle obdoby § 871).

II. PtfáJvní jedlIláJní lionevní j.e relativně zma.tečným (§ 879;
§ 1). Jenom s,t rana lichvou poško'zenáJ může zmate·čnost
uplatňo·vat1 '(n,,'1,ř. § 8) 9). Obtíže vysk.ytuji se tehdy, j'estližle
n.áJtfoky 'ze zmaJte,ěného jednání byly jednou neho oběma stranami
již zcela neiljo ěáJsrteěně splněny nebo za;jiJštěny (nař. § 7) 10).
1. Každá s.trana musí vrátiti vše, co ze zmatečného jedná,n í
na SlVŮj proSJpěch obdrž·ela (nař. § 7, 1,; srov. § 877) 11). Tato
záJsada ve své všeobecnosti poskytuje lichvá.ři příli,š daleko
jdoucí ochrany a je proto, také ·omezena následujíoÍilli př,oopisy
(§ 7" 2! násL).
2. Podle těohto předpisů má zničení prá.vního je,dnání lichvá,řslkého působiti stejně jako zániková klausule při ,obchod'0Ch
spláJtkhvýoh (splátkorvý zálk. § 2): a) Peněžní pla,t y jest V'rátiti se zá,kOlmými úroky oďe dne
plije,tí.
b) Odevzdané ,věci jes,t vrátiti anebo - patrně jenom, .je-li
vrácení nemo2.né 12) - jest nahraditi její hodnotu v době přijetí:
j.alwi i jest poskytnouti přiměřenou náhradu za u:žiíváiní a znehodnocení věci v me,zidobL
3. Pro vyšší nárok, který vyplyne při vypoěteníohoustrall
ných nrurokiŮ ve prospěch jedné anebo druhé srtrany, ručí zajištění, kterrého bylo nabyto, pro ná.rohl-ze smlouvy 13).
nař.

8) Eb:renzweig, 159, poz. 64 a 65.
9) EhreIlJzweig, 160, poz. 68, vůči odc.hylným míněním.
10) Kreis, Rec.htsfolgeu der Nichtigkeit des Wuc.he'l·vertrags, Not. Z.,
1916, č. 37, 38.
11) Spoludlužník, k.terý nedostal valuty, tudiž vů,bec neručí ze zmatečného jednání lichváJřského: Sb. 9504, 9531, 11.147.
12) Ehrenq,weig, 160, Ip02. 73.
13) S tOlhoto hlediska též G'poludlu7Žnik? Ehrenzweig, 161, poz. 74;
shora poz. 11.

72

§ 318.

3. Dr u h y

Bm

1 u v o b I i g ač ní Chl).

1. Smlouvy jsou j,edinostranně neblŮ' éLv'oU!stranně zlÍJvazné
dle toho" zda 'z nich vznika,j'Í závazky pro jednu ane,b o pro obě
strany. V tom.to' směru: jest také da·r ování s pi'ikazem, prří'kaz,
smlouva s,c hovací, smlouv,o u obool1s:tl'annou, třebas, jenom n8'dokonalou swoUJvou ohoustrannou 2). Zákon (§ 1369, 1389 aj.)
zaměňuje tOlto rozlišování 1& ro·zliŠováním mezi smlouvami úplatnými a belzplatnýIDi. Směšování tot,o' lze potud omluviti, ž,e
střetnutí ' záva, zků máj jen tehdJy právní význam, když právní
jednání je záJro'Vieň úplatné 3).

2. Smlouvy jsou: úpJ,atné nebo bezplatné 4) podle toho, jevi-li
se nebo· nej;e·v:í-li se plnění jaklo úplata, jako oběť z.a plnění
Vlzáj,e mné (§ 917) 5). Lhomejno j,e, zda ,se ,k aždá z oibou s,traTI
zavazuje teprve k plnění, anebo zda jedna ze stran vykoná plnění
hned uzaNíl'ajíc smlouvou, takže pouze druhá s,t rana zá,valZek
~ejímá. Stejně jes,t smlouva úplatnou, zavruzUJje-li se jedna
strana, k vzáJjemnému plnění pod výminkou, l"d.e,ž,t o druhá s,t l'ana
se nezavazuje, nýbrž nabývá toWw práv. Na diruhé, skaně není
VišaJk POUllá po,v innost ke zpětnému plnění úplatou. Proto jS()U
o,'šem koupě, směna, nájem a jiné smlouvy vzájemné úplatnými. Úplatnou jest však též zúročíte,lná zápujčka anebo- příkaz
o,d.měnou pro s,t ranu, kte,r é příkaz udělen 6). Úpla,t nou však. není
půjčka. Dvoustranně závazné úplatné smlouvy se nazývají
smlouvami vzájemnými. Jenom pIi nich je mo,ž na náJmitka pro
nesplnění smlouvy, správa a odpor pro porušení n3Jd polovicí
(srov. též konk. ř. § 21). Při úplatných smlouvách platí zvláJštní
1) Ehrenzweig, 164; Krasnopo1ski, 77; Enneceerus, Le,In·.buch!, 1,
a'); Giel'.loo, s.c'huldrecht., 409; Steinbaoh, Reohtsgeschafte ... , 1897;
Sehey, Obligationsv!lll'h., 462.
2) Schey, 644, poz. 2.
3) Od smlouvy dvoustranné a od smlouvy úplatné liší se oneľosní
smlouva nezletilce (§§ 244, 865); shora § 311, č. 8. Smlouvy oboustranné
a úplatné' jsou 'sice v2dy smlouvaJllli ooorosními, avša;k není ka;ž,dáJ ,smlou'Vl1
onerosní . oboustrannou ne'bo úplatnou, jako na lP,ř. nezúročitelná záptljčka:
Ehl'elllzweig, 167, .poIZ. 23.
0) K pojmu úplatnosti: ShoTa § 126, č. 1 cl; Oertma;nn,Entgeltliche
Gesohidte; Ifuymann, Schenkung unter einer Auflage, 12; Hartsch, Uncigennutzigkeit, G€'r. Z., 1910, č. 2,1.
5) Otevření úvěru není ještě Vizájemným polnětním: S.JJ.. 6514.
6) S0hey, Obl. Vem., 644.
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piíedpi.s.y co do- výkladu, omylu, odporu vHitelfl, nahytí vlas,tnictví (§ 367), povinnosti poplatkové.
3. Smlouvy jsou jednoduché nebo slo~ené . I jednoduchá
smlouva můie býti smis.ena, z různých elementt't smluvních.
Smlouva sloŽl!má může pOZllJs,távati ze smlouvy hl~vní a z jedné
neb několika smluv vedlejších, anebo může býti sloučenim ně
lwlika smluv hla.vních.
a) Smlouvy smíšené 7) jsou smlouvami jednoduchými, avšak
pozůstávají z různých elementů smluvních. Aby pro lwnk,re,t ni
druh \Sm~o,uvy, kteQ"Ý v zákOlle není upra,ven vůhec anebo, j6J u~'a
ven nedostatečným z,působem, blYl analogickým užitím zá;k:ona
získán příhodný předpis, je nutno sm~'ouvy ta:ko,v é jU1'is.:tickou
konstrukcí roq;}ožiti v jejich prvik,y. Smlouvami t,a ko,v ými ne'Sluší
na,k]llid:ati jako se smlouvami dvojnllisobně upravovanými (t. zv.
teo·l'ie kombinační), nýbrž shlŠí je buďto. podi'idit.i onomu hlav"
nímu typu smluvnímu, který ph nich má př6JVahu (teorie absorpční), takžle pravidla s,t ran druhé smlouvy mají míst.o jenom
zpŮJSiobem doplňujícím a obdoboUi, anebo jest, je posuzova1ti jako
"smlouvy neupra,v ované", na které lze pravidel příbtLz,ných typů
použíti pouze obdobně (teo,rie o analogii).
a) SmLouvami smíšenými v užším smy.s,lu, smlouvami kombi,nolvanými nebo dvojitými jsou smlouvy, při nichž vůči jodnotnému plněm s.toji vzájemmlli plněni spada.jící pod různé typy.
Příkladem ' je tu smloolVa o "pens,i ", kiterou se za jednotnou úplatu
poskytuje nlliroik na byt a, stravu, kterážto smlouva tedy obsahuje
elementy, jeCLnaik smlouvy nllijemThÍ 8), jednak smlouvy o dílo 0),
dále sem spadá smlouva o banko,v ní schránku, kte,r á 7-ahrnuje
znaky smlouvy nájemni i slrnlouvy s,c hovací 10). Tam, kde o'Višem
záJkoIlJ smlouvu podle její povahy sIDJÍšenoru výslo,vně pO'Qrobuj e
7) Hoeniger, Die gemischten Vertriige, 1910; Dniestrzaňski, .AJuftrage
zu GU.IlJsten Dritt>ElT, 1904, 322; Soc'hre<iber, Gem1s,ohte Vertrage, Dgm. Jhrb.,
60, 106; Mehrscheidt"Hullesem, Gemischw Vertra,ge, Jur. Z., 1910, 854.
8) Proto polisluší ,též tomu, kde- pensi pos,k ytuje (hostinskému), z<Í"
sůaV'I1Í !právo pronajímatelo·v o (§ 1101), a"V.šak jenom v pří6ně oné člÍlsti
poplatku za "pensi", který je&t po'kládaM j~.Iko úp,l atu za byt: Ehren"
zweig, 170.
0) Spojením smlouvy nájem,ní a služe'bní je8't služební poměr domov"
níků: STOVU. shora text za pOIZ. 13; srovu. též: ISte~nbi.ick, Lohn und Míetve1'haltnis, Not. Z., 1895, č . 32'; NemetlJY, Ver,tl'eibung unentgeltlicher
Mietrp·al'teien, Ger. H., 1895, č . 35.
10) Doleji, § 363, č. 2.
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jednomu z ty,pťt v úvahu přicházeMcich (§ 1055), má ujednání
(> 'j inak uspořádaném plnění pou,z,e po)Vahu smlouvy vedl61j,ší (na
př. též §§ 960 11), 1190).
(J) Smlouvami smíšeně be,z,pla,tnými jS10u takorvé< smlouvy
sm'ÍJšené, při nichž vťtči plnění jedné s,t rany není na dtruhé straně
někJolik plnění vzájemných, nýbrž jenom jediné vzá.jemné plněni
o sobě nedosta;tečné, l{Jde,žlto druhé doplňující plnění vzáJjemné
je nahrazeno uj,edtnáním o částečné bezpla,tnoSttismlouíVy. Pří
Ma,d y joou smíšené darování, smíšená půjlčka. ).
y) SmLouvami ,skříženými jsou taktové smlouvy, při nichž
se spojují elementy různých smluv tak, ž,e přej~má se z každé
smlouvy jenom úloha jedné strany 13). Sem stpa.dá nájemni
smlouva služlební, na př. sm10uva s domovnikem, při nii úplatou
za poSlk.yJtnuti bytu jsou služby. Smlo~va slrriŽ!enái nespadá. ;však
zá.ro,veň pod oba typy smluvní, naopak záJkonné typ'y smluvnt
se navzájem vylučují 14). Nájemní Ism],ouva slurzební není ani
smlom;lQu nájemní ani smlouvou s,lužební a jest ji posuzovarti
podle obdoby smlouvy služební, platí však do jisté míry též
předpisy práva nájemního (§§ 1096, 1099, 1109).
b) Smlouva s~oiiená, k~terá. s.e skládá ze .smlouvy hlavní a.
z jedné nebo několika smluv vedlejši,ch (§§ 1067, 1371, 1372),
spadá. pod! typrrus smlouvy hla.vní, kdežto v příčině smlotU'\Ty
ved'l ~j, ší, která, sama o \Sobě by spad:aJ.a pod typus jiný, jes,t pří
slušných předpisll použíti obdobně (§ 1151, 2) 15).
c) "Spojením smluv" j,e mechanické spojení nělwlika smluv
hlavních, ,taki aliy k,aždá z nich podTž,ela ISVOU zvláštní povahu
(kausu).
12

ll) Jiného mínění , jednak (že jde o smlouvu 'Zmooňovooí): Dnie324, jedook (že tu jde o dvě smlouvy hlavní): Schey. 492.
12) Opačně mŮJŽ.e všalk i v jediném plnění vě:ueti úplata za
několik bezplaúnÝ'ť!h nebo Ú!platnýdl iplnění Vlzájemnýclť. Na př. při ,to zv.
půjčení pytlů, v trhov,é 'ceně 'Za obilí 'Lároveň nájem za !pyt1el, k,t eré prodavatel ,,'te;Zlp].atně" kupci přenechá.vá k použití: Hoenige'l", Gemisdlte
Vertrage, 134.
33) Zdvojení téhož typu smluvního (na př. přeneohání živnOstenského
podniku za byt: Sb. n. ř. (5) 1865) je druhem směny; srovn. Ehrenzweig, 170.
14) Schey, 296, rpoz. 42; Bartscl1, Grunh. Z., 4() , 686; SteinbOck, Lohn
und Mie<tvel'.haltnis, Not. Z., 1895, č . 32.
15) Dohoda o' vytápění najatíých místnoatí z ústředního topení v domě
zaHzeného je,s,t smlouvou samostatnou, nezávisJou na smlouvě nájemn.í:
Ro'zh. n. fl. č . 1775; stejně ro'Zh. z 2. červ~lnce 1918, Zenk Bl., 1918, č. 301.
strzaňski,
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, a) Spo,jeuÍ s,e týká č.asto jen uzavř,ení smluv, takže jsou
spojenými toliko osno'v y smluv, kdežto uzavl'€lnÍ jedné smlouvy
je učiněno poů-ze závislým od uzavieuí s!Il1lol\lJvy druhé 16).
(J) Sloučení může pozůstávaM též ,-j tom, že jedna smlouva
se uzavirá na dobru trvá.ní smlouvy druhé 17).
y) Konečně může spojení smluv míti povahu alterna,t ivní
potud, ~e zá;visí na výmínce, má,-li jedna nebo druhá Ismlouva
bý,ti Uizavřena. Tak! na př. má; nájemce, míti právo změniti smlouvu ná;jeml1Í dod:atečně se zpětnou účinností ve sm10uvu kupní,
pIi čem~ pak! nájemné jižl zapla,c ené má býti považo'v áno za
splátku na cenu trho'V'ou (sroNu. Mž § 959).
4. Smlo,u vy jsou buďto formálními, formálních náležitosti
vyžadujícími, anebo smlouvami bezforemními, podle toho', zda
podle wona nebo ujedJlá,l1Í závi:sej~ na určité fo,rmě' nebo ne 18) .
Zá&a!d!ně uznává platné právO' ka, ~dou, 'smlouvu, jejíž obsah neodporuje zákonům neb mravům a jejímž předmětem je ochrany
vyžadujíc~ 'záJjem v ěř.1te,lů , a neomezuje s,t rany na určité druhy
nebo typy, vyznačujicí se svou fO'rmou nebo s,v ým obsahem
(§§ 877, 883). Proto nezná platné právo taky rozeznáv~í mezi
smlouvami vocbálním,i liteTárními, kIon:sensuaJním~ a reá.lními.
Nyní je každá smlouva kontraktem konsensuálním, pokud pouhá
dohoda, bezforemní .konsens, zásadně zakládá žalovatelný závazek. Jenom určité OOllou,vy, a to tytéž smlouvy jako v právu
obecném, zůstaly i v platném práV1.l zachovány ještě jako kiontrakty reálné. Zároveň přiznává se však určitý v1ýznam přísluš
nému k!ontraktu konsensuá.lnímu, a tO' ve způsobu dohody o budoucí Ismlo'uvě 19). (§ 936) 20).
5. ZvláJštní ,Slkupinou jsou smlouvy, ,0dválžlIlé nebo aleatorni,
jejichž obsahem je pols kytuutí vyhodly, která! záJviSIÍ výlučně nebo
16) Prodej zboží se 'Záva;zmem, ,že kupec koupí ,truké jinézbo~í, kterého
atd.
17) OteVŤení úvěru na d'obu smlouvy sc,bova-cí (depo ty úhradové) I'l. j.
18) IShora § 99.
19) Shora § 313.
20) Jina;k (že dohoda o ,budoucí smlouvě je ji~ Isamotnou &mlouvou
ozápůjoce atd.) 'pro ,p rávo německ~: Scblossma,nn, Dogm. Jhr,b., 45, 40;
Luhbert, Der KreditvertJra.g·, rbamže, 52, ,str. 313; k tomu Re~e,lsberger,
tamže, 52, 410; Kohler, Vereilllbamngsdarlehen, Arohiv f. 'bgl. R., 33, 1;
HoenJiger, tamrle, 278; Bohmer, Realvertrage .. ., tam7Je, 38, 314. Pro naše
právo proti kontraktům reálním : Ha;ssnoha'~ 1, 355, naproti tomu Habietinek. Haillnerls Vjsclll'., 5. 130; Schey, Obl. Ve'rh .. 40: Kra snopolski. 80.
původně nechtěl,
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hlavně

,o d náhodYi (§ 1267). Aleatom~ povaha smlouvy může spov nejistotě předmětu s,m louvy ~ko.upě naděj, e, : § 1276),
anebo v nejis,to,tě ud:áJosti, od; IlJÍž závisí vzájemné plnění, aneho
vtom, že jedna strana přejímá závazek k plnění poměrrně těž
šímu s výminkou nahodilou vůči jistému plnění významu menšiho (smlouva pojišťo'vad); Ikoneoně může aleatorní povaha
sm1oury- takové spočívati Ý tom, ~e. V'zájenmý závazek! poskytnutí výhry j,e založ.en za rtaJro,v ých podmínek, o niohž je nejisto,
v čí prospěch dopadnou (hra, sázka, § 1269). Smlouva od,,-!ážná
můoo být.i úplatnou nebo b8lZplat.nou (§ 1267). Bezplatnou je na
př. bezplatné vyhrávání, poloviČJlí sá.zka. Charakteristickým zna.kem odvlážné sm~o'llvy je podle zákona, že je vyloučen opravný
prostředek pro poškození nad polovici (§ 12G8). Výluka tato vyskytuje se však též v jiných případech (§ 935). me toho je,y;í se
:z~vláJštní postavení smluv odvážných toliko jaJko výron potřeby
sys!temMiky, přání po kJasifilta;ci zákonitých ,typů smluv.
čívati

§ 319. 4. S m I o tl. V Y W8 pros p ě o h a k

tíž~

o 's O' b

třel t

í 'o h 1).

1. V době vzniku všeoh'e1Cllé,h o ob0anslCého' zákoníka odmítala obecno-právllÍJ nauka zásadně smlouvy ve pfOlspěch a k tížl
os,oh třetích. Obč.<mský zákoník se proto. pochopitelně k tomut.o
stanovisku připojil (§ 881 o. z. o.). Dne,šní naulCa a zvyklost na.p110ti tomu uznávaji smlo'uvy ve pros,pěch oSlo b třetích~ čemUŽ
nyní vyhovuje ' té~ záklon (§§ 881, 882). Slib plnění ve prospěch
osoby ;třetí sto.jí nyní pod! obe,c ným práv:em smlurvním. Slib tako'vý má ony právní následky, kterých vyžaduje sjednaný účel
práv:níhol jednání (caursa Ismluvní), pokud tomu nejsou v ce:st~
meze, které vůbec jsou stanoveny vůči libovůli stran (§ 878, 879).
2. Smlottv:1 ve pro'spěch oso·b y tře,tí 2) je dána, jest.Jiže si
1) Krasnopo1S1ki, 104; Ehrelllzweig, 182; Sc:hus~er, 27.
2) Unger, Vert,rUge zugunsten Drittoer, 18(i9, Dggm_ Jhrb. 10, 1;
Siegel, Ve:rsprechen als Verpflichtungsgrund:, 1883, 142; Ga,re !s, Vertl'age
zu Gunsten Dritter. 1883; Ehrenz.weig, Die sogemnnten zw.e,igliem·igen
Vertrage .... 1895; KrasnopolRki, Vertl'age zu Gunsten Dritter, Griinh. Z.,
22, 577; Hellwig, Vertrage auf Leis1lung 'a n Dritte, 1899; Ralppaport, Einrede au;:; fremd'em Rechts'VerhUltnis, 134; Dniestrzaňski, Auftrage' zu
Gunsten Drittel', 1904; S Dhey., Obl. Verh., 637; Last, ZUl' LehTe von der
mittelball"en Lei ~tung', Griinh. Z., 37, 615; Dniestrzaňski, Zur Theorie der
Schuldi.ubema:hme, Pl'. Jur. Vjschr., 39, 1; Gelle>!', Verspre,ehelll... fUl'
Th'iJtte, Zentr. BL, 30, 1; Zpráva., 156; Sclmiefl, Vertl'age z.u GUlnsten Drittel' .. _. Not. Z" 1912, Č. 31, 32; Gogg, tlllmze, 1913. č_ 47.
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někdo

ve prospěch osoby tve,t í 3) . N,ení třeba, aby
bylo výslovně vymJněno', povinnos,t ~ t,Qmu
může vyplývait i též z povahy úmluvy sama sebou 4) . Může-li jenom ona strana, která slib přijala, žádati, aby bylol splnění vykonáno vůči osobě třetí, mluví se o neprav'é nebo prosté smlouvě
nlči osobě třetí; může-li však podle smyslu a úmyslu smlouvy
požadovta-ti plnění též osoba třetí, anebo jenom osoba třetí,
. jde 'Ol pravou smlouvu ve prospěch oS,Qby třetí. Zvláštností
pravé smlouvy ve prosrpéC!h ,Qs,Qby třetí je, že tato osoba tiietí nabývá! požad'ovacího· práva z,e Islibu, ktm-ý" nepřijala ,ona, nýbrž
přijala osoba jiná, aniž je třeba., aby ,osoba třetí slib přijala, ke
smlouvě přistoupila 5). Osoha tvetí může pouze odmítnouti, takže
se máj za tÚ', že, práva nebylo nabyto (§ 882, 1).
3. Sje,CLná-li se plněm ve prospěch Ú'soby třetí, může tím
vznikn,Quti pohledáiVka osoby t,iíe,tí, aniž by tato ,osoba ~ ujednání př1s,tou,pila. Není v'ša$: nutno, aby t,Qmu tal{' hylo, jer té'ž
m,Q'žnÚ', že pol\tze strana slib prijavší, má býti oprávněna žádati,
aby bylo, vykonáno· plnění vůči osobě třetí.
a) PI10 oSlo hu třetí pohledávka nelVzniká, jestliže by to odporovalo uj,ednání, anebo· - podle povahy a úče~u iS,mlOUVY - vůli
stran. Na.proti tomu nabývá osoba třetí toho·t o práva v pochybnos,ti, je!s tliže plnění máJ býti na prospěch hlavně jí (osobě U'etí
§ 881, 2).
b) ZaJ.o~iti pohledávku ve pl'ospkh osoby třeti může jenom
ten, kdo při smlouvě je hospodářsky úČ3.Slten 6), kdo přináší
obět, které j·e po,dle lmusáJního jednání zapotř,ebí, aby ,slibujíd
!Se ke slibu přimě,1 ).
dá s,libiti

plnění

plněnÍJ oS,Qbě třetí

1

3) Smlouvou ve prospěoo osoby třetí není !\mlouv.a, uzavřená zá.stupcem. Smlouva taková má. právní účinky bezprostředně a toliko mezi
stranou slibujJcí a stranou za;stoupenou. - Vyunění-li ,se výhoda ve prospooh dítěte, jde, vznikne-li o to po·cbybnost, 'Ů zákonné zastoupení, nikoli
o smlouvu ve prospěch ,osoby třetí: Sb. 4313. Jinruk: darování prostřed
níkem: Sh. n. ř. (13) 5290, (14) 5327.
4) VYlllÍllírli si 'l1Ia př. prodavate~ že u'Lavřooé smlouvy nájemní
budou ,t rvati dále, působí ujednání takové samo sebou ,t aké 'Ve proSlpěr;h
náJjemnikův: Sb. 3263, 5480, n. ř. (9) 3429; jinak Sb. n. ř. (4) 1286.
5) Teorie' p~irŮJSitková na :roodíl od temie akceptační.
6) Nelze v·šak každou jednostranně zaV'azující smlouvu místo s' věři
telem uzavírati s nějakou osobou nastr,čenou : ISb. n. ř. (13) 5290; Ehirenzweig, 186, ilO~. 26.
1) Příklady: Sb. 14.585, 14.948, 15.135, ill. ř. (6) 2227, (7) 2702.
(9) 3582, (13) 5010, (18) 7340 aj.; Z<p:rá;va, 157; Ehremweig, 186.
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c) Pohledávka osoby t,řetí nevylučuje pohledávku strany
slib p1ijavší. Bezpros;tř,ední žaJoDní právo ,o soby třetí a osoby
slib přijavší mohou konlmlil·ovati. Nárok osoby .slib přijavší na
splnění smlouvy rozumí se dokonce v prvé. řadě sám sebou 8);
zďa i třetí osobě má příslušet,i pohledávka, určí se dle pOlYahy
jednotlivého případu. Výjimečně může míti pohled.ávku také
jenom ona osoba třetí.
4. Dokud! osoba třetí pohledávky nenahyla, mohou strany
anebo na základě práva k odstupu, vyhrazeného jedné
straně, smlouvu zrušiti anebo změniti. Otázkou je tedy, kte,r ým
okamžikem vlznlká právo pro osobu třetí. Také O' tom rozhoduje
ujednáni anebo po'v aha a účel smlouvy (§ 881, 2). Zpravidla rozhoduje doha, kdy os'oba třetL byla smlouv ě zpravena 9). Avšak
nároku na plnění, které pTi pos,toupení statku bylo. vyminěuo ve
prospěch o\Soby třetí, nabude osoba třetí jiŽ! odeiV'zdámlm ,SItatku,
pokud ovšem jinak. nebylo ujednáno (§ 881, 3) 10). p;ráNa na pojištěnou čás,tku nabývá osoba třetí při pojištěni životním není-li jinak. ujednáno' -, jakmile nastane případ pojištění (pojišť.
zák. § 132), při po'jištění na ci'z~ účet nabývá osoba třet,i práva
ihned uzavřením ,smlouvy (pojišť . zák. §§ 69 až 71; 155) 11). Pohledávk'a adresátova vůči povo'znikovi ze sm1ol\1vy dopravní
vzniká, jak.mile povozník přibude na místo, kde věc má býti
odevzdáilla (obchod. zák. § 405) . .
shodně

°

5. Právo osoby tř,etí není abstraktním právem pohled.í:Íivacím,
na zavazo.vacím dťtvodu mezi s.tranami trvajícím.
P110tO př~lušejí námitky ze smlouvy straně ,slibující též< proti
osobě třetí (§ 882, 2). Stejně rozhoduje kausa závazku s,t rany slibující v příčině zeVThÍ>Ch náležitostí smlouvy, třebas pohledávk'a

nÝ'bT~ spočívá

8) S.b. 7355, 78W, 8095, n. ř. (2) 653. Alespo,ň múZe hý,ti
nMok 'Pro neodůvodněné oboha-ceni: Zpráva, 160.

,odůvodněn

0) Vysvětlivky, 134; § 1019, o. z. o.; Ehl'emweig. 185, poz. 15 až 17;
rozh. z 11. c1ubna lV16, ~ntral Bl.. 1920, Č . 182.
10) Pitter, Obergabsvert,rag, Not. Z., 1902, Č . 35; týž, tamže, 1911,
C. 6; Gwhmann, t3JIllže, 1916, Č. 27; Sc.hey, Ohl. Verb., 64~, poz. 28.
11) Sb. n. ,ř. (11) 4101. AvŠlak osoba tře,tí může svoje právo upla-tňo
'Vati bezsouhlalsu strany, pojištěni uzavřevší teprve tehdy, když polici
přijala (pojišť. zák. § 69); stJrana pojiš,těni uzavřevší může od~ř1ti vydati,
polici, dokud llení uspokojena ve svých nárocích stran pojištěné věci:
POjÍ'št zák. § 70.
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,Iznikne ze smlůuvy jen pro. ůsobu třetí 12). Že Slt rana slib pnJlmající si dává. slibův3!ti plnění ůSůbě třetí, má na druhé straně
zpravidla SVtlj .důV'Od ve zvláštním pří'činném půměl1l mezi touto.
ůsůbůu a osůbůu třetí. Tato. kausa je však zásadhě lhůstejna pro.
půměr me'Zi s,tranůu: slibující a osůbůu třetí. Avšak smlůuva ve
průspěch ůSůby třetí je potud smíšená, že smlůuva spůjuje ůbě
kaUisy.
Tak tomu je na př. při t. zv. pnkazll' plněIÚ (§ 1019 o. z.
zrušený § 108 3. .dílčí nůvely), t. j. Pl'i příkazu poskyt.nůuti
oSůbě třetí nějakůu vjýhůdu, darůvati jí něco.. V takůvýchtol pří
pooech platí stran účinku námitek a stran fůl1náJn~ch nále,ž,ito's tí též o. této. kaus,e, tůtéž, co. platí o. ka.us,e mezi s,t ranami
smluvními 13).
ů.

6.

Smlůuvy

k tíž i

ůsoh třetích jsůu

nezáva,zny 14). Slíbí-li
pla,t í to. za pfípův-ěď, že se
přímluví u ůné ůSůby třetí (§ 880 a) 15). Byla-li přímluvla u ůsůby
třetí! sHbena tímto. aneb jiným ~půsůbem 16), vzniká tomu ůdpo
vídající půvinnůst, přimluviti se, jakůž i ručení za interes spůlu
k:ůntrahenta na přímluvě té, kte'ré po., pfipadě bylo., ůpůmenuto 17).
Za výsledek! ručí Is e naproti tůmu jen, bylů-li ručeIÚ takůvé výslovně převzato. Ručení zahrnuje pal~ p~né zadostiučinění, jestliže k plnění ůSůby třetí nedOljde (§ 880 a) 18).
někdo. někůmu plnění ůdl ůsoby třetí,

12) NotMská fonna pro 'Ponechání kup,ní oony dJa.rem osobě třetí:
Sb. 15.249, n. ř. (6) 22M; jinak n. ř. (4) 1636; náležitosti darová.ní na
případ smrti pro ujednání, že zbytek kup.ní ceny, který v době úmrtí
proMvatele ne,bude je&tě splacen, má ipNpMlnouti o'sobě třetí: Sb. 15.576.
i3) Ehremweig, 188; Sb. n.
1801, (14) 5327.

ř.

(13) 5290; jinak Sb>. 14.077, n.

ř.

(5)

U) Wiieland, Arch. f. d. ziv. Prax., 96, 163; Oertmann, Vertrage auf
Handlungern d,r itter Pel'lSonen, SlaV'Il. spis Zi-telmannO'vi, 1913.
i5) Historické údaje u Ehrenzweiga, 188.
i6)

Zaručení }lm případ,

že ani

třetí

osoba nebude pl:atiti, z3Jkládá

na ,př. závazek, že zaručujicí se přiměje osobu třetí k pl3Jcení: Sb. 2200.
PřisUbí-li jeden ze spoluvlastníků určité práce- v příčině věci nějaké, znamená tO' jeho '7.áV3JZe,k , že si vymŮiŽe souhlas O'sta,t ních spoluvlastníkú:
Sb. n. ř. (1) 396.
i7) Sb. 4808.

Sb. 5000, 6214, 14.928, lIl. ř. (7) 3281. Nárok je Qdúvodněn, jestliže
OSO'ba závazek nesplnila., anebO' splniti nechce. Není v,š ak třeha, aby
plnění bylo nedob>ytelno: Shírka 25.
i8)

třetí

·
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§ 320.5. Vedlejší ustanovení při smlouvách:
Z á v d a vl e k a o d s tup n é 1).

1. Mimo podstatný svůj obsah může 's mlouva obsahovati
také "vedlejší ustanovení" (mag. rubr. § 897). Takovýmito
vedlejšími ustanoy;eními jsou výminky (§§ 897 až 900), pohnutKa
(§ 901), oos, mís,t o a z,půsol) sp,lnění (§ 902 až, 907), ' závd.avek
(§ 908) a od'stupné (§§ 909 až 911). O většině těchto vedQejších
uzavř'ení smlouvy bylo dáno, jako závdavek, jestliže ovšem
. z pvohláš'ení st.ran ne.vysvítá úče'l jiný 5).
I. Závdav'lkem 2) je to, co při uzavření smlouvy 3) jedna strana
dává straně druhé za tím účelem, aby závaJzek byl zajištěn a 4)
záJroveň jako znamení, že smlouva byla uzavřena (§ 908). Úmysl
tento nevyžaduje zvláštního prohlášení. Naopak plalU to, co při
uzavření smlouvy bylo dáno, jako závdavek, jestliže ovšem z prohlášení stran nevys,v ítá úč,e,l jiný 5).
1. Závdavek se dá,'lá, ne toliko slibuje 6), příjemce se stává
vla.s,t níkem závdavku, musí ho však, vrátiti, anebo dáJti si započísti do dluhovaného plnění, jestliže smlouva se s,plní (srovnej
obchod:. zák. čl. 285; něm. obě. zák. § 337).
2. Závdavek jest znamením, že smlouva byla uzavŤena, nikoliv formou uzavření smlouvY. Závdavek projevuje uzavření
smlouvy na venek, a.však smlouva není uskutečněna teprve
1) Hasenohrl, 1, §§ 40, 42; Klrasnopolski, 110; Ehren?weig, 171;
Schuster, 30.
2) Ungernna:nn, Ger. Z., 1860, č. 17; I Gsling, 1am~e, č. 48; Johanny,
GeQ', H., 1864,č. 25, 26; ZrodlQIWski, Gel'. Z., 1867, č. 95; Cannstein, tamže,
84, č. 89; Talasiewicz, Gel'. R, 1875, Č. 30 až 32, Madeiski, Not. Z., 1879.
Č. 8 a~ 12.
3) Též při u'Lavření dohody o hudoucí smlouvě: Sb. 5144; Tozh.
z 9. července 1918, Zentr. Bl., 1919, č. 232; jinak Sob. 13.033.
4) § 908: ",ane'bo", t. j. nebo zárov~Ď. Neboť mvdavek sleduje vždy
oba účely: Zeiller, Komme'l1tar, 3, 97; KrasnOlpolski, 111; Ehrenzweig, 178,
'Voz. 14.
") Proto jest 'l:1vlC1avkem, dá-li se něco předem na kupní cenu
('pOlkud oto vlln1knepoohyhnost): Sb. 840, 3405, 6463, n. Ť. (1) 434. Avšak
jenom první splátka: Sb. 1744, a vůbec nikoli to, 'co hylo dáno k zajištění
kupní ceny: Sb. 6167; SQ'ovn. však ,tóž Sb. 7781, 13.499.
6) Závdavkem může býti jen to', 0(')0 bylo "dáno", nikoliv ooPQ've,
slíbené plněm: Sb. 76, n. ř. (10) 3761. Proto může sioe na :pIř. i směnečný
ak081pt býti 'závdavkem: Sb. 997, n. ř. (10) 3941. Naproti tomu není vša,k
částka, složená oběma stranami u osoby třetí ok zajištění, že smlouvu
splní, ?ávdavkem. nÝ.bl·ž konvenční pokutou: Sb. n. ř. (6) 2377.

81
dáním závdavku 7), závdavek jest zárovi(3ň zajištěním za to, že
smlO'11va bude splněna po'tuét, ž,e závdaiVek při zaviněném noopinění smlouvy 8) nebo< při zaviněném prodlení 9) propadnel ~e
prospěch druhé neprD'vinilé s.trany 10) (§ 908) 11), jestliže ona '
strana na z:iJdadě zákona anebo smlouvy od smlouvy ustoupí.
Námk nepředipok1ládá škodu 12), žádá-li ovšem strana, která není
vinna, splnění smlouvy, anebo< náhradu škody, sluši závdavek
započÍisti, anebo nelze-li tak učiniti, sluší jej vrátiti (§ 908 na
konci) 13). Stejně zá,,~davek nepropadá, nýbrž jes,t ho vrátiti,
jeSttliže:
a) smlouva se 'Z,ruší dohodou) s,t ran (§ 877) 14);
b) obě strany mají vinu, že smlouva nebyla splněna., anebo
obě j'sou na tom ne vinny (§ 1435) 15).
hotovou smlouvu: Sb. 3303, předpokládá
pokud ho :k tOJDJll je ~alpotřebí: RD'l11. ? ll.
září 1877, Ger. H., 1878, č. 21, anebo písemnou formu: Sb. 3276, 4078, 8680,
9866. Závdavek nepl'Ql)adá tudíž, nesp~ní-1i se 'Výminka: Sb. 312, 5599.
8) O zaddem 'závdaV1ku 'složenéhD D,d "fa.1sus, pQ'ocuratDr" při nesplnění smlDuvy: ,sb. n. ř. (17) 7161.
9) K tDmu není zapotřebí, aby byla poskytnuta dDdatečná lhůta. :
rep. nál. 270. RDZh. n. s. Č. 1838.
10) Strana, kteráJ věděla o opřekálŽkáoh plnění, není 'belz viny. Sb.
4550, 8680.
11) Strana mimající viny, může "závdavek, který přijala, podržeti,
anebo může žádati 'zpět dVDjná'SOlb nou částku 'lávoovku, který SIaIDla dala"
(§ 908). Sam:wzřejmě může požadovati 'Lpět d;éž to, co sama splnila:
Sb. 276. Nemůže však pDžadDvati úroky 'L prDillení: Sb. 7781.
12) Sb. 15.940. Nárok ten není nárokem na ,oo:škodněni (§ 1489),
nýbrž lIlámkem na POŽ<tdDrváJní zpět (§ 1435) a ne1pDdléhá :pmto kratší tří
leté dDbě promlčecí: Sb. n. ř. {1) 60.
13) JinéhD Ill1ÍILění (ná,hrada škDdy: a MV'davku): Ungermann, Ge,r. Z.,
1860, Č. 17; Sb. 10.849; prDti tomu Sb. 13.556; EhrtmlZweig, 173, poz. 18;
KrasnopDlski, 112 a j. Stejně (pro rprávo DhohDd'llÍ) Jud. 218. QSb. n. ř.
[18] 7394): "Olánkem 285 oOO.b, zá,k. neni zrušen § 908 o. 'z. .o., pokud
nevinné ,straně rpřÍ'imává 'práVD podnžeti přijatý závdavek 3JIl€lho ,p ožadovati
dvojitDU částku 'závd~'VIku, který sama dala. Alni čl. 354 a 355 obch. zák.
nej-sou tDmuto právu při kupe<'!ké kDupi na překáJžku. Avšak právo tDto
může hý,t i vykonáno vž,d y jenom na místě práv vyhrazenýoh 've článcíoh
354 a 355 Dltoh. zá;k. nevinné straně, nikDliv višalk současně s jedním
z těchtD práv."
14) Sb. 2728.
15) Sb. 1509, 7796; dDká;za't i nevinu pí-ísluší ža.]D'Vanému příjemci
závdavku: Sb. 11.377; jinak IS b. 13.556.
7) Závdavek

tedy též

předpokládá

úředa:l1 sohvál~ni,

6

82
c) Smlouva byla splněna třebas jen částečně 16);
d) s,práJvce pods,t aty odstoupil O'd obo'Ulstranné smlouvy,
kte,r ou žádná z obou stran ještě nesplnila (k'onk. f·. § 21) 17)l;
e) pr,o davatel ustoupí od obchodu Siplátkiové'hO' (splát. záJk.
§ 2).
3. Oizí je našemu právu t. z,v. arrha pac.tO' imperfecto
data 18). Dá-li Is e závdavek, nežl ještě smlouva je UlZavřena, může
se tak: stáJti na znamern, že došlo, K dohodě' o buCLoud smlouvě 19).
Pak byl závdavek dán prá.vě k u,tvrzeni holto,vé dohody o' smlouvě budoucí. Naproti tomu, není-li tu ještě ani platné dohody
O' smlouvě, budoucí, lze závdavek! ilmed poža,důvati zpět, poněvad71 pak byl dán be,z právnihů d'Ůvodu 20).

II. Qdstl1pné 21) je čáJstJka, kiterá se urc,í při UlzaVŤeni
smlouvy 22) a již je po'VÍnna zrupraviti ta neb Ů'na s,t rana, jestliže
by od smlouvy chtěla odstoup1ti (§ 909). Na rozdll od závdavku
má tu tedy strana zavázaná právlO voliti, zda· chce smlouvu
splniti anebo pozbýti odstupného. Když volbu vykO'ná, zaniká tím
s konečnou platnO'stí její právO' VO'lby (§ 909). Sjednáním odstupnéhO' nes,t ane se, však ohligaČJlí poměr obligací dle vo,lby, ani nepůskiytne se dlužníku pouhé právo na náhradu 28). NaO'pak ma
věřitel v pnvé řadě je,n om právO' žalovati na Isplnění :smlo'llVY,
kdežto se dlužník zaplacením O'CLstupného může zprost~ti závazku 24). Avšak věřitel může žalovati i pO' sp~acení odstupného,
16) Sb. 5024; Ehrenzweig, 174, '!lOZ. 23; jinak Sb. 1744.
17) Rintelen, Randhuch, 161; Bartsoh. Kommentar zu § 21, KO.,
pm. 45, Ehrernz,w.eig, 174, poz. 24 a 25; Sh. 7304.
18) Jinak podle zá.padoha.li~ského zAkoníku, 3, § 199; Ofner, Protokolie, 2, 93.
10) Sb. 5144; &hora poz. 3, srorvn. Pfa,ff, Die Klau.sel ... , Slavnostni
spi<> Ung'eil'ovi, 343.
20) S.b. 32,76, 33003, 70203; literaturu ' pro ,t o a proti tomu u Ehll'enzwe 1ig3J, 175, '!l0z. 28.
21) Zl'odlOlWskí, Ger. Z., 1867, Č. 95.
22) Také odstupné ,předpQkláilá hotovou smlouvu: Sh. 15039. V punktací vymíněné rpenále (kauce) se povwZuje za odstupné a nikoli za konvenční pokutu rneho za zá.vdav,ek: Sb. 14.084, n. ř. (5) 1791.
23) Jinak Sh. 984 n. ř. (5) 1791,
Z4) Sb. n. ř. (5) 1791, (11) 4142. Odepře-li 's trana plnění, noonamená
to je'ště, ,že zvoHla slo,žiti odstull'llé: Sb. 8212. Volbu jednou IpmhláJšenou
. nelze vzíti z'pět: Sb. 1065.
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jestliže dJ.uWíki prohláJsí, že odstupuje, an€bo žie dlužnrk svou
vinou zmařil splnění smlouvty 25).
1. Odstupné se zpravidla jenom slibuje a nedává se tak
jako závdavek ihned. Jestliže se však závdavek ihned dá a zároveň vyhradí V'olné právo ods,toU!pení, pokládá se zá.vdavek za
odstupné, nebylo-li vymíněno odstupné zvláJštn.í (§ 910) 26).
V2nik'ne~li o to, pochybnoSlt, nepovažuje se všlťk ani závdavek
za odstupné ani od:stupné za zá.v:davek.
2. Od:stupné nutno splatiti již tehdy, j.estlilŽe splnění smlouvy
bylO' vinou strany s1ibující zÍn'ai-eno 27), odls1mJpné Vlšak nemusí
býti splaceno, sltalo-li se tak náh'odou (§ 911). Av:šak zá.vazek
tentO' může ovšem ujednáním stran býti roz,šíř,en také na tento
připad 28) . Při zaviněné. nemO'žnos,t i splniti 'S mlOUVU má od's tupné
povahu smluvní po'k uty, takže může býti zmirněno soudcem
(§ 1336) 20).
III. Ani závdavkem ani odstupn~'m nejs,ou germánské způ
soby potvrzovací 80) při smlouvách, známé také ještě dnešnímu
právnímu živolt u jako' litkup 81), uzdné 32) , klíoné a pod. To jsou
pouhá dotvr:zení, 'žie smlouva byla uzavřena, která nesluš,í zapo~
čísti do smluveného plnění, nýbrž která jsou přídavkem 33)
k os,t atním smluveným plněním .

§ 321. 6. Ve dle j šíp opl a t k y: K o' n ven ční p o k u ta
a j in é p I' o s tře d k Y k u t v r z e n í IS ID 1 u v.
Mezi vedll0j,šími ustanoven.ími při smlouvách uvMí zákon
(mag. rubl'. § 912) také "vedlejší příslušens,tv6". Sem čítá zákon '
(§ 912) přirťtstek, plody, úroky smluvní a úroky z prodlení, náhradu škody a konvenční pokutu. Nárok pouze obligační nepoposkytuje věřiteli sám '0 sobě právo na vedlejší pl'islušenstvL
25) Pesc3Jtore, Wa.bJ.&chuldverhrutnisse, 96.
26) Může vš3&: býti také dán závdavek vedI.e odstUIPuého, Od,s tupující ztrácí pak tolilko oc1stupné: Sb. 1825; jinak n. ř. (16) 6347.
27) Na :př. dalším proc1eljem prodané věci: Sb. 10.082.
28) Sb. 15.981.
20) Sh. n. ř. (2) 533,
30) Stohbe-Lehmann, § 210; Sohwerin, čl. "RechtssYi!IlJbole" v Hoopově "ReaIlexi~OIl" a j.
31) Sb. 15.883; Gierke, ScJlUlc1 und Haftun'g, 368.
32) Sh. n. ř. (1) 190.
33) Sb. 7963. 13,210,
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o tom rozh0'CLují naopak zvláštní druhy smluv a zvláštní před
pisy pr0' jednotlivé smlouvy platné jakož i zásady o náhradě
škody (§ 913). Proto může v této vše0'becné ,s,oulv1StlOIS,ti býti řeč
jen 0' konvenční pokutě.
1. Konvenčn,í p'o~uta, smluvni pokuta 1), je smlol1vou pře
dem s,tanovenáJ část náhrady škody, kteroUJ jest po,s kytnouti
v tom případě, když záv-!azetk nebude splněn, anebo nebude
splněn náležitě (§ 1336) 2) . Smluvní pokuta se, tedy to,liko vymiňuje jako 0'dJStupné a nedává se jako se dáváJ závdavek 3). Avša:k
vzejde-li o to pochybnost, nepokládá se konvenční pokuta za odstupné. Dlužník není v pochybnos,t i oprá,,-\něn zproslt iti se svého
záJvazku ze smlouvy tím, že za,praví Isml:uvni pokutu (§ 1336, 1,
2; obch. zák_ čl. 284, 2).
1. SjednáJním fSmlUVní pokuty nahraz,u jese důkall výše
škody. Konvenční pokuta tedy propadá, třebas škoda vůbec nenastala 4). NadJrubé Sltraně kionvenčruí pokuta vylučuje t ďále
jdloucí náih.raidll~ nárok 5). Jinak je v;šak nálrok podmÍiIlěn jen za
stejných předpokladů, za nichž i jinak lze požadovati náhradu
škody, pokud! '0'všem nebylo jinak smluiVeno. Nálrok na slo'žeru
konvel1čni pok'l1ty předpoklád'á. tedy z,pravidla zavinění zavázaného (§§ 911, 1311, 1447) 6).
1) Randa, Gel'. Z., 1869, č. 76, 77; MadeisJ<i, Not. Z., 1879, Č . 8 až 12
a Gel'. Z., 1880, Č. 68 3JŽ 77; Hasenohlrl, 1, § 41; KmsDtOipOlski, 116; Ehl'enzweig, 177; ScllUs'ŤJe<r, 31.
2) Rwillroduje úmysl ts,tran, ni'k oliv způsob, jak tse vyj{~Mí. Příklady:
Sb. 6965, 10.368, 15.188. n. ř. (3) 834. Prokázati, lŽe smlouva byla p,lněna ,
. náleží žalovanému: Sb. 2081, 12.454.
3) Sb. 3405.
' ) Rep'. náL 145 (Sb. 12.690).
5) Randa, Gel'. Z., 1869, Č. 76. KJl'II1snopolslk i, 117, Ehremweig, 177.
Stejně zák. o obch. pomoc. § 37, 3, jinruk oboh. zák, čl. 284, 3; srofV1n.
Sb. 6130.
6) Sb. 1789, 6821, 10.171, 14.768, n. ř. (2) 533, (3) 839, (6) 2377,
(10) 3754. Proti: Krasnopolski, 118, který se uspokojuje netzaviněnou kontl'~,"e[ld. po,zws.tává-li dluzné 'plnění v opomenutí: Ehrenz,w eig. 178. Propadá konvenonÍ 'Pokuta ,he~'eč,ky, když tato uzavře .sĎatek? Sb. n. ř.
(6) 2355, a k tomu Grabscheid, Beisl, Fuch~, Rechtsu:n:echung des O. G. H.
in TheaterE'JWchen, 5; Schondorf, Zenrt.r. Bl., 19'19, 337; spoluvina o'so,b tře
tiC!h nemá významu: Stb. n. ř. (11) 4286. Korukm'sní podstata, nastupující
do prrá.vníJ:lo jednání. musí 'Však trpěti, že konvlelIlČlllí pokuta propadne
v důsledku toho, ~e dlužnik zastavil pla,ty: Sb. n. ř. (4) 1472'. - Konkurujícím zaviněním věři1re,lovýlJll ts nižuje se konvenční ,p okuta (§ 1304:
Sb. 55,70).

85
2. Konvenční pokutu vymmenou pro pl'ípRd ne8JpU:nění
smlouvy lze požadovati jenom na IIliÍIsto splnění smlouvy, a konv:e1I1ční pokuta, s jednaná pro případ, 001 smlouva nebude splněna
včas, anebo ne náležitě, může býti žádána též vedle> vykonaného
plnění (§ 1336, 1, 3). ToUko vělitel (avšak! také ani věhtel),
nemáJ bezpodmínečné právo volby mezi Is.p~něním a pokutou. Konvenční pokutu isluší zaplatiti m:ústo škody, která by se měla nahraditi (§ 1336, 1, 1). Jinými slo·v y, k;onvenčn~ pokuta je náhradou škody z důvodltt nesplnění smlouvy (§ 912). Na otázku,
v jakém poměru je konvenční pokuta k nároku na splnění
smlouvy, .sluŠí tudíž odpovědMi podJe zásad 'pro tento nárok
platných (§§ 918 až 921) 7).
3. Nárok na smluv"lIlí pokutu předpokládá platnost hlavního
závazku 8) . Zánikem hlavního závazku odpadá proto také
smlufD.í polkuta. Avšak! odlStoupí-li stranyodJ vzájemné, smlouvy,
zůstane náhradní nárok nedotčen (§ 921). pri ohchodech splátkových nelz,e vůbec sjednati konvenční p01Witu pm nesplně.nÍ
nebo pro nenáležité splnění závaz."K"Ů klupci pfi'pada.jících (sp:tátk.
zák.. § 3).
4. Vý;še konvenční pokuty j,e ponechána ujednání stran D) .
A viš ak ve všech případe1ch platí soudwvské p!rávo' zmlrňo'Vací
(§ 1336, 2) 10), po pripadě po s,ly;šení znalců', prokáže-li dlužník,
že v:ýše konvenční pokuty je přílišná ll). Tohoto práva zmÍl:ňo
vacího ue.Iz.e se vzdáti 12); právo t,o platí též pil' o' práJvní jed7) ZIp.r áva, 281.
8) Sb. 9866, n. ř. (13) 5225. Je-li v,Šla.k naproti tomu smlouva o náhradě neplatná, 1'W prře,s to po~adovruti náJh~adu škody Ipodle všeobecný()h
zásad: Sb. n. ř. (3) 1128.
9) Orne7Jení na 'Lápfljčky (§ 1336, 2, o. z. z.) bylo odstraněno již
záikonem w 14. června 1868, .č. 62 .ř. 'Z.
10) S ohledem na všechny okolnosti případu, netoliko na okolnosti,
které tu blj'lly v době, kdy smlouva hyla wzll.wena: Ehreillzweig, 180, pnyti
S()heyovi, Slavn. spis., 1911, 1, 5-14. Nerovhoduje velikost .škodY, kte'rá
nastala, nýbrž 'Zájem na tom, aby smlouva .bryla splněna: Sb. n. ř. (9) 3642,
(11) 4286, 4342; jinak Stb. 14.429. - Tak·{j ještě ces,t ou opravnéhO' řízení,
když jlli první instance oomít1a jakoukoliv po·v innost k náhl"adě škooy:
RO'7Jh. n. s. Č. 1815.
11) O důkazním .bG'emenu dlužllikovu: Sb. 14.429, 15.2'47; Mosdorfer,
Zur Auslegung des § 1336, Ger. H., 1880, č. 35, 36; Sohey, Ve~-ja,hnmg
der EntscMdigungsklagen, 45.
12) Sb. 9693, 9944, 13.048, 15.355, n. ř. (3) 1194, (4) 169'1, (6) 2355.
(9) 3642, (11) 4286.
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náni obchodní 13) a pro peněžní tresty k'onvenční uložené lUL základě pracovních řádů (živn. ř. § 90) 14). To,to zmirňovací prá,1()
naproti tOJTlu zaniká, zaplatí-li strana konvenční pokutu dobrovolně v pJné ,lýši 15).
II. Smluvní pokuta není jedinou nevýhodou, která podle
smlouvy může stihnouti dlužníka, je:stli'žie smlouvu nesplni nebo
nesplní ná,ležitě. Jinou' nevýhodou 16) je klausule o pozbytí práva,
zl1lšení ,smlo'l1vy nebo modifikace pJnění 'co do doby nebo
místa 17). Pod toto hledisko, spadá též ztráta lhůty, ujednání, že
pohledávka, váizaná na lhůtu, má býti ihned splatnou, nebude-li
splněna včas (na př. nesp. pat. §§ 195, 197). Ztráta, termínu je
suce t,r estem pro dlužníka, a,v,š ak pro věhtele není náhradou za
utrpěnou Uíjmu, nýbrž je toliko zajištěním pwti dů:sledkům prodlení dlužniíkova. Jakožto hospodářské ohrožení dlužníko,1Q sluší
ujednání takové posuz,ovati, pokud' moino, omezuj,ícím z.půso
bem. Proto sluší míti za to, žie - vzejde-li o to po'o hybnost ztráta t,e nnínu nals tane toliko, při prodlení zaviněném 18). Nl:!druhé ,s,traně sluší ,s,patřovati zřeknutf se práva na uplatňováni
ztráty termínu v tom, přijme-li věřitel bez výhrady op'o~děně
plněni 19). Při obchodech splátko,v ých nastane lS,j ednaná z,t ráta
t.ermínu teprve, jestliže kupec je v prodlení alespoň se dvěm<l
1:,) Zajj,s,té podJe § 38 zák. O' Dbohodních pomoooÍoích a podle § 16
zák. pojišť. Také jinak přes předpis čl. 284 Db ch. zák.? Sb. 15.355, n. ř.
(3) 1194, (4) 1691, (9) 3642, (11) 4286, (14) 5366, (15,) 605; Adlerr-Clemens,
1818. 2168, 2191; j. m. Randa, Handelsrecht, 1, 255; Sh. n. (3) 834; AdlerrClemens, 1549, 1780, 2772, aj.; pmti tomu KrasnopDlski, 119, poz. 12;
EhreIllzweig, 179; "Dterviená otá:zJ,a": PiskD\ Z. f. Handels-R., 80, 205.
U) ROtzh. ,živn. sDudu, č. 448, 778, 1557; Ve,rkauf, St. W. B., 1, 174.
15) Schey, ISlia:V'IlDstm s!pis, 1911, 1, 524, poll. 128; ·srovn. něm. obč.
zák. § 343.
16) Tu nejde O' druh konvenlní pDkuty a nepJatí tu ,p roto sDudcovské
právO' zmi'rňDvací: Sb. 128, 137, 1789, n. ř. (3) 1231, (11) 4363, (12) 4593.
Jinak, smí-li věři~el podle ujedinání p.održeti dfiči splátky, k,t e,r é již dostal:
Ehren'l.weig, 181, pOlZ. 78.
17) S('Jney, Obl. Verr. H .. 104; Kledn, Zentrr. Bl., 1911, 760; doleji § 372,
čís. 7.
18) Ehre!nzweig, 182; j. m. Schey, 107; Sb. 4805. Námitka úskoku
při upla,tňO'vání ztráty termínu pro ne.patmDu nepřesnDst: Ehr.enzwe,ig, 182,
č. 86, proti Sb. n. ř. (9) 8423. DokázllIti, že bylo plněnO' včas, nále,ží dlužníkovi: EhTenzweig, 182, poz. 78 s doklady prDti S1>heyovi, 107.
19) Sb. 10.524, 14.154, n. ř. (13) 5121; Schey, 107. Bez ujmy prá'Va
uplatň-ova,ti v budDUcríoh :p'řipadech 'Znovu z·t rátu twminu: Sb. n. ř.
(15) 5733.
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(celými) 20) "bezprostředně po sobě jdoucími" splátkami (zák.
splátko § 3).
. III. Utvrzením smlouvy je též, vzdají-li se strany nánůtek 21). Neúčinným je však, 1. vzdruj!Í-li se strany námitek způ
sobem odpomjícím d'Ůb-rým mravům (§ 878), na př. vzdají-li se
námitek! pro podvod: nebod!onucení, jak02 i 2. vzdají-li se všeobecně a neurčitě námitek proti platnols ti smlouvy" (§ 937).
Tím má býti zasáhnuto šablonovité zřeknutí se' všech mysHtelných námitek v lis.t inách smluvních. Není tím však v'YloiU.čeno
dodatečné uznání závazku, třebas v tal\iO(Vémto uznání je 'Obsaženo v,še:obecné zřeknutí se nánůtek.
IV. Právním utvrzením smlouvy podle platného práva není
přiSlaha 22) a záruka ctí 23). Naopak' zvyšuje 'se to1ilw trest
lichváře, jestliže si dal slíbiti splnění lichvářského závazku pří
sahou, čestným slo·v em nebo pod,obným ujištěním (cÍlS. nař.
z 12. l1jna 1914, č. 275 ř. z., § 3 č. 1). Stejně niení d!ovo,leno,
aby si vlěři!tel při právních jednáních, jinak nezávadných, dal
slíbiti Siplnění pod čestným sloóVem, kdyb~ porušení daného
slova mohlo míti pro dlužníka z,a následek ztrátu ve,ře.jného
úřadu nebo služby (§ 6 Dař.).
7. Z vl á š t

Ili o

's t i sml lL V

Ú

P lat n Ý c h.

a) 'Sprá'V'a 1).

§ 322. a) Všeobecné úvah' y.
1. Úplatné práJVní jed:nání má oběma stranám. přinésti stejně
mnoho z hodnoty oboustranně určené. Pr'Ůto mčí každá strana
druhé 'za právn1 nebo. fys1cké vady odevzdané věd nebo postou20) Sb. n. ř. (7) 2856, (12) 4626.
21) Graffnrer, Au.6ergerichtIiche Ge'lten<lmlwhung der ELn,rede . ", 1901'i.
22) Siegel, Handschlag und Ekl, 1894; Gierke, IS0huld! und Haftung',
237.

23) Gierke, 257; Sb. n. ř. (6) 2511,
1) Rauscher, D~rBtellung der Lehre von der Gewahrleistung, 1833;
Michel, Gewa:hde~stung ... , 1849; Hrubietinelk, Heimeds Vjoohr., 9, 254;
Pfersooe, Im'tumslehre, 115; Dnie,strza.ňrski, Wesen des Wcrklieferungsvertrags, 145, Rabel, Haftung des Verkauf.ers.... , 1902'; Unger, Erorte- '
rungen ubel' Gewahrleistung; Griinh. Z., 38, 565; Eisner, ZUl' Lehre V'Oll
der GewiiJhlrlei,s tung ... , tam~e, 39, 575; Adler, Kaufrechtliche· Unterswooungen, tamie, 39, 510; Hasenohrl, 2, §§ 92, 93; KTasnO'polski, 132; Ehrenzweig, 200; Schwster, 35.
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peného práva, které jí byly neznáimy v dohě uzavření smlou,vy,
které tu však již byly v době postoupení věci nebo práva, ale
kJt;eré Ise obj,eví až po splnění smlouvy, a to bez ohledu na to,
věděla-li s,t rana zavázaná, o' nich anebo ne. V tom spočívá t. zv..
správa.
2. Správa se uskutečňuje jenom při právních jednáních
úplatných (§ 922). PráNní jednání mus,i býti platné 2) . Není zapotřebí, aby šlo 00 věci hmo,tné', anebo', aby bylo úmyslem stran
přenésti vlas,tnictvJ 3). LhoSltedno je :též, zda předmětem plnění je
věc určitá, anebo věc dmhoiVá 4). Naproti tomu vylučují se navzáj-em nároky pro nespmění smlouvy a nároky na správu. Ony
předpokládají,
že smlouva nebyla splněna, tyto však
předpokládají, žie smlou,va byla splněna. Strana přejímající, kte'r á
jednou již přija,la plnění jako sprrnění smlouvy, s,t aví se tím na
stanoviskO' IspráJvy a nemůže již uplatňovati nároků pro, ne,splnění
smlouvy 5). Opačně nemůlze !po 110'zvázání ,smlouvy: býti žáďána
správa, nýbrž, lze požadovati jenom náhradu škody G).
2) Je-li právní jedná!ní nepla,tno, nedojde 'ke
(§ 1435), Sb. 5206.

,Slprávě,

nÝ'brž lze žádati

plnění :z.p.ět

3) O správě při srnJ.ou'Vě o di,lo: § 1167; ,při lP,lnění na místo pl8ieení:
§ 1414; při aWUipi dědictví: § 1283; pii koupi kuxu, § 1277 a j. Naprroti
tomu pl!\Jtí zvl;i,štni pravidla :proručooí ~Q'i ,eessi: §§ 13m n.; pro ručení
zást!\Jvce § 458; pro ručení Iprron~jímatele, § 1117.

') Ehrenzweig, 201. Stran případu, že bylo dodáno jiné zhOlŽí anebo
jiné mnOlŽství, než jak bylo vyminěno (něm. ,obeh. Wk., § 378): Adler,
Klaufrechtliche U!l1tersuohungen, Griinh. Z., ' 39, 538; tý,ž, Lei~z.iger Zeitung,
9, 1504; týž, Slavnostní slpis Cohnovi, 8; jin!\Jk Oertmann, GewahrleiBtung.spflkht ... , Z. f. H. R., 80, 48. - O ,spq-ávě [Iři eskomptová,ní kupeoké poukw21ky: ,Sb. 7037; směnky : Sb. 1413; padělanélhJO losu: Sb. 5926; pfi
timístěm šeku: Sb. n. Ť. (8) 3025; 'za iIle'Pm.věoikolkované 'b ankovky: rozh.
iIl. s. z 19. říjI1Ja 1920 a z 25. ledna 1921, Br. Jur. Z., 1921, Č. 31 a 32;
Dr. R, Pro JU'l·. Z. 1, 189.
5) Zpráva, 174; Pislro, EinfluBi1er Dritten Teilnovelle ... , Zeitsehr.
f. H. R., 80, 214; Staub-Pisko, KOUl!lllentar, k ,čl. 355. Slovné wění § 918
zahrnuje ov,š'em též dodání 'V!Ildného 2lboží, ale ,p'l':Í!vě jenom tehdy, když
zboží pro nedostat.ek nebylo přijato, když tedy k dodávce nedošlo, nýbrž
kdy.ž se stal jen poku.s o dodálJÚ: s[ovn. Staub-Pisko, KOIllJIl]entar, čl. 347,
§ ,31; Pisko, Z. f. HR., RO, 214, poz. 10; Lenhof, Zentr. Bl., 1917, 404;
Schlesinger, Vcrtragsverletzung ... , Zentr. Bl., 1920, 257; Pisko" Die
Gewahrleistungsfolgen ... bei Lieferung mangelhafter Ware, 1921.
6) ISb. n.

Ť.

(13) 5281.
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3. Správa předpokládáJ, ž'e s,t rana oprá;vněná ,) o vadě neVí-li o nedostatku, je nárok na správu vylou0en (§ 928).
Nárok ten není však podmíněn omylem oprávněného, naopak jde
o to, 'kdo· má nés,t i nehezpe'0Í nerpředvídaných nepříznivých
okolností. Strana oPi'ávněná má tudíž nedostatelť toliko prokáJzati a je věcí prortivnik:a, aby po případě proti žalobě provedl
důkaz o tom, že žalující Ol nedosltatku věděl. Naproti tomu bylo
by věci .stra-ny 'p ro omyl žialující, dokázati, že byla uvedena
v omyl a ž,e její omyl musil býti druhé s,tra-ně, nápadný 8).
Ovšem mohou obě žaloby konkurovati 9). Rozhodnouti se pro nárok pro pOTUšení nad polovíci obecné ceny lze vlŠak jenom, kdyby
věc také bez ohledu na vadu nedosahovala polovice ceny 10).
věděla.

4. Vady, pro které se správa poskytuje, jsou buď vady věc
né nebo vady právní. Naše právo stano,v í pro oba druhy vad
tytéž zásady.

§ 323.

(3) Správa pro vadly

,věcné 1 ).

1. Správa pro vaďy věcné je na mi:litě, l~d'y'ž jedna slt rana
druhé přenechává věc způ'sobem úpla,t ným. Správa ta zahrnuje
ručeIlJÍ za to, že není pod!statnýoh vad, že tu však jsou přislíbené
vlastnosti, přednosti (§ 922).

a) Věc Il!esmí míti podstatných vad. Pod:s ta,t nými jsou tako,v é
va-dy, Meréznačně snižují hodInotu směnno,u nebo užitkovou.

K nepatrnému snížení hodnoty se nepřihlíží (§ 932, 2).
Hodnota užívaciÍ určí 's e podle, toho, jak věc, ,s e hodí k svému
určení Sltanowenému smlouvou (§ 923), anebo není-li ve smlouvě
7) Na tom, zda straJIla zavázanáJ o vadě věděla neho nevěděla., ne'záležÍ: Shora 'V textu; § 923 (zamlčí nikoliv snad 'Latají); Ofner, ProtokO'lle, 2, 75; S'bírka, 119.
8) J>fe'l'sc:he, Irrtumslehre, 116, 147.
0) Sob. n. Ť. (1) 388, (4) 1550; Pfe:rsche, Irrtumslehre, 116 a j. p['O
právo německé!: Scb!!illdt, GesetJzeskOllkurrelIlz, 85 aj.; j. m. Lent, Gesetwskonkurrenz, 345; Gierke, S chuldrecht, 4,18, pO'L. 68. Stejně může,
byJ-li nedostatek úskočně ~amlčeTh, kookurovati fl nárokem na správu,
práJvo odporu pro lest (§ 870): S c,hmidt, 93; Loot, 361; j. [ll. Gierke, 3, 480.
10) EbJrenzwe~g, 202, poz. 17, p,roti Sb. n. ř. (3) 1069: Odmítnutí
žaloby .pro ?-měinu není !Ila překážku odp{)ll"U p'ro zkrácení nad! polovic.
1) Han.ausek, Haftung ,des Verkl.iufe·r.s ... , 1883 a 1884; Schmidt,
SachmangeJ.baftung ... , 1918.
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o tom předpiJsu, k už,ívání řá.dnému (§ 932) 2). Obyčejné vady,
které se zpravidla vyskytují při věcech určitého druhu a které
se z.pravidla v obchodě nevytýkají, nejls ou podstatnými vadami,
n3!opruk je přednootí, jes:tliže vad taJklo'vých! tu v tom kterém pří
parlJě není.
b) Za předno'Slti věci ručí s,t rana jen tehdy, jelstliže je, při
slíbila 3). Při tom je lhostejno', zda, se př:edností ~ovou zNJ',šuje
objektivní hodnota věci. Přednost může se týkati nejen hmotnýoh vlas,tností, nýbrž též jinakých okolností, jal{jo' na př. výnosnosti podniku a pod. PřednOis:t byla však přislíbena j,enom tehdy,
jestliže príslušná. vlas,tnO.s t byla vymíněna výslovně 4) anebo
vzhledem k' po'vruze právního jednáJ1í mlčky 5) (§ 923) G) .
c) Rozhoduje dobla, kdy př,eehází nebezpečí, tedy zpravidla
doba tradice (§ 927) 7). Také při movitoste,eh 'záleží na ode,vzdání,
nilw.Jiv na kniho'Vllím přeiVodu 8) . Když se věc druhé 'straně
zaJSrÍlál, mzhod'uje dlo,ba odeslání, jestliže nebezpečí dopravy jde
na úkor příjemcťr 9) .
2. Správa je vyloučena:
a) když nabyvatel vadu v době uzavření smlouvy znal
(§ 929) 10), anebo když ji musil znáti jakožto vadu dOl očí bijící
(§ 928) 11). Na jedné straně nepředpokládá se Višakl zvláštní
2) To mohou býti také 'pouhé "ady kvantitativní: ,sb. 4514, n. ř.
(13) 5281. Příklady vad: Pravost a spráNnost peněžité čáJstky při výměně bankovek: Sb. 687(), 15.049; že dojnioo dá množstvÍ mJéka odpovídající náklladům krmení: Sb. 13.473; úřední iIllhibice ,(')i'Zozemského z,boží
Zl' ,zlata: Sb. 9162. P,říklady negativní: VýrrlOSIJlost využitkování koupeného lPaJtentu: Sh. n. ř. (18) 7271; že koupený p(JIZemek, o němž bylo
za,ručffilo, že je prost služe,bnosti, je pmSlt veřejnoprávních omezení stavebníci!: Sb. 0073 a j.
3) Pmkálzati, že zboží se sohoduje .se vrwrkem., náleží prodavateli:
Sb. n. 'Ť. 22()7.
~) Sb. 3529; od tOlho se ],'ší pouhé udání Úlěe<lu, k němuž má 'věci
býti použito: Srb. 14.142.
5) Př~klady: Srb. 6870, 12.037, 13.473, n. i. (6) 2402.
6) Pouhé vychvalování nemá významu: Ofuer, I'rrotokolle, 2, 73;
Has·enohl'l, 2, 473.
7) Zpráva, 172; Sb. n. ř. (17) 7141, Sbírka, 119.
8) . Ehrenzweig, 203, ,poz. 9, proti Eisnerorvi, 631. .
9) Sb. D. ř. (13) 5288.
10) P["oto nesluší také dáti správu za vady výslo'vně oznámené:
Sb. 737.
11) Sh. 14.767.

91
znaloS!t věci 12), pokud nabyvatel nevys.tupo,v al jako znatel. Na
druhé 'S,traně ručí zcizitel také za vady do očí bijící, jestliže
je lstivě zamlčel (§ 928) anebo jesWže výslovně s.líhil, že věc
je prost.a této vlady anebo všech vad 13);
b) když se na,b yvatel spnÍNy vzdal (§ 929) 14) . Av,š ak tím
nedotčeno ruooní za lstivé zamlčen~; to vyplývá ze .
všeobecných předpisů (§ 870) lG)';
zůstane

c) byly-li věci prodány úhrnlmm; avšak i tu ručí zcizitel
za vlastnost, "kterou věci klamně přikládal, nebo, kterou si pří
jemce vymínil" (§ 930);
d) naproti tomu není naby,vatel povinen, zmenšiti ručení
zciziteJ:o,v o pOlsitivním j,ednáním. Ručení zcizitelovo, není vyloučeno konkurujícím zaviněním oprávněného (§ 1304) 16).

3. Účinek správy se liší: podl.e různosti vad. Pi'ejimatel
nemá· právo volby mez.i změnou nebo zmenšením. To má tu
přednost, ž,e je tím znemožněna spekulace nabyvatelo,v a na
útraty ztCizitelovy a že spletitá ustanovení výjimečná se stanou
postradatelnými 17).
a) "J'e-li vada, která jest diůvodiem sptáv~, WkIováJ, že
ji neJ:z,e Qlds,tl~aniti 18) a ie zJ1eIllJOžňuj~, alby věci bylo řáfulě
12) SlJ.. n. ř. (5) 2053, (15) 5839.
13) Sb. 9467 "ko1llPě dle udání".
14) Sb. 6362, n. ř. (1) 283, (13) 5047, (14) 5645, (15) 5838. Zříci lze
se též mlčky: ISh. n. ř. (15) 6185. O výkla;du prohllišení, ja;kožto' 'zřeknutí
se: Sb. 10.586. Nestačí V'šruk jednostranně odmítIDouti ruČffií: SlJ.. 12.037.
13.473, n. ř. (3) 1171. DodateČ'llě 17.e náToku toho ,se Vlzdáti téžpfi obchod~ch splMkQ'Výcb: Sb. n. ,ř. (16) 6434, ni,koIiv však předem: Zák
splá;bk., § 4.
15) SlJ.. 9271.
16) Sb. n. ř. (14) 5546; před pokládaje, že; věc dal zavázanému zavčas k dispos~ci: Ehrenz,weig, 206, ,poz. 35.
17) ZJpráV<a, 173; j. m. ,za vijatnos,t i dřivějšího práva (právo volhy
při .h rubých vadách) Ra.b€'l, 345; KrasnopO'lski, 136; Eisne~', 646 (3Jrg.
§ 932 ,,IlDůže pňjemce ... "). Příjemce mŮJže v,š'a k nepotřebnou věc podržeti a žádati snížeruceny, jakoby 'Věc byla k 'potřebě. EhrellJzweig, 207,
poz. 41 a 42.
18) Vada věci j,e jenúehdy od.stranitelllla, le,ží-li možnost od:s traniti ji, hez,podmmečně v moci 1idské; vrudJa není vŠ3.1k odstranitelD'a,
jestliže možnost ji odstraniti 'záviSlÍ více méně od dění 'přírodníhO'. které
je ~ V'livu. lidské vůle 'Vyňato: ROIz-h. z 27. října 1914, Not. Z., 1916, Č. 37.
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užito, lm"tže
(§ 9321) 19).

příjemce

ž.áil:aJti

za úplné

zrulš~ni

srmJouvy"

a) Jenom zák'l adní vady, které řádné užití věci vylučují a
ktel'é nelze odstraniti, poskytují nabiyvateli právo změny. Rozhodl,tj:e řádln. é užívání, j'enom b~l,o-li zvlášť tak ujednáno, způ
sobilost věci kl ujednanému u~ívání. Jestliže v,š ak určitá vlastnost věci byla učiněna podmín1k·o u právního jednání, je, při nedhstatk'u této vlastnosti právní jednání každým způsobem neplatným, nechať nedostatek je zjevný a užívání věci je na pře
kážb1 nebO' není 20). Některé vady platí již 'Samy o sobě za
podstatné, z.ejména někte~:é nem.oci zvířecí.

p) ZrUlšenÍ naJstane na

základě ujednání stran 21) anebo, na
Ivýroku soudcovského. Tím neruší se smLouva a. její
účinkY (přechod vlaJStnictví, zavaz·ení věci) samy sebou, nýbrž
vzniká stranám t.oliIw závwzekzříditi dřívější stav 22). Naho,dilý
zánik! věci zrušení nevylučuje. Kupující můž.e přes to trhovou
cenu požadova.ti zpět 23). Jenom ocitne-li se' kupec v prodl,ení,
nese on nebezpečí 24). Zrušeni nestane se neplipustným tím, že
lmpec,nevěda. o vadě, vě, c pozměnil 25). Zrušellí. jo však vylouzákladě

19) Plři vadáich ,dobytčete 1ze již za lPendenc.e s'p oru (pak již ne,
Shírka 186) o zTušení smlouvy k Mv:rhu jedlllé straa1y naJiditi soudní
prod!flj dobytčete nebo sloiení výtěžku k soudu, jakmile ne·ní již třeoo.
ohledání dobytčete (§ 932 a). . Tím má býti 'zame'len spor o udržovací
náhlady a o užitky. Příslušnost, výkon a jinaký p.rocesuáJní postup! stran
takoVýchto uSllles.enÍ řídí se předpIÍsy exekučnibo řádu o rprozatímníoh
o·patřeních: srorvnej věf'Jt. illlin. s.p'l':lIv., 19'16, 115; Toq;h. ·z 22'. ledl]]a 1918,
J. Bl.,1918, Č. 14; Beek, Einstweilige VeTfiigung ... , Gel'. Z., 1918, č. 37;
proti tomu D~mm e1", 1lamže, č. 47. Předpis ten platí pro ,k aždý pdv!lÍ
spor O' zllušení smlfHlvy prO' vadu dobytka, tAdy též pro odpor, pro omyl,
podvod nebo poškození nad .polovici: E)llJJ:en~weig, 217, pOIZ. 62.
20) Sh, 3529, 3563, n. ř. (13) 4880.
21) Nikoli jednostranným prohlášením: Ehrenzweig, 204, 'P0'L. 21;
'Proti Sb. n. ř. (14) 5492.
22) Už.itky se ' Vlzájemně neruší, nýbrž kupec j.El ,povJnen je vydati
nebo na.hl·aditi, pl'odavatel je po'Vinen kupní CeI!lU mlročiti: Krasnopo].ski,
137; Ehrenzweig·. 204; Eisner, 655, proti: Dnie strzaňski, 162. K otázce,
kde m~ vr{lIcení b~ti provedeno: Sb. ll. ř. (16) 6285; Ehrenzwe<ig, 205.
23) Pfe'l'sche, hrtums.le'hre, 126; Kl'a,sn0'Polski, 137; Ehreruzweig, 205,
poz. 31; jinak Eisner, 650.
24) Sb. 1761.
25) Sb. n. ř. (14) 5492.

93
čeno', byla-li věc s,po tr'ebena, zciz.ena 26) nebo zamnenym Zpt'lsohem poškozena anebo, zmenšena. Bylo-li několiK ,věcí prodámo
za úhrnnou cenu, nas,t ane zrušení pouze v příčině jednotlivé
vadné věci, pokud ovšem je mO'Ž[lO' věci od sebe odloučiti a
pokud věci nemají d'le úmYlSlu stran anebo podle názoru obchodu
tvořiti jednotn:ý celek (na př. spřežení koní) 27). Při koupi dle
druhu jest zrušení nepřípustno pro. vadu jedné části věcí 28).
Stran užití věci platí o' nabyvateli podle toho, znal-li vadu V' rozhodném okamžiku nebo ne, to co platí o poctivém držiteli nebo
o jednateli bez příkazu 29).
b) "Nepřekáží-li vada řádnému užívání věci nebo lze-li
ji odslt raniti" 30), může zkrácený "žádati buď za přiměřené sníženi 31) úplaty anehOo za zlepšení 32) anebo z,a dOoplněIÚ toho,
čeho se nedostá;vá (§ 932), anebo může to prorvésti na útraty
z3Jv:lJzaného 33), jesUiže tento se tomu brání. Oprávněný má volbu
mezi těmito možnoSltmi 34). Doplnění a 'zlerpšelÚ jsou možiny
nejen rp,ro vady coo dO' množstvi, nýbrž též pH vadné dodáv,ce
věcí zas,t upitelných. N ároik' na sníženi úpla,t y ,se' Uší od nároku
na náhradu škody tím, že se řídí podle ceny s'jednané 35) a
niKoliv podle obecné ceny věci ani podle intemsu (§ 1332).
c) Je-li z několika dílčích plnění jedlw vadné, přislušejí
oprávněnému netoW<;o v příčině tohoto vadného, díLčího, plnění

26) Sb. 4967, n. i'. (1) 408, (3) 1091, j. ffi. Knllsllopobki, 137, jen pro
phpad zcizení než 00 vadě se dOozvěděl; Shírka., 16 (J. BL, 1919, Č. 51).
27) Sb. 10.198, n. ř. (14) 5546; jLmtk St]). 4967. 6362, n. Ť. (1) 408.
28) Sb. n. ř. (14) 5492.
29) Sb. n. ř. (14) 5492.
30) A to úplně: Ehrenzweig, 207, ,POoz. 44 (prOoti Sb. n. Ť. [15] 5839)
a zavčas: Sb. n. ř. (6) 2254.

31) Zákon li'znivá nyní důsled'llě žalobu na snížení ' úplaty, kteroužtOo
žalobou je 'zajištěna ,odpomoc ~ejména te,hdy, když vada nepřekáží sice
řádnému užívání, když však nemůže býti odstra.něna: Zeiller, Komment.ar,
§ 932, Č. 2; Rabel, 345; Eisner, 659 a j.
32) Webli, Die ,obligationsrechtlichelll Best.immungen. 16.
33) Eisner, 645.
3') Sb. n. ř. (14) 5942.
35) I('dyž věc, která by >bez vady mělra hO<IDotu 300 K. je prodána
za 240 K a már'li P'l'oto, že je vadna, skute-čně jenom hodnotu 240 K, nebyl by vůbec nárok na náhrradu škody odůvodněn. NaJproti tomu he
žád.ati snížení ,ceny 00 jednu pětinu, poněvadž vada hodnOotu věci (300 K)
o pětinu (60 K) zmenšila. Trho'vá cena 240 K se tudiž sn~ží o jednu
pětinu (48 K) na 192 K: E,hroozweig, 2{)6.
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tatáž práva ja,k o v ka.ždém případě vadnosti věci za podmínek
pro to, l'OIzhodných 86); naopak můž<e oprávněný v takovémto
případě ustoupiti od cel é smlouvy, poněvadž by jinak dl1věra
oprávněného ve způsobilost druhé strany k plnění byla otřesena
a do'saženÍ 'Účelu smlouvy bylo ol11"o~eno (§ 918, 2) S7) .
d) "Ve v1šech případech ručí převodce za zavíněnou škodu"
(§ 932, 1 n. klo), t. j. ručí za zaviněni podíLel všeobecných zásad
nezáv:irsle od povínnosti poskytnouti správu (§§ 1295, 1324) ~8).
I tam, kde převodce nemá vqny, pfís.luŠí nabyvateli nárok na
náhradu útrat, které mu byly způsobeny vadou a v případě zrušení právním jednán.ím vůbec 80) . Nabyvatel nemá v'Šak nikdy
nárok' na náhradu za škodu ,toliko nepřímou 40) .
4. Nároky ze správy 41) nutno uplatniti během krátké lhUty
(§ 933), která je lhUtou propadnou, nikoliv lhůltou promlčecí 42)
a může býti smlouvou prodloužena nebo zkrácena 48). Ke lhůtě
36) Vadnost ,pd'ijatooo dílčího p.Jnění po&kytuje 'p rávo od,stoupiti od
smlouvy jen v pričině tohoto plnění, jestiliž€l vaM je 'Podstatná a nemľlže
býti odstraněna: § 932; Pisko, Z. f. HR., BO, 238.
37) Doleji, § 345. Naproti tomu neke použíti pniva k odstoupeňí
podle § 918, 1. Místo něho platí naopak ,p ro správu zásady § 932. Shora
§ 322, poz. 5. Proto pilatí tu právo k odstoupení podle § 918, odst. 2.
be'L ohledu na to, je-li p,lnění dělitelno anebo ne, je-li vada hrubá nebo
nepatrná, lze-li joi od's tmniti nebo n.e a je-li účel slll1lo'u vy skutečně ohrožen
nebo ne: Pisko, Z. f. H. R., 80, 238.
38) Ecikstein, Schadenersatz atd., Arch. f. bgl. R., 43, 193.
39) O ná;kladech ,smluvních, udržova;C'ich, .JéěebnÝ'ch: Sb. n. ř. (11)
4104, (16) 6285; útraty nálezu o vadách: Sb. 7287, n. ř. (10) 3699; útraty
sporu evik,čnHliO: Sb. 8941, ll. ř. (16) 6121 a j.
40) Sb. n. Ť. (11) 4104.
41) Všecky nároky na správu, též nárok na 'zlepšení: Rozb. 'Z 27.
března 1918, Not. Z., 1918, č. 21; ltvšak toliko nároky na správu, nikoliv
nárok na splnění, na dopilnění, bylo-li plnění přijato toliko jakožto pLnění
dílčí, lIlárok na náhra,du 'Škody (Shora č. 3 cl) aj.: Ehrenzweig, 214; SchOndorf, Zentr. BL, 1919, 273 k Sb. n. ř. 6160.
42) IS tran tohoto ;rozdílu srovn. shora § 91, č. 4. Otázka ,t ato je však
sporna. NáJZOIl", 'z astávaný ·shora v textu, sdílejí: Zpráva, 175; Pisko, Z. f.
H. R., 80, 235; Jud. 228; rozh. n. s. ze 17. února 1920, Prag. Arch., 3, 1;
z 25. ledna a IZ 31. května 1921, Br. J. Z., 1921, č. 62 a 85; jo. m. Krasnopolsk,i, 140; Eisner, 667; IzV'lá8tní stanovisko zaujímá Ebnmz,weig, 211.
43) Sb. 3144, n. ř. (16) 6387; rOlz h.z 20. úno;ra 1917, Zentr. Bl., 1917,
č. 159; Eisne;r, 676 a j. Sjednaná llnlta garamční za'h muje 7.•4kon-i<tou lhůtu
pro správu, takže tato za všech okolností je zaniklá, jaikmile garanční
lhůta uplynula: Rozll. z 20. února 1917; jinak (že sjed11aná delší garanční
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té jest přihlížeti z moci úřední 44). Pouze neJPnsneJsl následek,
t. j. zánik právla na námitky 46) uplynutím lhůty, je zmírněn
s ohledem na bezelstný obchod. Právol na námitky nezaniká,
jestliže nabyvatel vadu ve lhůtě převodc.i alespoň oznámil
(§ 933, 2) 46) . Lhůta činí při nemovitých věcech 47) tři roky,
pí-i movitých věcech šest měsú}ů, jdel-]i o vady dobytka 4~),
šest neděl 40). Při obchodech splátkových neuplyne lhůta, dokud
kupní cena není úplně splacena (splátk. zák. § 4). Lhůta nejde
však zciziteli 'vrlibec k dohru, dopusW-li se lsti (§ 1387) ~O).
Lhůta počíná zpravidla dnem odevzdání věci (§ 933) 61), t. j.
dnem hmotného odevzdání 62) . Bylo-li však nemožno, aby ,;lada
již tehdy byla objevena, pOlčíná lhůta patrně teprve okamžikem,
kdy je možno vadu objeviti 53) .
5. NedOis:tatečná jsou voo'obecná pravidla při správě za vady
dobytka H), poněvadž je tu zpravidla pochybno, zda vady tu byly
lhůta

naopak odsunuje počátek zákonité lhůty až do uplynutí lhůty
že 'Vsak v pochyhnosrti. zákonná lhůta počíná okamžikem objevooí vady a; že 'Pak v p·říčině této vady může .za olkolností uplynouti
také dříve než lhůta gaxanční): Emenzweig, 213.
44) Sb. !Il. ,ř. (12) 4638; na:prQlti tO!IllU Ehren:zweig, 212, poz. 69; Eisner,
676; sro,Vll. též rozh. n. s., Č. 1857.
gamnČtní,

45) Nárok ten ,1ze uplatniti námitkou: Sb. 4862. AVŠlak, opomene-li
strana nálmitky, není ,ž.llIlo'b a pre,kludorvána: Sb. n. ř. (10) 3789, (13) 5286.
46) Při obchodech splátkových není oznámení třeba: Text za poz. 49.
47) ISem náležejí též smlouvy stavební: Shí.rka 56.
4S) Nejen o va{\y, které jsou uvedeny ve ~vlá8tn.í0h nlllří'leních, nýbrž
při každé vadě, t,e dy též ,při nedQstJatku vymíněné Mho přislj,benél vla;stDosti: Věst. roJn. sprav., '1916, 116; srovn.Martinek, Ger. Z., 1917, č. 33;
Haemmerle, tamže, 1918, Č. 5; Thuile, Gel'. R, 1!l18, Č. 17; srovn. též
.
,
Sbírka 63.

40) Lhůta je,s t zachována jen tehdy, byla-li žaloba v této doM podána u 'PřísluŠcrJ.ého soudu: Rozh. n. s. z 30. Hstopa,ďu 1920, P,r. Arch.,
1921, 341.
50) Ehrenzweig, 212, poz. 76.
51) "Bro takQrvé va{\y dohytlka, při illichž platí zvláštní lhůta pro do~
mněnku -vadnosti, dnem, kdy lhůta tato končí" (§ 933).
52) Zpráva, 175; El:m'enzweig, 212; wzh. D. 's. z 3. ledna 1920, Br.
Jur. Z., 1920, Č. 17.
53) Sb. 2431, n. IŤ. (4) 1308.
54) Wudich, Ge,r. Z., 1915, č. 9; La,rche'l', Ger. Z., 1919, č. 23; [·oob.
n. s., č. 1850.
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JIZ v době odevzdání, zda jsou obvyklé a zda vylučují řádné
užívání. Domněnky, které zákon v tomto' směru půY10dně (§§ 924,
,925 o. z. o.) na ochranu kupce ustanovil, jsou nyní zcela zastaralé.
Čtyřiadvacetihodinné ruoení p~o <to Z·Y'. vady n'o lční, za všecky
nemoci, které se v této době projeví, již nikde neplatí. Lhůty
k odůvodnění domněnky určitých nemocí nevyhovují. Přede
Ylším však byl zákon neúplným. Proto! se vzdává zákon také
toho, stanoviti rříslušné předpisy a ponechává cestě nařizovací,
aby určila, "kdy platí domněnka, že zvíře bylo llemocno již
před odevzdáním, jestliže se mčité nemoci a vady ohjey1í do
us,t ano,v ené doby" (§ 925) 55). Zc.iz.iteli je však v každém pří
padě protidůkaz volný (§ 927) 56). Nabyv'atel mllže se také
domněnky té dovolávati jenom tehdy, jestliže předavači anebo,
je-li nepřítomen, obecnímu s,t,arostovi íhned \§ 934) podá zprávu
o Zpowll'OIv.ané vadě 57), anebo dá-li zvíře vyšetřiti znalcem .58),
nebo navrhl-li, aby byl prov""'eden soudní zajišťovací důkaz (civ.
ř. soud. §§ 384 a,ž 389) (§ 926). Jinak musí dokázati, "že zvíře
bylo vadné již před dodáním" (§ 927) 59) .
6. Byla-li vadná věc opětovně zcizena, přísluší každému
nabyvateli nárok na správu jenom vůči jeho zCÍziteli 60). Tento
pak je toliko oprávněn oznámiti spor svému předclJůdci 61) .
• 55)

Min.

n2!ř.

z 10. listopadu 1916,

č.

384

ř. Z.

66) Smysl domněnky té je tedy pl'6devBÍill ten, že smčí sna.dDější.
důk:ruz, že nemoc PQwěji VJ'1pukla, na místo ob1.ížnějšího d'Ů'k3!zu, že zviře
bylo nemo'cno již v době doďání.
57)

Není třeha, 3!by zpráva ,b yla podáill.a osobně 'přejirnatelem: S>b.537.

58) Za okolnosti stačí téJž ohledámí 'Pastýřem: Sh. 3424. Znalcem je
ktorý1koliv zvěro,lékař: Sb. n. ř. (10) 3999. Sta,čí jediný znalec: Sb. 11.737.
'Základ pro věcný nález mů~e býti utvořen též výpověďmi svědků : Sb. 6754.
59) ,.P,řevodd jest vždy volno, vés,ti důkaz, že vytýkaná vaJd:a vzešla
teprve po odevzdání." § 927, 2. Tento pmt~důk3JZ může >býti [proveden také
druhým nálezem věcným: Sb. 2564, 3880. Podléhá však vůbec soudoovu
vo,lnému hodnocení průvod'Ů', ~da DetmoC tu byla již v dob'ě dodání: Tilsch,
BinfluB ,derr ZivilJp'l'ozeBgesertze ... , 232.
60) Postih řadový, ni·koIiv postih skočmo. Kupe'c, kterrý věc dáile
'Zcizil, může ,žá,dati sprrávu, přislíbil-Ii druhému kupci náhradu ~ro 'V'<.tdy:
Sb. 9654. AVBak teprve, jeMJižezt;rá,t a jehlo je ,ciferně zjištěna: Sb. 10.860;
srovn. též Sob. n. ř. (9) 3522.

01) Právo

opověděti

spor

Sb. n. ř. (9) 3319, (11) 4427.

prředebůdci

je ,dáno již

pŤed

podáním žaloby:
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§ 324. )') Spr á vaz a vad y p r á v n í.
1. Vada. právní tu je, zcizí-li někdo věc cizí, anebo věc,
která tu již není (tedy též právo neexistující) '), jako svoji
vla ·tní, anebo, zamlčí-li mimořádná břemena (§ 923). Nárok ze
sprá.v y pro vadu právní je odůvodněn, jakmile se vada objeví
(§ 923). Nárok nevlZnikne 'teprve tím, že osoba třetí pro vadu
právo popře ') . Nabyvatel má t,e nto' nárok, pokud. jen je jis,to,
že požadované právo skutečně přísluší někomu třetímu 5) . Na
druhé straně odpadá důkaz vady prá.vní, jestliže osoba třetí
v~c, anebo právo k věci, pra,voplatně vysoudila" pOlkud před
chůdci vča. l1.vm opov>ěděním sporu (§ 931 , uvoz. zák. k civ. ř.
soudnímu, i:l. XXXI; civ. ř. s. § 21) 4) byla poskytnuta možnost
přistoupiti ke sporu za tím účelem, ~by ú\'ok byl odražen. Neopovi-li e však spor, má to jen ten následek, že předchůdce
může n''lči nabyvateli uplatniti všecky námitky, které 'vlŮči
osobě třetí zůs1taJy neprotvedeny a že se tím předchůdce může
potud zbaviti svého ručení, pokud se ukáže, "že tyto námitky,
kdyby se jich bylo náležitě užilo, by byly zpúsobily jiné rozhodnutí proti oné osobě třetí (§ 931) 5).
:? Ani za· yla dy právní se neručí, bijí-li do očí. To platí
zejména o všech na věci váznoucích břemenech, která jsou patrna z veřejných knih (§ 928). Kdo do knih se nepodíval, nese
ye y1šech případech následky své nedbalosti (§ 443). Na druhé
straně musí "dluhy a nedoplatky na věci váznoucí biýti vždy
vypořádány" (§ 928). Tím má býti řečeno tolik:
(() za služebnosti, reální bfemena, právo nájemní aj.,
která jsou z pozemkov'!é knihy patrna, zcizitel neručí, jestliže
jich úskočnč nez.amlčel, anebo výslovně llezaručil, že ne1) Na př. nesprávný k'llx: § 1277; ne právné právo dědické; § 1283;
srovn . Sb. n. ř. (6) 2288. Zvlá;štností: § 18 7.ák. o nutných cestá,ch.
' ) Unge[', Griinh. Z., 38, 575; j. m. Eisner, 604; naproti tomu EhTenzweig, 215, poz. 3.
3) Nikoliv však na pouhou skutečnost, že někdo třetí si činí ná.roky
vla"tnické: Sb. 6651.
4) Není však zapotřebí mimo to vyzvá.ní, aby zastupování bylo vykonán-o (civ. ř. s. § 21, 2); .8k001, ZivnprozeBreoht, 406, poz. 9; srO-Vll.
též Eisner, 610; Kil'.ochlbaum, Ger. H., 1919, č. 49 až 52.
5) Proto není a.rui kupee., odsouzený v evikčním procesu in contumaciam, vyloučen ze žaloby o správu: Sb. 558. Stejně není nárok vyloučen
smírem. me-z..i kupcem a osobou třetí: Sb. 9654; srovn. Ra,bel, 339.
7
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existují a). Totéž platí patrně také o služebnostech zjevn)"ch,
nejsou v knihách zapsány 7);
b) na druhé skaně ručí zciútel každým způsobem za
vlastní údaje; proto ručí také z.a to, že je vlastníkem v1ěci,
polkud jej jakožto zcizitele za vlastníka lze pokládati.
Právě tak ručí vždy za dluhy a nedoplatky, t. j. za
hypotéky a zadrželá p1lnění reální ch břemen, daní a pod., pokud
opak nebyl výsloHlě vymíněn 8). "Vždy", tedy i tehdy, když
nabyvatel o tom věděl, tedy níkoliv s hlediska správy a proto
také ne pouze ve lhůtě pro správu platící U).
3. Také sp'l'áva prOl vady právní odpadá, když se jí pře
jímatel vzdal, pokud předavateli nejde k tíži úskok, anebo, pokll!d! <O vadě vědel (§ 929). Naproti tomu nelz.e asi všeobecné
pravidlo o správě při z.cizeni úhmk.em: (§ 930) ro~šířovati na
vady právní 10).
4. Také vada právní zaikládá podle povahy vady nárok
na zrušení, anebo na doplatek, nebo na zmenšení úplaty
(§ 932) 11). Rovněž může i tu nárok býti uplatňován jenom proti
bezprostřednímu předchůdci, proti dalšímu předchůdci jen tehdy,
byl-li nárok proti němu postoupen 12), nebo sluší-li nárok proti
němu podle věrnosti a vtiry pokládati za postoupeny 13). I co
třebas

6) Správa za ULIIJlčeni <břemena knihovní pozůstává v tom. že se
jejich výmaz: Sb. 3139, 6532.
7) Ehrenzweig, 216, pO'L. 8, proti Eisnerovi, 614.
8) Sb. 6532. Zc1zitel ručí, t. j. nezwstává jenom sán:n (hypotekánúm)
dlužníkem, nýbrž je povinen dlužníka zastupo'v ati. Dlužlliíkem je nabyvatel. Zcizitel však mu za to mčí: Steirdechner, ReehltsubeT.gang, Zentr. Rl. ,
1917, Č. 17. Avšak kupee nemůže od 'prod:avatele žádati zaji štění , dokud
věřitel 'hY'potéku neuplatnil: Sb. 850. Rovněž nemá. práva 00 spr[wu, 'laplatil-li pohledávku tolillw pO'Lnamena.nou: Sb. 4459. Rovněž nemá práva
na správu za "LástaV'IÚ !právo, kterého si někdo vymoM pro,t i prodoa,vatllli
teprve ,po 'prodeji, :avšak před ,k ruhovním vkladem: Sb. 1390.
9) Ehrell'lweig, 217, poz. 13, proti Eisnerovi, 683. O náq'oku na depuraci nemov,i tosti viz Bousek, GeIr. H., 1903, Č. 44; Sb. n. ř. (7) 21'782.
vymůže

(15) 6034.

10) Ehrenzweig, 217, poz. 14; j. m. KJ'asnopolski, 147.
11) Eisne,r, 638; Krasnopolski, 145; Ehrenzweig, 217. Proti použiti
§ 932 ,při 'Vadách právních: Pfa;ff, MaTgill'al-R1JIbriken, 73. poz. 211; Pfersche.
Irrtumslehre, 121; Unger, Grunb. Z., 38, 575 a j. Stran oclstranitelll0sti vad
právních: Ehrenzweig, 217.
12) Sb. 320.
13) Ehrenzweig, 218, poz. 23.
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do času podléhá nárok, nehledě k případu ručení za, dluhy a
nedoplatky 14), těmže zásadám, ja,ko při va,dách věcných, jenže
lh'ů.ta ta nepol číná již dodáním V1"tbec, alé tep·r ve dnem, kdy
oprávněný se
do zvlěděl o nárocích, osobou třetí činěných
(§ 933) 15).

§ 325. b) Zkrácení

přes

polovic 1).

1. Právní prostředek pro ' zkrácení přes polovic vzniká
podle našeho práva z ka,ždé úplatné smlouvty 2) ve prospěch
obou stran. Předpokládá se však omyl co do hodnoty (výjimka:
§ 4 splátko zák.); opra,vný pros,tředek ten směřuje tedy proti
tomu, aby nebylo nezkUšenoslt i po·šroozell1ého zneužito. Avšak
zkrácený není povinen dokázati svůj omyl 3) . Opra.v nlý prostře
dek pro zkrácení nad polovic je odůvodněn, jestliže "jedna
strana, nedostala ani polorvici obecné hodnoty toho, co dala
druhé stra,ně" (§ 934) 4).
2. Právní prostředek ten odpadá 5):
a) jestliže druhá strana se ho vzda,l a (§ 935) 6);
b) jes.tliže strana zkrácená prohlásHa, že přebírá ,,-Iěc ze
zvláštní záliby za cenu mimořádnou, anebo, jes.tliže souhlasila
s nepoměrnou cenou, a,okoiliv. pravou oenu znala (§ 935):
c) "když z poměru mezi stranami lze souditi, že chtěly
uza,vřÍ!ti smlouvu smíšenou ze smlouvy úpla,t né a bezplatné"
(§ 935);
d) když pra,,-ou cenu nelze již vy š et11 ti , poněvadž věc
mezitím byla pozměněna (§ 935);
14) Shora poz. 9.
15) Soudně !nebo mimosoudně,: Jud., 228; Ehren'Lweig, 218.
1) .Pinele.s, J . •Bl., 1908. Č. 3; Garo, ZentT. Bl., UHl, 641; Brasloff,
Laesio enormi.s ... , J. Bl., 1913, Č. 15; HasenohrJ.. 2, § 90; Krasnopolski,
148; Eh~oo,zweig, 218; Schuster, 37.
2) Wolff, Die Zu si.chemng, Zentr. Bl., 1917, 770. Na př. též 'ze sanlouvy
Ik'ljemní: Sh. n. ř. (9) 3513.
3) Pfers.che, Irrtumslehre, 113; Sb. n. ř. (4) 1348.
4) O poměru lk lichvě viz Bh()lffi § 317, poz. 4.
5) Bez újmy přÍlpadnéhQ náToku pro liohvu: Shora § 317, poz. 4.
6) Při !prodeji věci zcela beflcenné jest míti za to, že strana se tohoto
právního pros1Ji'ecUm vzdala: Sb. n. ř. (1) 388. Vzdání se nespočívá však
v tom, pOlllechaly-li strany osobě třetí, aby cenu stanovila.: § 1060 na konci.
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e) když věc byla soudn ě yydra,žena (§ 935) 7);
tj nelze-li zkrácenou stranu navrát.iti v předešllý stav,
pOlněvadž ,,-Iěc náhodou zanikla (§ 1447) 8), nebo, poněvadž byla
dá,le zcizena 9), anebo proto, že úplat<YU je jednání nebo opomenutí (§ 934) 10) již vlJkonané;
g) je-li právní jednání, třebas, jenom v příčině jedné
smluvní strany, jednáním obchodním (obcll. zák. čl. 277, 286) ll);
h) při smlouvách odvážných (§ 1268) 12) ;
i) při smírech (§ 1386).
Při obchodech splátkových příslu sí právní prostředek pro
zkrácení nad polovic kupci, není-li obchod na jedné straně jednáním obchodním a to i tehdy, znal-li pravou hodnotu věci,
a.nebo prohlásil-li, že ji ze z,,-dáštní záliby přebírá za mimořád
nou cenu. Rovněž je pn splátlwvých obchodech bez účinku,
vzdá-li se strana tohoto právního prostředku (zák. splátko
§ 4, 30).
3. Poškozený může žalobou nebo odporem 13) žádati , aby
právní jednání 14) bylo zrušeno a dřívější stav zřízen H). Užitky
z mezidobí jeSlt vrátiti tak jako při zrušení 16) . Práva osob tře
tích tím dotčena nejsou 17). Druhá strana má právo dáti náhradu; může totiž právní jednání potud zachovati v platnosti,
že doplatí to, čeho se nedostává ' až do vl~'še obecné hodnoty,
t. j. nuceným způ s obem: Ofner, ProtokoJle, 2, 79, nikoliv
dravbou: Sb. n. ř. (5) 2176.
8) Ehren7.weig, 220; Kmsno'polski, 148 aj. ; j. m. Pfer,s.che, Iorrtumslehro, 113; St.radal, Laesio €lUormis ... , J. Bl., 1919, čl. 37, 38; Wolff, 770.
9) St ejně pro pod statnou %měnu věci: Sb. 4502.
10) Arg. § 934 "dala"; Sb. n. ř. (5) 2176,
" ) Adler-Clemens, 1557, 1954; ,Sb. n. ř. (17) 6933; j. m. PiTleles, J. Bl..
1894, č . 49, 50; proti tomu Smub-PiskOl. 2, 68 a j.
12) Sb. n. L (12) 4619.
13) Unger, 2, 495, Voz. 7; Kra'snopo:l ski, 148; Ehrenzweig, 220, poz.
219; Sb. 4485.
14) Nárok. :nehe v.sak proto uplatňovati snad tep'r ve po úplném s.pLn ění
smlouvy: EThlfenzweig, 220, IpOZ. 19, plfoti Sh. n. ř. (7) 2621.
10) Ne;IIlŮiže v šak si zadržeti část 'c eny: Sh. 125, 3963. Rovn ě ž nemůže žádati náhradu 'z a náklad lIla věc učiněný: Sh. 77W7.
16) Krasnopolsk~ 149; EhreIlizweig-, 220; p·r oti Ofnero,vi, Pirotokolle,
2, 79 a Zeillenwi, Kommenta,r , 144.
17) Jinak Sb. 412; l}l'oti tomu Krasnopolski, 149.
7)

jinou

ISoudn ě,

yeřejnou
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nikoliv však jen až do vyse polovice (§ 934) . Žaloba i odpor
se promlčují ve ti:ech letech (§ 1487) JR) . KraMí lhiitu promlčecí
při obchodech splátkových sjedna.ti nelze (splátkový Z}~k. § 4).

§ 326.

c) Nám i t k a, žes mlo II van e byl a s p ln

1. Je-li úpla,tná smlouva

ě

n a.

zároveň

smlouvou vza.Jemnou,
může každá strana požadovati splnění jenom z ruky do ruky
(§~ 1052, 1062, 1092, 1426, 1428, 469 a j.). Kaž-dá 'slt rana může
toliko žádati, aby druhá strana byla . odsouzena k plnění při
současném plnění vzájemném 1). Pr'Oti ř.alobě na, plnění je odů
vodněna námrtka, že smlouva nehyla SlJlněna ") . Výsledkem
námitk.y~) zpravidla však není, že se žaloba zamítne, nýbrž
toliko, že se odsouzený omezí na přís,lušnou míru, t. j. správně
na plll1ění proti současnému plnění vzájemnému (ex. ř . §§ 8,
25, 42, č. 4) 4) . Výjimečně v'Šak má i tato námiLl,a za následek
zamítnutí ř.aloby. "Toho času", jesrtliže soud nemůže vzájemné
plněn~ žalobcovo pro nedostatek přísJušných prohlášení na jisto
postaviti způsobem, dostačujicím k účelúm vnuceného v-S'konu 5) . "S konečnou platrl'ostí " , jestliže žalobce odpírá vzá18) P'rom'lčenÍ nezačne, dokud prodávající má držbu věci (§ 416).
P,romlčenÍ počíná

,z prav,id1a uzavŤením smlouvy: Sb. . 6138; prornJčení jak
žadoby, truk námitky (Sb. 1268, Jud. 36) počíná záro,veň, nepočíná tedy
promlčení námitky teprve, kdyJ't odpůrce ,svo'ji pohledávku u~la.tní: Ehrenzweig, 22'1, 'DOZ. 26,; P~'oti 'l"OIz,h. z 2. červe.nce 1918, Zent.]'. Bl., 1918, č. 297.
') K tomu náležejí v'ŠoeoC:ky vedlej,ší závazky (sjednané rybo,to,velŮ
smluvní listiny, depuroce a pod.): Sb. 1541, 2979, 8352, 12.404, 12.503,
14.645, 14.927, n . ř . (14) 5488. Nestačí pmuhá ochota k plnění bez reální
oblace: Sb. 7786. 15.608. Na/proti t,omu dostačí ~'ohláše:ní ochoty k 'Vzájemnému plnění k žalobě: Sb. 380, 1291, 3214; l'ozh. 'z 11. května 1897,
Zenko Bl., 1897, Č. 305.
") Regelsbe'rger, Dog'iJI\o. Jhl'b., 40, 249; 'Jaeger, Gel', H. , 1894, Č. 19;
Schey, Obl. Verh .. 335; Adler, Leistungsverweigerung', sla,vn. spis Zittermannovi, 913; Ha,s.e nohd. 2, § 89; Krasnop{J,ls,ki, 79; Ehren'zweig, 196.
3) Skut€,čná námitka anebo negace žalobního důvodu , t. zv. negativní Htiskontestace?; Sl"ovn. jednak Unger, 2, 501, 'pOZ. 19; Schey, Obl.
Ve~h., 1, 336, pOZ. 42; jednak Krasnopolski, 79. Námitka může' hýti uplatněna 'také žalobou oposiční: Sb. n. ř. (12) 4578.
~) DokáJzati splnění, náleží kaJŽclým zjJŮsobem žalohci: Sb. 7786.
14.196. Olpačné ujeďnání je neplatné: Sb. 1893; § 151, Č. 7 na konci.
5) Sb. n. ř. (12) 4782, (14) 5488, (16) 6278, (18) 7684.
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jemné plnění 6) , anebo, stalo-li se toto nemožným :). Opačně je
žalov1aný přes to, že podal tyto námitky, bezpodmínečn ě odsouzen, je-li v prodlení co do přijetí vzájemného pln ěni B).
2. Vzájemná som1islost mezi plněním a vzájemným plněním
může vša:k býti posunuta tím, že jedna strana, je ze zákona nebo
na základě smlouvy pov'inna k předběžnému plnění. Ze zákona
t,r vá závazek takový na, př. při smlouvě služebni (§ 1154) a při
smlouvě nájemní a pachtovlJ1í (§ 1100), ze smlouvy pak trvá
záva.zek takový na př. při koupi na úvěr a při koupi prenumeračnÍ. To není v cestě námitce nesplněné smlouvy vůči straně
zavázané k předběžnému plnění, která pak opět musí prokázati,
že sv1é plnění prov€dla, kdežto jinak by byla se svou žalobou
toho ča&u odmítnuta 9). Avšak námitka ta je tím vyloučena vůči
žalobě oné strany, která má právo p'o~adovati od strany druhé,
aby plnila dříve. Dřív-Je mělo se za to, že tomu tak jest i tehdy,
když ona strana byla nezpůsobilá k placení a druhá strana
musela tedy čekati, že ani v budoucnosti nedos,t ane svoje vzájemné plnění. Nyní (§ 1062) 10) může však strana, povinná
plniti napřed, odepříti s'YlOje plnění, pokud vzájemné plnění
neni vykonáno nebo zajištěno H), jestliže vzájemné plněni je
ohroženo takovými majetkovými poměry druhé strany, o nichž
při uzavření smlouvy nutně vlěděti nemusila.. Nezáleží tedy na
tom, že nezpůs'Ů'bilost k placení nastala teprve po uzavŤení
smlouvy 12), naopak stačí, že druhá strana při uzavření smlouv'Y
omluvitelným způsobem (konk. ř. § 3) o nezpůsobilosti té nevěděla. Námitka ta přísluší straně opr;í,vněné také ještě po za6) Sb. iIl. ř. (12) 4752.
7) Sh. 5853, 9240, . 12.611; srovn. v3ak t éž Sb. 1233, n.ř. (15) 5818.
B) Sb. n. ř. (9) 3618, (14) 5443.
9) Sb. 5881; ro1,h. n. s. Č. 1871. Piři dodáv:ká;ch sukcesi:vníc.hJ může
prodavatel, 'Povinný k dřívějšímu plnění, námitku tu uplatnitL je-li kupec
v 'prodlení se spJ.acením svých dílčích ,plněni: Sb. n. ř. (17) 6895.
10) Již v příčině Ist~l!l;·ího práva: S'chey, Obl. Verh., 177, ipo1,. 33;
Bhrenzweig, Zahlungsunfahigkeit, Gel'. Z., 1902, Č. 17; Jud. 195 (Sb. n. ř.
[14] 5637).
11) Možností, vyloučiti ji 1,aji š těním, liší se tato námitka ,.nejistoty"
(Ehrenzweig, 197) od řádné námitky nesplněné smlouvy. Odepře ~li stra,na
jedna smlouvu splniti nebo poskytnouti mji:štěIÚ, n:aJ1:mde d11lbá strana
práva k ;tomu, aby svoje ,plnění zad~žela (§ 1052), a kone ČJ1 ě (Ebrenzweig,
198) také k tomu, aby od smlouvy ustoupila (§ IH8).
12) Jinak n č m. obč. zák., § 321.
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hájeni konkursu (konk. ř. § 21, 3), pokud 18) nárok její je ohrožen přes to, že jí přísluší zákonné právo přednostní (konk. ř.
§ 46, č. 3).
3. Za těchže předpokladů a s těmitéž účinky, jako námitka
smlouyty nesplněné, je možná též námitka, že smlouva nebyla
splněna řádně. Avšak tu nese žalovaný břemeno důkazní, když
dodatečně, přijav již vzájemné plnění, jakožto splnění, popírá,
že plnění to vyhovuje smlouvě 14). Námitka ta není vůbec odů
vodněna, je-li předmětem plnění určitá věc a je-li věc tato
vadna. Vady určité vlěci mohou po případě odůvodniti námitku
správy, avšak. plnění určené věci je každým způsobem splně
ním smlouvy 15).
B. Právní jednání jednostranné.

§ 327.

Veřejné přislíbenP).

1. Nauka o jednostranném "slibu jakožto důvodu zavazovacím" byla pi:i poradách o občanském zákoníku vědomě odmítnuta 2) . TakO'Vé jest celkem též stanovisko platného práva 3) .
Výjimku činí tu jenom veřejné přislíbení (§§ 860 až 860 b).
2. Veřejné přislíbení je "přípověď ') odměny 5) za nějaký
výkon nebo vfýsledek, jež nesvědčí určitým osobám" (§ 860).
13) J. m. BartsClh, Kommentar zur K. O., § 21\ Voz. 35; [proti tomu
Ebrenzweig, 198, poz. 12.
H) Sh. 599, n.ř. (14) 5417.
15) Shora § 322, poz. 4.
1) Regelsberger, Zivilrechtliche Erorterungen, 1, 196; Siegel, Versprechen aJIs Verpflichtungsgrund, 191; Unger, Gliinh. Z., 1, 369; Hoffmann, EntstehUlIlgBgrunde der ObHgatiooen, 38; Koble,r, Auslohung und
Wette, Arch. f. bgI. Relcht, 25, 11; Oertrrnaoo, Zentr. BI., 24, 785; Mayr,
Die Auslobung,_ 1905 a Not. Z., 1910, č. 13; Wolrf, Die Zusichemng,
Zentr. BL, 19'17, 705; {Krrusno'Polski, 3, 73.
2) Ofner, ProtokoHe, 2, 5.
3) Slavnostní sliby řeholní nezakládají soukromoprávní pomer obligační: Sb. n. ř. (11) 4170.
4) Přípověď znamená. na roroH oor slilbu podJe zněni obočanskétho
zákoníka (§ 861) jednostranné !P'fohJášení, Meré nevyžaduje 'Přijetí: Zp~·ávra,
127; Wolff, Zusi~h&rung., Zentr. BI., 1917, 710.
5) Odměina není úplatou, nýhrž prémií, aby přislirbujfcí ipl1měl jiné
osoby k tomu, 'h y Stl přičinily o žádaný výsledek, na rozdi!! od smlouvy
O'boustraamé, pročež předpisy platmé stran oboustr.a nný·oh smluv (§ 917)
'Zde neplatí: Zpráva, 127.
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Samo o sobě lze veřejné přislíbení pojímati jako jednostranný
slib 6), anebO! jako nabídku smluvní vůči neurčité osobě, jejíž
přijetí se stane tím, že příjemce provede úkon splňovací ').
Praktický rozdíl obojího tohoto nazírání omezuje se v podstatě
na to, že teoTie slibovací poskytuje odměnu také tomu, kdo
jednal, nevěda o přislíbení, kdežto teorie smluvní má za to,
že tuto eventualitu nutno odnútnouti, poněvadž v tomto pří
padě tu není vůle jednajícího, směřující k tlomu, aby přislíbení
bylo přijato 8). Avšak ani tento důs.leclek teorie smluvní není
nezbytný O). Platné právo připojuje se n~Tní k teorii sJibovací JO).
aj Veřejné přislíbení se stane zá,vazným veřejnou vyhláškou (§ 860). Má tudíž povahu jednostranně za;vazující, samozřejmě 11) též vůči tomu, kdo o přislíbení nevěděl. Veřejné vyhlá.šení není jenom zákonným předpisem o formě, nýhrž je
odůvodněno v povaze veřejnéh' ()I přislíbení, které se ,tím liší od
nabídky smluvní vůči osobám neurčitlým 12).
b j Je-li předmětem přislíbení konkurence, vypsání ceny,
je platným toliko, jesWž'e ve vyhlášce je stano·V'ena lhůta, ve
které s·e lz·e o cenu ucházeti (§ 860, 2). Jinak mohl by se pnslibující ze svého závazku vymknouti vždy tím, že by se odvolával na to, že očeká,,·/á, ještě dílo lepší IR) .
cj Zavazující moc jednostranného sLibu nečiní slib neodvolatelným, právě tak, jako oboustranný závazek nečiní neodvolatelnou smlouvu 14). Přislíbení "možno odvolati tOLLtéž formou,
jakou bylo vyhlášeno, nebo formou stejně pilsobivou. nebo
zvláštním oznámeTllÍm" (§ 860 a). Jednotlivec, jemuž odvolání
bylo zvláště sděleno, musí je tudíž uznati za platné yťlči sobě,
břebas odvolání jinak nebylol náležitě vyhlášeno.
a) Odvolání musí se státi včas (§ 860 a) . Odvolání je
tedy "·'Yloučeno, když phslibující se ho vzdal, ve vyhlášce nebo
6) Siege.l, Unge.r, H<Yfm~nn, na u vedenéJm místě a j.
7) Regelsberger, na uved. místě; Exner, Kritische Vjschr" 11. 348:
Ma)"r, Auslobll[lg, 108 a j.
8) Přehled u MaY'fa, Auslobung, 116; Sb, n. ř. (15) 6011.
9) Mayr, 117.
10) Stejně Pruský Lan drecht, 1. 1, 988; sa.ský obč. zák. § 771; něm.
obč. zák., § 657 n.
11) SroVJ1. v,ša:k Mayr, Not. Z., 1910, č. 13.
,12) Sb. n. ř. (1) 78.
13) Motivy Ik osnově něm. obč. zák., 2, &23.
14) Unger, Griinh. Z., 1, 3.70.
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dúdatečně, výs,lúvně nebú tím, že mčil lhůtu. Určení lhůty, dú
kdy jest splnění provésti, již sanťÚI .o súhě má. význam stejný,
jakú', vzďá-li S'8 pfisHbující na 'určitúu ďúhu mú,ž,nú'Sti úd,v'Ola,ti
vet. pI·i'shbe,ni. Urě:ením lhůty nestane s~ všakl veř,81jné1 příslíbení
neúdvúlatelným bezpúdmínečn ě . Přes to', že byla s:tano'v ena
lhůta, může býti práJvú údvúlám výslovně vyhra,zeno 15).
(3) A"vlŠak i údvúlání, samú .o súbě' účinné, je neúčinným
prúti túmu, kdú vykúnal plnění zřetelem na veřejné přislíbení,
.osvědčí-li, že v .oné době beze své viny nevlěděl .o túm, že veřejné
přislrbení bylo .odvolánú (§ 860 a na klúnci). Vůči němu trvá,
p,řes tú, že dúšlú k údVlOlá.nLÍ, púvinnúst ke splnění dále a t'O
netúlikú púvinnúst k náhradě negativníhú interesu smluvníhú.
Důkaz stihá nabyvatde. Naprúti tomu zůstane údvúlatehlúst
veřejnéhú přislíbení nedútčena tím, že někdú již vlZhledem na
veřejné přislíbení se stal činným, anebú učinil náklady nějaké.
Takúvýmtú uchazečům nepHsluší ani nárúk na náhradu 1").
Teprve tím, že plnění bylú dúkonánú, pozbývá údV'olání "vleřej
néh ú přislíbení s,vého účinku (§ 860 a pa zač.).
d) "Byl-li výkún proveden několika oSúbami, náleží odměna, púkud z vmejnéhú ph slíbení ' není zjevna jiná vůle,
túmu, kdú výkon prúvedl nejdříve, a hyl-li vlýkún prúveden
několika úSúbami současně, náleží .odměna všem wV!D.ým
dílem (§ 860 b)." Tím jest dánú pravidlú výkladúvé pro púměrně častý případ sporů 17). Byla-li přisHbena cena prú nejlepší výkon, který hude předlúžen dú mči,oo lhůty 18), rúzhúduje
přis1ibující sám ID).
e) Veřejné přisHbení je jenom zvláštní fúnuúu závazku 1
kterou múhou blýti oděna různá jednání kausální, jichž účel

15) Zpráva, 128.
16) Jinak ,šVýc. ohl. právo, čl. 8; K~ein , Ze'l1tr. Bl., 1909, 785.
17) Mayr, Not. Z.. 1910, Č. 13. Podle olwlnosti příp,aclu může odměna
náJe~eti také každému: Sb. n. 1'. (9) 3470.
18) Sho,ra text, lit. b).
19) Zpmv1dla zřídí při sli-bující p'r o takovéto případy roez,hodčího
(jurora) anebo kolegium mzhoc1čí (jury), který1m pa,k rOlz,h odnutí náJeží.
Roz,hod:nutí nelze hráti v odlpor. N1}m. oM. zák. § 661, Eberty, Verbindl!chkeit der Preis[khterentscheidung, Arch. f. bgl. R., 39, 82. Ani před
pisem strany p'řisHbující, že vypsaná odměna má býti s vyloučooím pořa.du
prá.va rozdělena osobou třotí, p,řislíihujícím určenou , nelze vyJoučilt,i pří
sloonos,t soudu , rO'lhoc1ova,ti o žalobě strany nárok up,latňující: Rovh.
n. s., Č. 1911.
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může b)'rti velmi různý (smlouvla námezdní, smlouva dohodčí,
sázka aj.) 20). Veřejné ptřislíbení je ,toHko zvláštním způsobem
založení obligačních poměrů, jenom typem formy závazku,
nikoliv typickým účelem jednámí 21). Proto nelze právní
důsledky veřejného přislíbení vlŠeobecně zjistiti přes. míru
prá.vě uvedenou, nýbrž nutno je určiti od případu k případu
podle vůle stran a podle všeobecných zásad právních
(§§ 870 n., 878).

C. Nedovolené

činy

1).

§ 328.
činy jsou, stejně jako porušení obligačních
protiprávními jednáními 2) . Porušení obligačních záv!azků mmí však toliko trvající -poměry obligační, kdežto nedovolené činy zakládají nové pohledávky. V této souvislosti
sluší pojednati toliko ó nedotvolených činech, jakožto důvodu
ylzniku obliga.čních poměrů, pokud tak lze vůbec povšechně
učiniti a pokud platí zv'láštní předpisy pro ná-rok na náhradu
škody zřetelem na tento důvod jeho vzniku.

1. N edovlOleilé

závazků,

2. Předpoklady nedovoleného činu (deliktu) jsou, že CIZI
osoba utrpí škody, že škoda je zap·říčiněna, jednáním odporujícím objektivnímu prá-yu a že jednáJ1í toto spočív'á- na vůli
jednajícího S) . Předmětem obligačního poměru takto založeného
je náhrada škody. Ta,to spočívá v tom, že se zřídí dřívější sta,v
.a pokud tak učiniti nelze, že se mplatí odhadní hodnota
(§ 1323), při čemž ,'lŠak nutno činiti rozdíl podle stupně zav!Ínění
'(§ 1324).
3. Nárok přísluší netoliko tomu, kdo byl bezprostředně
l)oškozen, nýbrž každému, kdo, třebas nepřímo, deliktem škody
utrpěl (§ 1311: "Každou ujmu;" §§ 1315, 1327, 1329 aj.). Ná20) Maylr, Auslobung, 125; EhrenzweJg, 223 a j. Nyní zejména Wolff,
Zentr. Bl., 1917, 708; sravu. Sb. 6068; n. ř. (1) 78.
21) Tím je určeno systematic;ké [Jostavení vleřejného p'řisHbení ve
všeobecné části oblig.ačního práV'a, nikoliv její 'lařaJZení jalkolžto právního
jednání zvláštního druhu, vedle smlouvy služební a smlouvy o dílo, jako
se stalo v něm. obč. zák. (§§ 657 ll.).
1) Shora § 132; § 299,
2) Shora § 132.
3) Shora § 132.
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rok smeruJe netoliko proti přímému, nýbrž i pro't i nepřímému
pachateli (§ 1301), proti navádějícímu 4), proti pomocníkovi ~),
ba i pl'orti přechovavači 6) a proti každému, kdo byl povinen zlu
zabrániti 7). Je-li několik osob povinno k náhradě, tedy ručí
a) s,oHdál'ně (§ 302),
a) způsobili-li škodu úmyslně a společně 8)
(3) způsobil-li každý pI"O sebe celou škodu a byla,-li by celá
škoda nastala také bez účasti ostatních 0);
y) nelze-li určiti podíl jednotlivého úča!sbúka na poškození 10);
ó) nelz.e-li zjistiti, kterým z několika. protiprávních jednání
byla škoda přh-lOděna;l1);
8) je-li tak. stanoveno výslovným předpisem 12);
b) každý jen za část škody, jestliže jednotlivJý účastník
opomenutím anebo třebas úmyslně, av1šak nezávisle od ostatních, způsobil určitou část škody.
Totéž pla.tí o. ručení za škodu bez zavjnění. V každém pří
padě má "ten, kdo škodu nahradil, právol postihu proti ostatním" (§ 1302 13 ).
4. Co se týče důkazního břemene 14), musí žalobce v kaž~ém případě doMza,ti, že utrpěl Š1koďu a že škoda; byla způso4) Sh. n. ,ř. (14) 5508.
5) Sb. n. ř. (16) 6731. Proto ručí Wlocněnec osobám třetím ;též osohně
za svoje zavinění: Sb. n. ř. (8) 2942.
6) Sb. n. ř. (14) 5598. Tak·é proti tomu, kdo koupí podezřelé -zboží:
Sb. 11.543, 15.908, n. ř. (6) 2291.
7) Sb. 1242, 9885, n. f·. (10) 3861, 4005.
8) Sb. n. ř. (10) 3873. "Spojenými .&ilami a vůlí": Západobalič&ký zákoník, § 459; ručení solidární nep,ředpok'ládá však nutně, že hylo jednáno
&polečně: Sb. 14.811, n. ř. (6) 2291.
9) Sbom § 132, str. 206, poz. 3.
'0) Sb. 8473, 14.811, n. ř. (4) 1615, (6) 2291, (13) 5260, (14) 5637.
Proto ručí t:aké podni'k atel zároveň s osobami, !k teré ustanovil: S'b. 7469,
14.085, 14.726.
") Sb. n. 1'. (11) 4329; srovnej však též n. ř. (16) 6380.
12) Škody :bonel:mí, škody Zipůsobené 'zvěří, škody na po,lnosteob,
škody automobilové a j.
13) Regres vůči osobě spolu ručící není soHdá,rní pohledá:vkou: S'b.
10.430.
H) HanauSE'k, BeweislJ'egeln ... , Gel'. Z., 1911. Č. 16.
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bena 15) jednáním nebo opomenutím žalova;néh'o', pokud ovšem
neplatí úchylk-a podle positivního předpisu (na př. stran úra,zu
na železnici, nebo při jízdě automobilem 10) . Co do průkazu zav'inění sluší rozeznávati:
a) Je-li prokázáno, že škoda byla přivoděna jednáním žalovaného, jest věcí žalovaného, aby prokázal,

a) že užil jenom svého prá'y1a anebo
f3) že mu po zákonu nelze přičíta,ti poškození za vinu, zakládající náhradní povinnost (§§ 1296, 1297 17 ).
b) Byla-li škoda

přivoděna

opomenutím žalo'Vlaného, stíhá
jej rovněž důka,z, že nemá viny : "Kdo tvrdí, že mu bylo bez
jeho zavinění zabráněn.o, aby mohl splniti s,vůj smluvní nebo
zákonný závazek, musí to dokázati" (§ 1298). To platí podle
jasného znění (zákonný závazek) netoliko o závlazcíeh ze
smlouvy 18) .
D . Jinaké

d, ů vod,y

vzniku

poměrů obliga,č ních .

§ 329.
Poměry obligační

mohou být založeny také určitými jednáními nějaké osoby (jednatelství bez příkazu aj .), pouhi'mi
stavy (spo1lečenství, příbuzenství a, pod) anebo jinakými skuteč
nostmi (úředními opatřeními ,a pod.) . Poměr obligační yl takovýchto případech nevzniká ani ze smlouvy ani z deHktu, naopak
přímo ze zákol1c't (§§ 307, 859) 1). Jednotlivé případy nelze yšak
vylíčiti souhrnným způsobem, poněVladž se ,tu nedostá,v á společných positivních znaků. Případy ty budou proto vylíčeny ;:na
příslušných místech" (§ 860 o. z. o.).
15) Opírá-li poškozený ni~hradní nárok o to, že přev~.[ smlouvoll
musí náhradní žalobce ov'š em prokán,ati baJ.;:é, že lľUčenÍ převzal:

ručení,

Sb.

6~2·2.
16) Qbdo'bně

'Pii nehodáJc1h, pn úr,a:zech,

I

při

I{l'a'roplavbě:

Sb.

ll.

L

(14) 1291.
~b.

17) ZeHler, Kommentar, 3, 710; Ofner, Pl'OtokoJle, 2, 187.
4896, na druhé sh:aně 5745.
18) Sb. ll. ř, (13) 5601; Hanausek, na uvedeném místě.

') Shora § 310.

P,říkbdy:
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HLAVA IV.

Utvrzení

poměrů obligačních.

Hasenohrl, 2. § 80; Krasnopolski, 230; Ehrenzweig, 100, 256;
Sehuster, 65, 141.

A.

Způsoby

utvrzování.

§ 330.
"Právní 7,působy, jirrůž se zajišťuje závazek a utvrzuje
právo, a kterými se zřizuje oprávněnému právo nové, jsou: Záv(\zek třetího za dlužníka a zřízení zástavy" (§ 1343). Právními
způs oby k utvrzování smluv tudíž nejsou: Ujišťování, přísaha
promisorní, čestné slovo, poněvadž neposkytují oprá"vlJ1ěnému
nového práva 1). O zřízení zástavy byla již řeč 2).
1. Závazek osoby třetí převlZ-atý za dlužníka, převzetí cizího
dluhu, intercesse, může zakládati ručení přejímacího na místě
doS/u,vadlúho dlužlÚka anebo vedle něho nebo po něm (§ 1344).
Privativní intercesse, pře"vlZet1:í dluhu osobou přejímající, novým
dlužníkem na místo původního dluŽiIlíka, nelÚ utvrzením, nýbrž
změnou závazku (§ 1345).
2. Přistoupení k dluhu 3), převzetí dluhu vledle, dosavadního dlužníka, kumulativní primérní jnteroesse, zakládá obyčej
lIý obligační poměr úhrnný, polmd věřitel není oplačně odkázán
v prvé řadě na přejimatele dluhu a může se pak obráMti na puvodního cUužníka tepl'Vi0, je,stliže přejímající neplnil včas anebo
je nezpůsobilý k pla:cení. Závlazek se přejímá smlouvou 4) mezi
přejímate'lem a věřitelem (§ 1406, 2) anebo smlouvou ve prospěch osotby třetí mezi dlužníkem pŮv''OdlÚm a dlužníkem noVÝ'Hli (§ 881) tím, že toO oznámi věřitelo,vi 5). V tu"čitých pří
padech spočívá převzetí dluhu na zákoně. Tak pIi koupi dědic1) Sllo'ra. § 321, Č. IV.
2) Shora §§ 263 n.
3) Reichel, Sehuldiibernalhme, 1909; Westerkamp, Wi>rtsehaft" .. ,
1908; ISla'lilnger, A'reb. f. 'bg!. R., 28, Č. 81; Dnie&trz.aňs~i, Sebuldiihemahme,
Pl'. Jur. Vjsehr., 39, 12; Strobal, Schuldpfli.cht und Ha.ftung, 1914, 67.
' ) Smlouva tato na, r()~dil od smlouvy rukojemsk~ (§ 1346) lleDí vázána lla U'Pčitou fOTWU (§§ 1347, 1306).
0) Shma § 319, po'Z. 9. Jde-li o převzetí dJuhu anebo o nezávazné.
uklidiíujíeí prohlá~ení, je otázkou výkladu: Borovn. 'SIb. 1101, 4429, 4798.
7866, 7902.
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mezí kupujícím a prodá.vajícím proti vě
ten, kdo přejímá
jmění nebo podn:ik fl) (do vla-stnictví, netoliko do pacht.u nebo
jako poživatel), Pl'e<S to, že ručení zcizítelorvo trvlá dále 7), ručí
bezprostředně věřitelům z dluhů patřících do onoho jmění nebo
podniku (§ 1409, 1) B). Toto ručení nelze vyloučiti ujednáním
mezi zcizitelem a přejímatelem v neptospěch věř~telů, naopak
ujednání takovlá vůči věřitelům ne1sou účinná (§ 1419, 2) 9).
Ručení s.e vz.tahuje však jen na takové dluhy, o nichž přejímat~l
při převzetí věděl anebo věděti musH (§ 1409, 1, 2) 10). Přejíma
te~ ručí toliko omezeným způsobem podle hodnoty přev'zatého
jmění nebo, podniku (§ 1409, 1, 3) ll).
3. Převzetí dluhu za dosavadním dlužníkem, kumulativní
intercesse subsidierní spočívá zejména v rukojemství (§ 1346).
4. Znakem voom případum intercesse společným j,e, že závlaZky, které nikdy po prá.vu netrvaly, ,a,nebo byly již zrušeny,
tví (§ 1282), vl

poměru

řitelům pozůstalosti

a

odk!az: olVníkům. Stejně

6) Na př. s!Ill:louvou o životní důchod při přev'Z€tí selské usedlosti,
zcizením obcJhodu a pod. Nesluší tu mysleti toliko na převzetí ,celého jmění,
nÝ'brž též Iru ipřeV!zetí kvoty <celého jmění (na př. v,stoupi-Ii společník do
trvajíciho podni:ku), ameho lila pře'V"?ietí některého jmění 'Zvláštního. Každým
'Z'působem musí však jíti o značnější komplex majetko,vý jakožto celek:
SroV'll. Adler, Passi'Venub€rgang ... , A,r ch . .f. bgl. R., 3, 1; Pisko, Unter
nehmen, 173; tý,ž, Ehrenbergův Handibuch, 2, 241; Randa, Handelsl'echt.
138; Reitz,e~', H\'1ftung des GescJJaft&ubemehmers\ Ger. H., 1916, Č . 48;
Pisko, Einflut\ der Dritten TeiJnovelle ... , Z. f. Handelsrecht, 80, 181;
AnQny;rnus, Gel'. H., 1918, č. 18 a j.
7) Pro časové omezení podle obdoby n ěm . ob-ch. zák., § 26: Elhreuzweig, 261, po'z. 17 a).
B) Srovn. něm. oM. zák., § 419; švýc. obl. právo, čl. 181; věst. min.
sprav., 1916, 122.
9) Věstn. min. sprav., 1916, 122; proti ~rávě, 301, která mínila st!1noviti toliko právo dispositivní. "Předpisy §§ 186 (1409 o. 2:. o.) a 187 neplatí stran převzetí jmění nebo podniků 'cestou 'k onkursního řtzení anebo
nuceného výkonu": 3. di! nov., § 188. Jinak nezá1eží na právním důvodu
převzetí, jenže při převzetí dědictví přistupuje ješt ě ru čení ,p odle práva
dědického.

10) ž'e o m<ch věděl, se předpolcládá, je-li rp,řejímatel bHzk.ým příbuz
ným zcizitelovým: "Převezme-li blízký příbu'ZI}Ý zcizitelův (konk. ř. § 32)
jmění ne'bo podnik, ručí - .bez újmy déle trvajícího ruč ení ,zdz.itelova věřitelům z dluhů, náležejicích k onomu jmění nebo podniku hez,pfO'stJ'edně
a bez omezení na hodnotu PQ"€vzatóho jmění iIlebo !podniku, po>kud' ne-prokáže, ,že o dluzích ani nevěd ěl, ani věděti nemusil." (3. díl nov., § 187).
11) Výjimka: Před,cJJ,ázející 'po'zná!Illka.
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nelze ani převzíti ani utvrditi (§ 1351), že však každý bez ohledu
na pohlaví může přejímati cizí závazky, pokud má ovšem SY'Obodnou správu svéhO' majetku. Jinými slovy, naše právlO nezná
zákaz intercesse pro ženy. Naproti t.omu trvá takovýto zákaz
v příčině členů německého řádu (pat. z 28. čen;li1a 1840, č. 451.
Sb. zák. s., § 11) a v příčině obchodních dohodcu (obchod. zák.
čl. 69).

B. Rukojemství.

§ 331. 1. Poj e m a dr U hy.
1. Rukojemstvím v užším smyslu, "po~h1ým 'rukojems,t vím" ,
jest převzetí závl3,zku Vllči věřiteli osoby jiné, že věřitel bude
uspokojen, kdyby hlavní dlužník s,v uj závazek nesplnil (§ 1346).
Rukojmí je vedlejším dlužníkem, věřhel musí požadoY'ati splně
ní v prvé řadě na dlužníkovi 1). Rukojemství je subsidiárním
přev1zetím dluhu (§ 1355). V širším smys,l u zahrnuje, rukojemství také .:.-.- ne pouze subsidiární závazek rukojmího a
plátce (§ 1357) 2), s.olidární 3) rukojems,t ví (něm. ob. zák. § '773),
-tedy též rukojemství podle obchodníího práva (obch. ·zák.
čl. 281), rukojemství, které je buďto samo právním jednáním
obchodním anebo za takovéto právní jednání se poskytUj(l. Také
toto rukojemství sluší rozlišovati od úhrnného závazku 4). Je
záy\:slé na závazku hlavním 5), jsouc i v procesním ohledu závazkem vedlejším 6). Rukojemství poskytuje vždy plné právo
pootihu,netoliko (§ 896) právo postihu Zla zlomek. Též vlC proG pěch rukojmího a plátce (§§ 1360, 1364; knih. zák. § 79). Ru.1) Proto n ení vůči rukojmímu Mli zapotř~bí zvláiítní výpovědi , aniž
tako·v á dostačuj e : Sb. 9381; Ehr6Ilzweig, 113, pOQ:. 2.
2) Rukojemství jako rukojmí a plátce za,k ládá se též "solidárním
l'ukojeun stvím" (Sb. 12.614). anebo spolupooepsá,ním směnky (Sb. n. ř.
l3l 964).
3) "Rukojemství rwkou nerozdílnou": Dvorní dekret z 19. ·září 1837,
Č . 229 sb. Q:. s.
' ) Za akcesorní dluh úhrnný poklálClajírukojemství: Hasenohrl, 1,
119; Bindel', Ko,r realobliga-tionen, § 6; naproti tomu Unge·r , Dogm. Jahrb.,
22, 213; Re~chel, Schu'ldmitiiberna:hme, 75. StJanovisko totéž 'z astává jen
v 'příčině solidárního rukojemství: Adler, Slavnostmí spois, 1911, 2, 885;
STovn. Sob. 7902.
á) Sb. n. ř. (2) 453.
6) Sb. n. ř. (10) 3823.
výpověď
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kojmí a plátce liší se jen tím od pros,tého rukojmího 7), že jeho
není subsidiární (§ 1357) a že plro něho neplatí zánik rukojemství uplynutím doby (§ 1368; dvor. dek. z 19. září 1857,
Č. 229 Sb. zák. soud.) .
2. Ručení jakO' rukojmí a plátce vzniká v jednotlivých pří
pa,dech ze zákona (zák. syndik. § 1; zák. o úraz. poj. § 59).
Jinak Ylzníká rukojemství smlouvou s věřitelem. Přivolení dlužníkova není třeba, přivolení takoyé má .Išak určitý právní význam (§ 1364). K platnosti smlom'-'y ruko'jemsl.:é (§ 1432) je
třeba, aby zavazující prohlášení rukojmího 8) bylo dá,no písemně
(~ 1346, 2) D) .
3. Zvláštními druhy rukojems,t vi jsou:
a) již zmíněné zaTučení jako rukojmí a plátce;
b) podrukojemství, kterým se někd:o zaručuje věřiteli za
rukojmího;
c) zpětné rukojemství, které poskytuje rukojmímu zajištění
jeho regresního práYIa vůči hlavnímu dlužníku. Zp ětný rukojmí
(postižní rukojmí) ručí 10) zpra,vidla - není-li jinak ujednáno jenom pro ten případ, že by rukojmí svým rukojems1tvím došel
škody (§ 1348), tedy jenom za to, že pohledávka je nedobytna,
a,niž to rukojmí zavinil (§ 1362);
d) rukojemství náhradní, jímž se rukojmí zaručuje jenom
omezeným způsobem, totiž jenom pro ten případ, že by Ylěřitel,
přes to, že užije všech možných pros,t,ředků vymáhacích, by
utrpěl ujmy na své pohledávce. Jde tu tedy o rukojemství, při
němž se klade zvláště silný důraz na jeho subsidiaritu (§ 1356).
ručení

7) V závazku jako~to rukojmí a plátce jest ovšem ob&ažen závazek
jakož-to rukojmí: Sb. 4941.
8) Nový přoopis! Námitky u Ehre'll!zweiga, 103 a poz. 18. Znění prohlášení toho nerOlzhoduje: PřFkla.dy poClhybných problášení: Sb. 143, 3925.
4141, 5080, 8571, n. ř. (9) 3550, 3557, (17) 6761, 6962. Rukojemství jakoito
právní jednáni Obchodní llení vázáJllo na určitou formu (obch. zák., čl. 317).
Takovýmto právním jedlllárním však není, je-li tomw hlavní dluh prá:vním
jednáním obchodním na ,straně hlavníbo dJu~níka: Bisko, Z. f. ff. R, 80,
194, poz. 1. O přistowpení k dluhu: Shora § 330, ,poz. 4; ~ smlouvě garanční:
doleji pOll. 13.
D) Th>da.tečné 'zrněny vy'ž adují fOTlly píselIl!l16 jen teQJdy,ztěžuji-lise
jimi 'závllJzky l'ukojmÍJho, n~boť předpis onen slou~í toliko k ochraně TUkojmrho: EhoomweJg, lOB, l){)Z. 24; Thur, Allg. Teil, 2, 1, 512.
10) Převlletí splnění vůči rukojmímu nelllí l'ukojemstvím náhradním:
Sb. n. ř. (7) 2588.
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4. K účelům rukojems,tv~, avšak ne toliko k těmto, účelům,
slouží smlouva garanoní a ručení delkredere.
a) Smlouva garanční 11) je převzetí omezeného nebo neomezeného ruOení za výsledek p()dniku. JakožtJo garancie úvěrní
je převzetím ručení za následky poskytnutí ú,,1ěru. K účelu tomu
slouží zejména tak zv. příkaz úvěrový l2). Kdo dá jiné osobě pří
kaz, aby osobě netí poskytla úvěr, ručí oné osobě druhé za to,
že neutrpí škodu 13).
b) DeHuedel'e je úplatná úvěrová garancie prá,v a obchodního, tím že se převezme rukojemství nebo jinakou intel'cessL
Je nutno, aby úv ěr byl poskytnut na úč·et toho', kdo obchod uzavírá. Pohledávka v!Šak může přís,lušeti též garantovi samotnému.
Úplata je při tom jakýmsi druhem pojišťoV::1cí prémie. Úplatu
zapraví věřitel, l1iko~iv dlužník 14).
5. Rukojemstv1í směnečné, a to jak zjevné, tak zv. av!}l
(směn. z. § 61), tak i zakryté, ?Jakládají závazek, který nutno
posuzovatí podle práva směnečného lG) . Také rukojmí, kterého
ze směnky jako takového nelze seznati, ručí v pochybnosti toliko podle obsahu směnky, nikoliv ještě mimo to podle předpisů
občanského práVIa. Jinla k je tomu jen, vydal-li mimo směnku
ještě zvláštní prohlášení rukojemské (§ 346) 16). Naproti tomu
v poměru mezi dlužníkem a rukojmím platí též pro rukojemství
směnečné předpisy všeobecné 17), pokud závazkem směnečným
neměl býti upraven jinak právě tento poměr vnitřní 18).
li) Weinstein, Arch. f. bgL R., 31, 1; naproti tomu !Sb. 11.350;
•
Krasnopolski, 235.
. 12) Forster, Kreditauftrng, 1903.
13) N~jde 1u o ,smlouvu 'zmocňov8JC.Í (§ 1002), rponěvadž 'se úyěr neposkytuje na účet rpřik.alzujícího: Sehey, Ohl. Ver. H., .476; jde' tu však
o mkojemství, které samo je garanční smlouvou, garancií za. vydohyteln~st 'pohledávky: Re,k hel, 8-chuklmitiibem\'!.hrrnre, 307; s~'ovn. Sb. ll. ř. (12)
4865. Není tu v·š ak nutně jenom rukojemství, když totiJž gar31ncie ,sa.h:í,
dále, na P'ř. 'Zahrnuje též ~á,ruku za to, že pohle1dávka jest správná:
Sb. 5080. V žádném případě se nevyžaouje fo'r my písemné. Ehl'enzweig·.
103. lQ17, poz. 53.
14) Ehrenzweig, 107; Sh. n. ř. (2) 798.
15) Griinhut, Wechse1lrecht, § 76.
16) Ehrenzweig, 10~ .a 1pQ'L. 60.
17) Sb. n. ř. (18) 7338.
18) Sb. D. ř. (16) 6261, (17) 6956; Il'o'l,h. z 28. června 1918, Zentr. BI.
1919, č. 229.
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§332.

2. Náležito's,ti.

1. Předpokladem platnos,t i a působnosti rukojemství je
platn!ý hlavní dluh osoby třetí (§ 1351) 1); neboť rukojemstvÍlll
má býti věřiteli zajištěna vydobytelnos,t zá"'<azku, nikoliv jeho
správnost. Jinými slovy, rukojemství nezesHuje závazek, nýbrž
zesiluje ručenÍ. Nelze proto rukoljemSltvlÍm zaručiti závazky zmatečné, nedovolené nebo zaniklé. (§ 1351) 2), lze však zaručiti závazky podmíněné, budouc.í 3) a natUl'ální podle t6ho" jwkého jsou
druhu 4). V jednom případě přLp'OlUští zákon tak>é rukojemství
za neplatný závazek: "Kdo se zaručí za osobu 5), která se nemůže zavazo,,-Iati vzhledem ke svým osobním vlas,t nos,tem, jest
zavázán, třebas mu tato v1las,tnoslt nebyla zná.ma, jako spoludlužník rukou společnou a nerozdílno/U" (§ 1352). Důvodem toho
.je, že věřit.el v takovémto případě poskytuje úvěr jenom zřete
lf)m k rukojmímu 6). Nezletilci, pro kterého tento předpis ,,-j prvé
řadě má vlýznam 7), vzniká z toho výhoda, že mu jsou umožněna
prá,,1ní jednání prospěšná, že však se vyhne nebezpečí právního
jednání nep,rospěšného, jelikož p'ostih je vyloučen 8) .
2. Rukojemství předpokládá dluh hlavní; trvá i padá s dluhem hla,,-Iním.
a) Závazek rukojmího musí míti týž předmět jako závazek
hlavního dlužníka. Převzíti rukojems,t ví za čistě osobní jednání
nebo opomenutí lze proto jen potud, pokud takovýto závazek
zaviněním nebo prodlením 'se může změniti Vl závazek k náhradě
škody (§ 1350) 0) .
b) Závazek rukojmího může býti menší, nemůže však býti
větší než závazek hlavního dlužníka. Přísnější nebo dále jdoucí
i) Sh. n. ř. (13) 4949, (15) 6044.
2) Příklady: Sb. 4997 (rukojemství Ul. záJ{l'Ůjčku, jejíž 'Valuty dlužník nedostal), 11.040, ('11lkojemství 'Za vyšší plnění :pf,islíbené jednomu
'Věřiteli před nuceným VYrOoV'IJáním); n. ř. (13) 5525 a j.
3) Sb. 13.693, 15.654.
4) Unger, Griinb. Z" 15,. 371; shora § 293.
5) Totéž platí obdobně o slřbu ,z aplatiti cizí dluh: Sh. 3849,
6) Rappaport, Einrede aus fremdem Re0btsverhaltnis, 48, 69.
7) Předpis ten vJatí také na tpIř. stran ZlÍJpůjčky prohláJšenébo mamotratník:a: ISb. 8704.
8) Bhrenzweig, 104, Zei1ler, Kommentar, 4, 17.
9) V tomto smyslu . lze přeV'Zíti rukojemství též za :ťo, ze vypůjčené
věci budou nepoškmeuulJ vrá,c eny: Sb. 9042.
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zá.l3,zek rukojmího není neplatný, není však rukojemstvím,
aspoň ne čistým rukodems,t vím 10).
I
c) Pohledávku proti rukojmímu nelze samostatně postoupiti. Naproti tomu přechází s pohledávkou hlavní - vzejde-li
o to pochyblnos,t - též pohledáNka vůči ruk'ojmímu (§ 1394). To
platí též
příčině zabavení hlavní pohledávky ll).
d) Námitky 12), příslušející hlavnímu dlužníku, může - pokud se týkají dluhu - činiti vůči 'vlěřiteH také rukojmí 18), 14).
Rukojmí může si proto započítati též pohledávky hlavního dlužníka 15) a uplatňovati práNo hlavního dlužníka na změnu pohledávky 16). Rukojmímu však nepříslušejí dlužníkovy námitky,
které tolíko jeho ručení obmezují nebo vylučují (§ 1354). Rukojmí nemůže se proto dovolávati toho, že dlužník nuceným narovnáním částečně byl sproštěn dluhu (konk. ř. § 151, vyrov. ř.
§ 48), ani toho, že dědic dlužníkův dobrodiním soupisu byl

.1

částečně sproš1těn.

e) Závazky rukojmilio' zanikají se závazkem hlavního dlužníka (§ 1363).

3.

§ 333.

a) Po 111 ě r r u k
l'

Účinky .

IQ! j mí h o k
uk o j m í ho.

.1 ě ř

i tel i:

Ruč

e 11 i1

1, "Rukojemství nelze dále rozšiřovati než jak se rukojmí
zavázal" (§ 1353, 1) 1). Rukojmí může sice převzíti
ručení za plný dočasný rozsah hla.lního, závazku, za jis,tinu
s vedlejšími poplatky, - úplné zaručení - anebo za určitou
částku, za jistinu omezené zaručenÍ. Vmjde-li o to pochybvýslovně

10) S'b. 12.764.
11) Petsclle:k, Zwangsvolls,tTeClkung ... , 132; Sb. II. ř. (16) 6450.
12) Raprpaporrt, 36.
13) Stejně jako ru~ojmi, může tJak učiniti také úhrnný dlužník,
pokud vystupuje toliko jako interoodent: Ehrroozweig, 102, Sb. n. ř. (1) 110.
14) Též takové námitky, kterré dlužnik sám urpkttniti oilomenul:
Roz.h. Peitler, 1114.
15) Ehrenzweig, 105, POq;. 36, proti Reichelovi, Bllrgsohaftreoht,
Ger. Z., 1917, č . 39.
16) Ehrenzweig, 105, poz. 37, proti Fuohsovi, GemeinsClhad'lic,h keit
der lkolllE'ltruktiven ' Jurisprudenz, 28.
1) Avšak ,bez ujmy v·š eobeonýchzásad výkladový~h (§ 915): Sb. 2200,
13.693. Na druhé stralllě platí prra,vid1o to též 'Pro rukojmího a plátce:
Sb. 8002.
.
8*
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nost, jest míti za to, že se rul{!QIjmí zaručil jen omezeně 2) . Rukojmí ručí tudíž ,s,ice vždy za přírůstek určité dluhované věci,
poněvadž přírustek je součástí v"lěci hla.v ní (§. 294). Rovněž zahrnuje jeho ručení náhradu škody vzníklou tím, že hlavní dlužník ze své viny dluh nesplnil (§ 1350). Naproti tomu ručí však
jakožto rukojmí zúročitelné jistiny "jen za ony nezaplacené
úroky, které v-Iěřirtel neměl ještě 3) práva vymáhati" (§ 1353), a
neručí vůbec za prodlení hlavního dlužníka" za útraty sporu a
za smluvní pokutu, pokud o to vzejde pochybnost 4). Rovněž
nevztahuje se ručení rukojmího! za určitý záv"lazek nikdy samo
sebou též na jiný, třebas konexní, závazek (§§ 1378, 1379,
1390) 5). Konečně není rukojmí - pokud není výslovně jinak
umluveno - povinen plniti tam, kde má plníti dlužník 6), nýbrž
rukojmí má plniti na místě pro něho rozhiodném.
2. Rukojmí ručí toliko subs.idiárně. Naše práv"lo 7) nepožaduje však, ahy věřitel zažaloval dříve hla-vn.ího dlužníka, nýbrž
stačí,>když ho upomene bezvýisledně (§ 1355). Věřitel, který žaluje rukojmího, je proto pov-'inen prokáza,ti toliko, že dlužníka
upomenul 8) . Věcí rulrojmího je, aby prokázal, že dlužník závazek sVl1j splnil. Je-li pohledávka zajištěna zástavním právem,
nemá rukojmí práva žáda<U, aby se v-Iěřitel držel nejdříve práva
zást'. wního (§ 1360) 0). Možno též poda,t i žalobu proti hlavnímu
dlužníku i proti rulmjmímu společně, třebas nejsou dány. proce"
suální předpoklady ,společenství ve sporu (ciV'. Ť. soudní § 12).
a) Výjimečně přísluší rukojmímu námitka, že má býti napřed žalov-lán hlavní dlužník:
a) když se jakožto náhradní rukojmí zaručil pouze pro ten
případ, že hlavní dlužník je k placení nezpllsobi,l ý (§ 1356) 10);
2) Ehrenzweig, 109, 'P0Z. 3, 'P,ro~j Oohanovi, Regres" IX., poz. 2'.
3) V době, kdy pohledávka vMi ,r ukojmímu se uplatňuje, nikoliv
již v době, kdy se -zaručil: Pfu.f,f, Grtinh. Z., 2, 304.
4) Kl'ek, Fihlligkeit ... , Ger. Z., 1905, Č. 46 ~ž 48; smvn. Sb. 15.136,
ll. ř. (7)2775.
5) Sb. 751 (rukojmí neručí za nájemné, bylarli smlouva umluvena);
Sb. 7726 (mlwjmi neručí za směnku vydanou na 'z3Jručený dluh).
6) Sb. 446, 658, 5640, 8180; jinak p'ři mkojmím a ,plátci: Sh. 14.116.
7) Historické vývody: Krasl1J01polski, Grtinh. Z., 8, 73, po'z. 83.
8) Výpověď (upomínka) proti hJavnímu dlužníku !působí též proti
rukojmimu: Sb. 9381.
9) Neplatí tu beneticjum ex·c uss,ionis rea,lis.
19) To může vy.plýva,ti již M způsohu rukojemského prohláJšení
(,.Když všechno selže" a 'pocl.): Sb. 8571.
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f3) zaručil-li se jakožto pos,tižný rukojmí prvnímu rukojmímu jenom za š]mdu, která jemu zrukojems,t ví vznikne (§ 1348);
1') zaručil-li se za čis.tě osobní plněIú dlužníkovo, dokud
dlužník hlavtní toto plnění ještě nemohl vykonati, dokud tedy
nevznikl ještě závazek k odškioldněnÍ (§ 1350).
b) Opačně nepříslu š í rukojmímu ani námitka, že hlavní
dlužník nebyl upomenut:

a) je<stliže hlavní dlužník upadl v konkur anebo jestliže
v době splnění je jeho pobyt neznám. AvtŠak rukojmí ručí i
v konkursu hlavního dlužníka teprve, když pohledávka je
spla;tna., p()[lěv:adž konkurs činí pohledávku splatnou proti
úpadci (konk. ř. § 14), nikoliv však proti rukojmímu ll). Naproti
tomu může rukojmí v talwvýchto případech hýti stíhán ihned,
zaručil-li se toliko pro ten pi'ipad, že hlavní dlužník bude nezpůSlOlbilý platiti. Přísluší mu p'ak pouze protidůkaz, že by "'\,-Iě
řirtel byl mohl něco vydobýti na hlavním dlužníku, kdyby pohledávku byl uplatnil včas (§ 1356);
f3) zaručil-li se jako rukojmí a plátce (§ 1357), anebo jako
rukojmí obchodní (obch. zák. čl. 281);
1') ručí-li jaklOi spoludlužník rukou
(§ 1352) 12).

společnou

a nerozdílnou

3. Spolurukojmí 13) 'ručÍ, vzejde-li o to pochybnost, jako
úhrnní dlužníci (§ 1359). Prá,v ní dobrodiní, že rUč81ú se rozdělí,
do našeho práva nepřešI\OI ) .
14

§ 334. b) P o měr

u k o j m í h o k d I u žní k o v i: P l' á v o
l' U k o .im í h o na p o s t i hl).
l'

1. Zda rukojmí, který vě,řitele uspokojil 2) , má proti dlužníkiorvi nádok na náhradu, záv:isí na tom, jakiý je jeho poměr
") Bartsch, Kom., § 14, konk. ř., poz. l8.
12) ShO'ra § 332" !poz. 5 a 7.
13) Kreme-r, Mitbiiirgsch.alit, 1902,
14) Ofner, Ptrotokolle, 2, 221.
1) Schey; Regre&srecht .. " 1891; Ooban, Regress des BUrgen ... , 1904
Schulz, Ruckgriff ... , 19M.
~) Totéž platí, uspokojil-li se věřitel nuceným výkonem 'p mU rukojmímu: Rozh. z 10. únm'a, 1914, Ev. m. J. 51.
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k dlužníkov\i. Na míslto 8) nároku rua náhradu, který mu po pn4), jakožto zmocněnci, anebo jakožto jednateli bez
příkazu, může na zá.kladě zákonné "subrogace" vůči dlužnÍkovfi
upla,t niti práva věřitelova, aniž je třeba, aby mu věřitel prá..
těch postoupil (§ 1358) 8). Avšak i když podal žalobu věřitel
sImu, neuplatnil tím rukojmí věřitelovu pohledávku, která
splněním již zanikla, nýbrž uplrutňuje tím toliko s,vůj nárok na
náhradu zaplaceného dluhu (§ 1358). Jinými sJovy dlužník nemůže vllči němu namítaJti, že věřiteli bylo zapla.ceno. Avšak
dlužník může vlŮoi rukojmímu namítati v~'e to, co by byl mohl
namítati proti věřiteli, jestliže rukojmí mplrutíl dobI1O!Volně bez
souhlasu dlužníkova, anebo jes.tliže rukojmí, jsa žalován na
zaplacení, neoznámil spor včas dlužníkovll (§ 1361). Ruko'jmí
nemůže v žádném případě požadova,t i více, než co bylo věřiteli
dluho,v áno a co ,,-Iěřiteli zaplatil, zejména nemůže tedy žádati
také jinruké škody a útraty sv:oje 6) a může - zapla.til-li jenom
část - žádati pouze tuto část 7). S tímto omezením p'řechází však
na rukojmího všecka oprávnění věřitelovla, též prfuvo přednostní,
práv:o zfustla vní a j.

padě přísluší

2. Nárok rukojmího, aby mohl za účelem zajištění svého
prá,,-\a, pos1tihu použíti vůči dlužníkovi práv věřitelových, poskytuje rukojmímu již předem určitý vliv na v ěřitelorva práva.
([) Rukojmí může jménem věřitelo,,-'ým žádati zaknihování
hypotéky pro věřitele zřízené (knih. zák. § 79) 8).
b) Věřitel neníopráv:něn vzdáti se na úkor rukojmího zásltavního P1'áva, které Pl'OI vlěřitele bylo zřízeno před zaručením
3) Též § 1358 poskytuje toHko prostředek, k upla,tn ění postihu,
nikoliv připJad práva 'Postihového. Vůči ná;rokům 'z § 1358 stíhá, však
žalovaného dlužníka průkaz, že tu není vnitřnilho pom ěm 'Zakládajícího
'Právo postihu: Coba.n 85.
' ) ZdaH kon:ku'l'uje též žaloba, na náJba'a!du podle § Hl42 s nárokem
1: § 1358, jest spomo: ikla.dn ě Sob. 822, 6370, 8679; Zeiller, Kommentar,
4. 27; 'záporně Sb. 11.935.
5) Doleji § 349, Č . 2 c).
6) Jinak na zá,kladě zvláštního 'pom ě ru k hlavnímu dlužníku: Ofner,
Proto,kolle, 2, 219; Klfasnopolski, 3, 242.
7) A to '00 do jistot (na piř. q,ástavníbo prá,v a) v po,řadí za zby,tkovou pohledá.vkou v ěŤ,jtelovou: "Nemo swbmgat contra se"; Ehren-z.wejg.
117,

6.
8) Sho,f'a. § 2"25, Č . 1 a ) na konci.

pOlZ_
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anebo pn něm (§ 1360) D). Jinak je rukojmí osvobozen potud,
pokud jeho právo postihu se tím stalol nedobytelným.
c) Věřitel nese nebezpečí, že pohledávka postihová se stane
dodatečně nedobytelnou, jestliže prodlévlá v uplatnění své pohledá;vky (§ 1364) 10).
d) Rukojmí mMe žádati zajiš\tění zaručeného dluhu, je-li
tu odůvodněná obava, ž'e dlužník bude k pJacení nezpůsobilý,
anebo vzdálí-li se dlužník z tuzemska (§ 1365) 11).
3. Výjimečně může rukojmí dokonce právo postihu uplatniti již předem, než ještě uspokojil věřitele. Upadne-li tOltiž dlužník v konkurs, může rukojmí nárok sVIŮj ohlásiti pm ten případ,
že by věřitel s;voji pohledávku v konk,u rsu neuplatnil (konk.
ř. § 17, 2). Naproti tomu ohlásí-li věřitel svoji pohledá-vlku, dostane konkursní dividendu. Tím se osvobodí sice pods,t ata konkursní, nikoliv však rukojmí. Naopak musí rukojmí uhraditi
zbytek a nemá právlO postihu vůči konkursní podstatě a to aní
jako mandatář dlužníkův 12). Pokud naproti tomu je odůvodněn
regresní nárok rukojmího proti konkursní pods,tatě, lze jej též
vpočís,ti (konk. ř. § 19) 13).
4. Rukojmí má také právo postihu prolti spoJurukojmím
(§ 1359). Avšak každý spolurukojmí, tudíž i ten, který platí,
ručí sám za Mst závazku (§ 896). Pokud ,tudíž sahá vyrovlnávací POV'ÍIIDost každého spollurukojm.ího, může pl.llitící vůči němu
uplatňovati práva vlěřitelova (§§ 1358, 1359) 14), nechať se ru0) Nwpl'O'ti tO'mu má yěřitel, aniž mu z tohO' vwiká :wdpovědnost

rukojmímu, ,toho vůli, Vlzd:1ti se 'zástJa,vyl, která hyl8J oána. 3IŽ po
rukojemstv í, aDelbo propustiti spolurukojmího; jinal~ něm. obč.
zák. § 776; ,srovn. K,rasnopo1~k,j, 240; EhTernz,weig, 112, ,polZ. 24.
10) Prodlenim věřitelovým n:a,hývá 'V'šak rukojmí toliko práva,
započísti ~1ÚJh<radu ,škody jemu vzniklé vůči náTOku věi'itelOlVU: Sb. 8923.
Na druhé straně ručí 'za útra.ty exekuce Vlwi dlUIŽníkovi, O' k;t,e['ou se
pokusU: Sob. 15.136. Rukojmímu a plátoi upIrá praxe Dámitku (§ 1364)
vůbec: ISb. 12.614, n. ř. (2) 816; Dmproti tomu EhTell'z,weig, 112.
11) KTasnopolski, GTi1nh. Z., 15, 62. Od daužníka.· samO'tDého může
rukO'jmí opoža()Qlvlati ,zajIštěni př'ed u~o.kJojenítlIl jen t-eMy, 'Z!a[učil-li se
se svolením dlužníkovým a neplatil-li dlužník dluh již splatDýI (§ 1364).
1~) Proti tomu Erlinghagen, Riic'kgrHf des Burgen, 1902; Ehrenzweig, Z. f. H. R., 54, 345,;' Rappmport, Eimede RUS fremdem Rechtsverhalt,nis, 49, po'z. 2.
13) &chTUtka, Kompensation im Konkurse, 1015; Rinte~en, Handbuch,
313; Bartsch, Kommenti'tf k § 20, k. ř., poz. 43; j-iu8Jk Sb. 14.880.
14) Coban, 169; ' rozll<. n. s., Č. 1791.
vůči

zřízení"
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anebo na sobě nezávisle lG) . Na tom
jednoho' spohuukojmího propustil (§ 1363).
3. Rukojmí má konečně také plné právo postihu (§ 1358)
proti t.řetímu vlastníku zástavty, třebas rukojemský dluh sám
je zajištěn 16) zástavou, anebo třebas zás'tava hyla zřízena teprve
po zaJ"učení 17).

kojmí

nemění

zaručili společně,

nic, že

věřitel

§ 335. 4.

Změna

a zánik rukoj ems1tvl.

1. Změny hlavního dluhu prav'idelně nerozšiřují rukojemství 1). Také smlouvou př1voděné změny hlavního dluhu mohou
rukojmímu ukládati nové břemeno jenom s jeho' souhlasem
(§ 1379). Naproti tomu úlev-ty a výhody co do dluhu hlavního
půs' obí též ve prospěch rukojmího (§ 1390). Zejména působí rozsudek ve sporu mezi vtěřitelem a hlavním dlužníkem s,ice ve
prospěch rukojmího, nikoliv však prolti němu 2).

2. Rukojemství zaniká s dluhem hlavním. Za okolností zaniká rukojems,t ví též samo o so'h-ě.
aj "Závlazek rukojmího zaniká poměrně se závazkem dlužníkovým" (§ 1363, 1) 3). Tak zaniká též závazek rukojmího a
plátce, kter'ý přec za dluh hlavní ručí ·také jenom akcesorně,
třebas nikoJiv jen subsidierně 4) . Rukojemství zaniká zánikem
dluhu hlavního:
a) zapJacením ") ;
p) prominutím;
i') Jud. 222 (S b. n. ř. [18] 7413; rozh. n. s., č . 1644); &tejně již
Sb. n. 'ř. (5) 1958, (14) 5696; OfMr, Pr'Ot'Ok'OUe, 2, 444; Pfa,ff, Mi1Jbiirgschalt, J. Bl., 1882, č. 19; týž Griinll. Z., 2, 315; C'Oban, 140,; jinak
Larcher, Ger. H., 1883, č. 8; Sb. 8353, 13.114, 13.382, 13.840.
JO) Sb. n. ř. (11) 4273.
11) Coban, 209.
1) Sh'Ora § 333, č. 1.
2) Ehrenzweig, 113, :p'O~. 1.
3) Krek, Gerichtlicher Vergleich ... , Ger. H .. 1903, ,č. 48 až 5l.
Pr'Ot'O ručí také ,,'O'becněprávní" rukojmí si,c,e ,po pr'Omlčení směnečnéh'O
prá.va za nár'Ok z 'Obohacení: Sb. 1313, n. ř. (12) 4514, neručí však 'PO
prejudik'OváníSllIlěrrky : Hb. ll. ř. (2) 453.
') Shora § 331, poz. 4 a 5.
6) Odporem věřitel'Ovým OIbživn6 s dluhem ,hJa:vním také ruk'Ojemství: Ba,r tsch, Kommentar, K. O., § 41, p'O,z. 24 a j.
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y)

sloučením

(§ 1445) 8);

o) promlčením, třebas ,lŮči rukojmímu samotnému je pře
rušeno nebo zas.taveno;

8) náhodou, pokud rukojmí nezavinil sám náhodu v
7);

osobě

dlužníko,V'ě

\J

splněním rozvazovlací výminky anebo uplynutím doby;

'TJ) novací (obnovou § 1378) a smírem, pokud se jím hlavní
dluh snižuje (§ 1390), nikoliv "šak též nuceným narovnáním
v konkursu nebo v řízení vyrovnávacím, proti jehož nebezpečí
má právě věřitel rukojemstvím býti clll'áněn (konk. ř. § 151;
vyrov. ř. § 48).
b) Rukojemství ve své vlas,t nosti jako obligační poměr
mezi věřitelem a rukojmím ZI3Jliká též samos,ta.tně jaJw každý
jiný poměr obligační.

a) Hlavním případem je tu uspokojení věřitele rukojmím;
tím o!:woboz.uje se též hlavní dlužnik vůči věřiteli. AV1šak rukojmí "vstupuje v práva věřitelo-vla" (§ 1358). Upadl-li hlavní
dlužník v konkurs, je rukojmí oprávněn vlJ'plartiti pohledávku
třebas proti vůli věřitelově (koM. ř. § 17, 3), poněvadž by jinak,
kdyby se dlužník v'Yrovnal, přišel o svoje právo postihu (konk.
ř. § 156, 2).
(J) Jiné
týkají práv

důvody
věřitele

aa)

propuštění

bb)

promlčení

zániku osvobozují rukojmího, aniž se doproti hlavnímu dlužníku:
rukojmího B),

rukojemského závazku 9),

6) Přísluší-li v'ša:k věřiteli, který ,po cUU'Znillku dědil, ,prrávni 'dobrodiní
soupisu (§ 802), anebo dojde~li k se.par.wi práv (§ 812), mkojemstvi nezaniká. Právě 1Jak nezaniká, ,dědi-li dlužník 'po V'šřiteli, pokud přichá
zejí v úvahu práva spoludědiců. věřitelů !pozlls,talostnÍCJh nebOl od:kazQIVníků: K,r asno'polski, 246.
7) Ehrenzw.elig, 114, poz. 5.
B) Tu nejde o da'l'ovál1Í, ný1brZ o bezplatné
z"VlláJštnÍ forma p,ředepsána: Sb. n. ř. (15) 5969.

opatřeni.

Proto není

9) Stavení nebo přerušení 'PromJ.čení hlavn1ho (hluhu Dedotýká ,se
dluhu Tulwjemského: EJJreDzweig, 114, pOZ. 9, proti Sh. 1405,

promlčení

n.

ř.

(12) 4514.
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ce) sloučení l1lko'jemského závlazku s pohledávkou; naproti
tomu trvá rukojemství dále, sloučí-li se rukojemství se závazkem hlavním (§ 1445 n. k.) 10),
dd) nastane-li vlýminka rozvazovací 11),

ee) up,l ynutí sjednané lhůty (§ 1363) 12) . Ustanovení lhůty
však již v tom, že rukojmí prohlásí, že chce l1lčiti
za to, že hlavní dlužník do určité lhŮlty zaplat.í 13). Na druhé
straně zaniká jednoduché 14) rukojemství, nikoliv však rukojemství zástavou zajištěné 15), i bez ujednání tři roky pOl smrti rukojmího (§ 1367), anebo propadá-li dluh teprve po jeho smrti,
tři roky po dnu .splatnoslti 16) . Lhůta se však přerušuje upomínkou vůči dědicům rukojmího 17),
nespočívá

ff) zavinění hla,vlJ1ího rukojmího při rukojems,tví postižném
(§ 1362). Takovýmto zav~něním není jenom prodlení při vymáhání závazku a není jím také jeiIl propuštění zástavy, nýbrž
je jím též opomenutí přihlášky Vl konkUl'SIU, opomenutí včasné
žádosti o zajištění a pod. (§§ 1364, 1365).

3. Po ukončení zaručenéhol právního jednání může rukojmí
žádati vyúčt.ování a zrušení rukojemství (§ 1366). To má vymam zejména při trvajících jednání<lh 18), kde může býti pochybno, zda rukojmí byl os·viObozen ukončením právě určitého,
jednotlivého pr~vního jednání.
10) Ebl'enzweig, 114.
11) Sb. n. ř. (15) 5835.
12) T. j. věřitel musil uplatniti pohleoávku soudn ě nebo mimo so udně
ve lhůtě: Ehremweig, 115, pOIZ. 14 a 16.
13) Sb. 8923.
14) Nikoliv v,š3ik ruooní rul"ojmiho a pllá~ce, rukojmího ru:kou společnou a nerozdílnou: dvor. ,dek. 'Z 19. ·z:ilří 1837, Č. 229, Sh. z. S.
15) Histodcké úva.hy li Ehrenzweiga, 115, ~oz. 17.
16) Ehrenzweig, 115, p02. 18; ~raS'llopo~ ski, 247, poz. 2.
17) Lhůta § 1367 není lhůtou IjJ.romlčooí, třehas redaktoři 'zákoníka ji
za takovou pojimali (Ofner, !Protokolle, 2, 225; Pfaff, Griinb . Z. 2, 300),
nÝ'brž zákonnou Lhůtou. Proto neplatí tu také ·př.edpisy o tOlJll, jak se
promlčení staví .a přerušuje. Dle ~oho nepůsobí v tomto smyslt{ ani
upomínka vůči dědici, takže pak počíná běžeti nová tříletá lhůta.
U~orninka naopak má za následek, lŽe · tento dův·od zániku vMi oědici,
který byl upomenut, zanikne: KrasnopoI.ski, 247; Bhl'enzweig, 115, poz. 17.
18) ZeilleI', Kommentar, § 1366: Na př. dodá;v>ka, sprá.v a pokladny,
sprlÍva statku.
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HLAVA V.
Přenos

pohledávek a

dluhů.

Hasenohrl, 2, §§ 64 až 69', 72 až 74, 77 a,z 79; Krasnopo],ski, 261;
Ehrenzweig, 236; Sohuster.. 62. '

A.

,přenos

pohledávek

(změna věřitele).

1. Post o upení pohledávky (ces,se).
Krasnopolski, Einleitung in die Leme 'Von der Zession, Pl'.
Vjschl'., 41, 81; Wolff, Wesen und Voraussetzungen der ZessiOOl, 1917.

Jll~'.

1. Právní povaha.

§ 336. a) Poj e m a dr u hy ce s' s' e.
1. Pohledávka může býti jednou osobou přenesena na osobu
jinou. Tak se může státi smlouvl()u, výrokem soudcovským (ex.
ř. §§ 318, 319, 324 a j.), anebo na základě zvláštního zákonného předpi,su, nechať již pohledávka přechází mocí zákona
(§ 1358; obch. zák. čl. 382, 410), anebOl nechať - t . zv. nucená
cesse - věřitel, aniž se k tomu zavázwl, může být~ k cessi své pohledávky donucen (§§ 462, 664, 1422; obch. zák. čl. 368; zák.
o obch. pomocnících § 7). Postup pohledávky, cesse, ," užším
smyslu jest však jenoI? pi:enes,ení pohledávky smlouvou .Strana
pohledávku poslt upující se nazývá cedentem, nabyvatel cesionářem, dlužník Po.stoupeného dluhu se nazývá cessus (§ 1395) .
2. Předmětem pos,t upu jsou všecka zcizitelná práva
(§ 1393). Ve skutečnos.ti může však patrně cesse vi prrávu občanském míti za pfedmělt jenom pohledá,v ky a pohledávce podobná práva, náJ'oky vznikající z práv y<ěcných anebo jiných
práv absolutních 1).
a) Postoupiti lze též pohledávky podmíněné 2) a. budoucí,
pokud jsou dostatečně, zejména co do osoby dlužníkovy 3),
1) Unger, 1, 569., poz. 7; KJ.\'l,suopOllski, 265; Ehrelllzweig, 236, poz. 3.
Je prá.vo nakLRdatele;ké přenosné? Pokomý, J. Bl., 1921. č. 5/6; sfOlvn.
něm. ~. z 19. 'června 1901, č. 217.
2) Sb. 320, 3347. :K!auční hypotBJ<y jako ·tal~()!Vé poclle míry pře
nositelnosti .pozemno stIlJÍho poměru a přenese[Jí jeho: Jud. 234 (Sb.
n. ř. [18] 7492; fOiZlh. n. s. Sb. 1657).
3) Identita podniku přes to, že majitel se 'změníl : Sb. n. ř. (10) 3838,
(11) 4168.

•
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určitými 4); roviIlěž lze postoupÍlti nároky ze smluv vzájemných 5).
V poslednějším případě přechází však toliko pohledávka cedentova. Závazek k vzájemnému plnění stíhá i pak jeho samotného G). Postup pohledávky na. ( nájemné, které dosiud není
,platné, má jenom podmíněnou účinnoslt (§ 1102) 7), poně'vrulž
ohrožuje reální úvěr, stejně jako předčasné inkasování pohledávek na nájemné. Postup práJV nájemních a pa,chtov1ních
podléhá dále zřetelem na stejnorodost účinků těmže, omezením,
jako podnájem a podpacht 8). Pos<toupiti lze konečně též pohledávky státu a obcí 9) na. daně na· poplatky, jakož i pohledávky
proti eráru 10).
b) Cessc může v!Šak býti vyloučena ujednánim nebo zákonem. Cesse, která odporuje smlouvě, je neplatná 11). Zabavení
a. poukaz k vymáhání nejs'o'll tím však dotčeny. Některé nároky
jsou vzhledem k svému čis.tě osobnímu karak:teru zcela nepostupit lnými 12), některé jsou postmpitelny jenom relat.ivtně 12).

') Sb. n. ř. (5) W84, (14) 5614, (16) 6662; zák. Cl' úraz. poj. §§ 45 až 47.
") Rb. n. ř. (9) 3580, (13) 4953, (14) 5466, 5505, (18) 7358; jinak n. ř.
(6) 2339.
6) Sb. n. ř. (9) 3429, (2) 4736, (16) 6361, (17) 712~; Ehren'Lweig,
Zweiglieol'ige Ver,t rage, 109 a j.
7) Vymůže-li !>trana vnucenou Spl':1VU nájemního objektu ješt p,ř e d
splatností, připadne postoUipená, dosud platmě nezaplacená činže do podstaty (arg. ex. řá<d. § 119): Sb. n. ř. (4) 1838, (12) 4532, 4851; Bum, Miet'linsabtl'etung ... , J. BL, 1904, Č. 21; Scbreiber, Zession ... , Gel'. Z., 1904,
Č. 23; pl'ávě tak (Mg. konk. ř. § 24) !p'ři korrkursu: RinteJoo, Handbuch ,
170, 'P0z. 3; Ehrenzweig, 238, poz. 24; proti tomu Bartsc,h, Kommentar,
K. O., § 23, poz. 31.
8) Sb. n. ř. (12) 4736; d oleji § 377, Č. 2.
0) Sh. n. ř. (15) 5965; Me<isl, St. W. B. 2, 262.
10) Tře,bas nejsou ještě pouká'lány a tudíž nejsou je š tě zabavite1ny
(d,e k. dvo,r. kane. z 21. srpna 1838, č. 291, Sb. '1.. s.). Anonymus, Zentr. Bl.,
1915. 214; Sb. n. ř. (15) 6003, jinak n. ř. (12) 4860.
Jl) Gellner. Das vertl agsmaBigo Zessíonvel'bot. Zentr. Bl., 1913, 1;
Krasnopolski, 268 ; Ehrenzweig, 236, po 7-. 5; Sh. n. iř. (4) 1382, (11) 4363,
(15) 6043. Pouze o,bJigaJtorni účinek přikládá zákazu cesse: S.J:~. n. ř. (5)
2139; srov]). též V,Tellspac,h er, VertJrauen. 64. A však takový záJk31Z cesse
nepod~éhá § 364 c: Zpráva, 44; Ehren'lweig, 236, poz. 4.
12) Ná,rdky na služby, na dáV'ky z výměnku a pocl:.: Krasl1opolski,
266; Sb. 7516, 7521, 11.385, 14.607, 14.863. n. ř. (1) 428, (2) 695, (6) 2506,
(9) 3572. Pochy:bl1é 'P'řHdaody: Sb. n. ř. (2) 466. ,12) 4860, (13) 4891,
(15) 6003. (17) 6935.
13) Příklady: Sb. n. ř. (17) 6935: Ehrenzweig. 237. púz. 11.
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Jiné nároky, na, př. t. zv. prá,v a vedlej ší (rukojems tví, právo
zást.aJvní a j.), nelze samostatn ě cedo·Ylati 14). Poměr kontokorentní vylučuje cessi jednot.livé položky kontokorentní 15) . Na
základě zvláštních předpisů 16) nikoli zásadně 17) - je cesse
pohledávek nezabavitelných zprav1idla bezúčimla,. Pos,t up pohledávky poukázané soudně k vymáhání je bezúčinnou vůči věři
teli, jemuž byla, poukázáI1!a 18).
3. Cesse, jakožto zcizení, není právním jednáním základním, nýbrž provád ěcím, má srtejně jako při převodu vlastnictví
předcházející právní důvod: odkaz, darování, koupi, platbu a j.
(§ 1461). Cesse předpoikJládá, stejně jako převod vlas,t nictví,
plamý právní důvlOd 19), který však určuje toliko poměr mezi
cedentem a cess.ionářem 20), kdežto pro dlužníka, významu
nemá. Věř~tel může svému dlužníkovi kdykoliv uložiti, aby platil v téže míře, v'\ jaké je mu plniti povinen. TentO' příkaz platí
vůči němu jako cesse, bez ohledu na to, na,st<'Lla,-li skutečná
změna věřite-Ie, anebo, vykonává-li 'cesionáJřtoliko práva cedentov"a jako jeho bezprostřední zástupce (§ 1408 o. z. o.).
Dlužníku zpravidla nepřísluší námitka, že cesse byla vykonána
na oko 21). Dlužhík není oprávněn, tím méně povinen, aby zkoumal, zda základní právní jednání je platno, pro něho je jin'ý mi
slorvy cesse zpravidla právním jednáním a,bstraldním. Tím jsou
umožněny případy t. zv. zesJabené cesse 22).
aj Věřitel může s,v oji pohledávku pla.tně postoupiti, vyhraditi si však jako bezprostřední zástupce přejima,telův, že bude
vůči dlužníkovi vykonáva;ti postoupené právo: ,to zv'l• tichá cesse.
Cedent je tímto způsobem povinen uplatniti pohledávku vlastním jménem 23) jako zmocněnce přejimatelův.
14) Shm-a § 332, č . 2 e,
15) K:remer, Griinh. Z., 37, 162.
16) Přehled u Ehrenzweiga, 237, IpOZ. 14.
17) Sb. n. ř. (6) 2506, 2541; jin3ik na 'P'ř. n ěm. ohč . zák. § 400.
18) ,Sb. 11.002, 15.290, n. ,ř. (3) 12.090; Kcrasnopolski,. 286, Ehrenzweig,
237.

19) Sh. n. ř. (4) 1630.
20) Sb. n. ř. (4) 1427, (6) 2255, (8) 2935.
21) Sb. 6644, '11. ř. (10) 3964; Ra!pp~pO'f,t, Einrede aus fre md<em RechtsverhlHtnis, 96.
22) Beseler, Albgeschwa,chte Zession, ATCh. f. d. ziv. Prax. , 110, 114.
23) Ehrenzweig, 239, .porlJ. 29. Proti SIb. n. i'. (17) 7182. Vyhrada, že
pohledávka bude uplatňována vlastním jménem na vlastní úč~t" hy ne·
zllI3imenala. vůhec ('essi: EhreD'zweig, na uv. místě .
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Věřitel

mu ze svoji pohledáv1ku pos,toupiti, aniž ji zcizí,
tak, že má zůstati součástí jeho majetku 24): Cesse za účelem vymáhání 25). Přejimatel je tu povinen uplatniti poMedávku vlafJItním jménem na účet před:avatele 26).
c) Cesse zajišťovací 27) je stejně jako zajišťovací převod 1~)
původně občanskému zá.kQní:ku cizí. Došla v\Šak nyní uznání
V zákonodárství (konk. ř. §§ 10, 97, 132; vyrov. ř. § 10), když
již předtím byla uzná,vána judikaturou 29). Jakožto eskontování
otevřených pohledávek knih0V11ích, p["ovládí se postup takový
podle V1;Ol11l eskontu směnečného tím způsobem, že věřitel potřebující peněz postoupí kníhovní pohledá,v ku, než ještě je
splatna, úvěmímu ústavu, který kupní cenu pohledávky ihned
v' hotovos,t i vyplatí. Tím vyloučí se postloupená pohledávka s konečnou pla\tností z jmění dosavadního věřitele, třebas nový v'ě
řitel jej pověří jejím vymáháním. O čistý postup zajišťovací gO)
jde, má-li přejimatel jen. v tom případě, že předavatel neplatí,
býti vůči němu oprávněn, uspokojiti se z posltoupené pohledávky. Mimo případ konkUl'su (konk. ř. § 10) náleží pak pohledávlm již do jmění přejimatelova, takže vě,řitelé cedentovi ji
již zabaviti nemohou. Avšak přebytek, který se objeví při vymáhání pohledáv1ky, náJeží cedentovi. Zajišťovací cesse může
b)

2&) Sb. n. ř. (6) 2255; 2;.l~dba cedenta proti zaJb.wení poboleďáJvky
věřitelem ,cessionářovým .

25) SchoeningltlT, Arcb. f. {l. úv. P'r ax., 96, 163.
26) Není přírpustna nimitka, že jedná.ní hylo uzavřeno na olk o (§ 916):
Sb. n. ř. (10) 3964, (17) 6746; Rappaport, Einrede ... , 96.
27) Hoeniger, Diskootierung offener Bucbfmxl'e rungen, 1912; Frind,
Eskomp,t ierung offener Bucohfordemngen, Ger. Z.. 1912, č. 7, Hackm-,
Technik de,s Buooforderrungsesk<mJtes, 1912, \HaunhU11ger, Rech:t auf
Deckung, 1913; WeiBhut, Eskontierung offener Buchfordemngen, 1913;
Sokal, Kosten des Bucbforderungseskoníes, Ger. Z., 1913. č. 45; Eysn,
Bu~bfordemngseskont, J. Bl., 1914, Č. 3 až 10; Landrnann, Diskontierung
ofTener Bucbford'erungen, Z. f. s.chwei:z. R., 55, 221; Famtl, Die voJkswirtschaftJlichen Gefahr-enJ. ... , Gel'. Z., 1914, č. 15; CaSipari, Sicherung'siibereignung ... , ll. vyd., 1914; MiUle~, Aus den Geheimnissen des Fak~uren
es:k:ODJtes, 1915; rak. mJn. Isprav. předloižilo v květnu 1916 "nezávazné zásady zákona o 'Postupu otevJ'enýclh 'Pohledávek knihovních" anketě a
uveřejnilo je v dell!llích listech; Sl'OVll. Ger. H., 1914. Č. 22.
28) Shora §§ 1003, 212.
29) Sb. 3049, ll. ř. (15) 6085, (18) 7732.
30) Účel její je týž jalli:o účel ZlastaveDÍ. Liší se však od 'lJlstavenÍ
(Sb. n. ř. [13) 4833) předev"im též tím, že při ní -n ení 'lapotr-ehi, 3!boy
dluž1lÍlk byl vyrozuměn: Ehren-z.weig, 240.
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mimo to se státi také za účelem zaplacení t.ak, že přejimatel je
hned od počátku odkázán na postoupenou pohledávku. V konkursu cedentově 31) má přejimaw,l zpravidla postavení odlučo
vacíhO! věřitele, jemuž však je ponecháno, aby postoupené pohledávky využil (konk. ř .. § 10; vyrov l• ř. § 10). Pohledávku
takto zajištěnou lze v konkursu c~dentově uplatňovati jen potud,
pokud není uhrazena pohledávkou postoupenou (konk. ř. § 132).
4. Cesse předpok,ládá právní důvod, základní právní jednání. Ze"'lně provádí se cesse zpravidla zároveň s právním jednáním základním, takže titul a způsob nabývací s,p adají vjedno.
Tomu nemusí však t.a.k býti, může také v prvé řadě býti založen
zá"'laz,ek k cessi a cesse může pak býti provedena až později. Každým způsobem zavírá cesse právně v sobě d"'l()je jednání právní,
základní a prováděcí. Jednáni provaděci neni vázáno na urči
tou formu 32). Názor, že v každém případe jes1, k postupu zapotřebí jakési tradice 3B), byl šnad ná,z,orem autorů zákoníka a,).
Panující míněni však názor ten odmítá a spokojuje se povšechně
ústní dohodou 35). Tradice (§ 427; ex. ř. §§ 296, 304) je nutna
jenom při pa,pírech na majitele a na řád, jakož í (ex. ř. § 305)
při všech pohledáv1kách, jichž uplatňování je váz lÍno k držbě
papírů I) pohledávce té zřízených. Naproti tomu je třeba, aby
forma 36), předepsaná snad pro platnos,t základního právního
jednání, byla zachována 37). Proto, vyžaduje postup, provedený
31) Rintellen, Handbucb, 277, 306; Baltsch, KOommentar, 'K . O., § 10,
Sobl, EonkuI'sforderung .. :, J. Bl., 1!H5, č. 21; .oooxlandel', Buohfoxdel'lmgseslwnt, J. BJ., 19'15, č . 24; HerzeiJj, Huchfo'r derung,seskont, tamže
č . 28; Wellspacher, Sioherungsuhen}ignung ... , Gel'. Z., 1918, č. 7.
32) Vydlá-li se 00 cessi listina, není na ni ,podpisu cessionářova třeba:
Sb. 12.140.
33) Kmsnopolski, 264; Eisner, Grunh. Z., 39, 232 a j.; Sb. 4410, 4534,
5631, 6420, 7398, 7862.
3' ) Srovn. Ehr,en1.weig, 242, pOl.. 45.
35) Randa, BesitJz, 4, 441; t~ž , Eigentum, 310; FrankI, Foomerforderni-sse, 116 a j.; ,Sb. 9008, 12.036, 12.175, 13.092, 15.272, n. Ť. 1700, 5466;
střední názor ('b ezfmemní postup p[atí" avšak je neoúčinnýiUl vůči bonae
fidei nabyvatelům) u Weilsp3J~h61'a, Vertrauen, 159, 100; prD'ti tomu Hamburger, GriinIh. Z., 35, 115.
36) Knihovní pí-evod postou.pen é poh1edá.vky ,hypotekMní: Sh. 10.651,
11.189, 14.285, 14.420, ll!. Ť. (11) 4356; jinaJk Sb. 10.050, 16.630.
37) Sh. n. ř. (4) 1630. Avšak bezforemní postup pjati alesrpoň vů či
(hlužníkO'Vi, není-li sloučen s n~Jatným !právním jednánim záJdadním:
Sb. 9000, n. ř. (17) 6746.
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v trhové smlouvě mezi manž'eli, vždy 38) formy notiřského aktu
a postup· pro,-i(ldený darováním a9) vyžaduje této fOi'my tehdy,
provádí-li se cesse bez skutečného odevzdáni 4~). AvŠaJ{. odevzdání znamenimi platí při pohledávkách jako skutečné odevzdání ~1). Takováto tradice znameními se požaduje však též
pro postup tichý, při němž cedent jaksi zůstává držitelem pohledávky a musí proto k ochraně v'ěřitelů svoji zcizovací vůli
prr okazatelným způsobem (§ 428) projeviti. Obvyklým způsobem
je tu zápis, cesse do obchodních knih cedentových a tradice výtahu z knih 42) . Cesse pohledávky na základě zákona (§ 1358 aj.)
nevyžaduje, ahy mezi stranami byla dohoda, vyžaduje však
v určitých případech (na př. § 1423) a.}es.pon jednostranného nal::Jývacího prohlášení cesiolI1ářer.

§ 337.

b) Oznámení dlužníkovi.

1. "Smlouvou o pos.t upu vzniká nový závazek jen mezi ceden tem a cesionářem, nikoliv mezi cesionářem a postoupeným
dlužníkem (cessem) . Proto jest dlužník o,právněn, pokud se nedozví, kdo jest. cesionářem, platiti původnímu vlěřiteli nebo jinak
se s ním vyro'Vll.3.iti" (§ 1395). Cesse se provádí dohodou mezi
převodoem a přejimatelem. Oznámení dlužníkovi se zpravidla
k platnosti cesse, ani cesse zákonné (§§ 1358, 1422), nevyžaduje 1). Právo cedentovlo, vykonati pohledávku, zaniká též bez
vědomí dlužníkova 2), jenom k exekutivnímu převodu se vyžaduje, aby dlužník byl zpnwen (ex. ř. § 305). Nehledě k tomuto
příkladu, je dlužník toliko oprávněn, pokládati cedenta za vě38) Sb. n. ř. (4) 1630; R., Formbebandlung ... , Not. Z_, 1890, č. 45;
Kohn, ZessÍ,on unter Ehegatten, Ger. H., 1911, č. 8, jinak ,sb. 7699, 9000.
39) Nikoliv každý bezplatný ,postup: Sb, n. ř. (17) 6746.
40) Sb. 12.928, 14.178, n. ř . (2) 650 (Jud . 142), (3) 1016, (4) 1252,
(10) 3779.
41) Jud., 142 ( b. n. ř. [2) 650); shora. § 127.
42) Sh. n. ř. (11) 4114.
i) Jin.ého minění Webli, Ger. H., 1869, č. 8; Hamburger, Perfektion
der Zes&ion, Gl'Unh. Z., 35, 104; tý:'t, J. Bl., 1908, č. 44, 45; Ad'ler, (hiinh.
Z., 35, 659 a 40, 200; Sb. 4534, 7862; naproti tomu Krasnopol~ki , 262, Sb.
4410. 10.519, 101.872, n. ř. (3) 1172, (4) 1700, (11) 4114, (15) 6057.
2) Pohlledá.vku Po&toupenou nemůže cedent již zaJŽruovati: Reil1bold,
G.elf. R., 1903, Č. 10; Sl'Ovn. Sb. 10.77:L. n. iř. (18) 7486; jjnaJk S'bI. n. ř. (5)
2122. Nepo·chybně 'Platí to též 'p'ři pouka'zu za, účelem vybrání: Sb. n. ř.
(16) 6450, 6648.
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}'itele 3), dokud mu cesioná.ř není znám 4). Platba je VUCl cesionáti účinná, byla-li odeslána cedento,,"i, než dlužník o cessi byl
zpraven ") . Je však lhostejno, jak 6) a kým 7) ~e dlužník zpraven 8) . Vyro'zumění dlužníka musí býti věrohodné a jasné II).
:Nebyl-li však dlužník vyrozuměn bezprostředně cedentem, může
illužník na cesionáři požadovati průkaz, že cess·e byla prove(lena 10) . Při postoupení pohledávek pro,ti státnímu· pokladu na
základ ě smlouvy ,,·tyžaduje se, aby úřad k poukazování platu
povolaný byl formálně vyrozuměn (nař. z 24. října 1897, Č. 251
1-. z.). Při úhrnných poměrech obligačních nesta.čí vyrozumění
iednoho dlužník:.:'t vůči osta,tním, kteří o tom vědomost nedosta.li 11) .
2. K pla,t.nosti postupu není s·ice nutno, aby dlužník byl
zpraven, avšak vůči dlužníkovi rozhoduje jenom, byl-li on uv'ě
!lomen. Postoupil-li tudíž věřitel tutéž pohledávku několika
c esionářům, nezávisle, rozhoduje s,ice COl do nabytí pohledávky
priorita coose 12); dlu'žník může však onomu cesionáři, o němž
.,e nejdříve doz,,"ěděl, a pokud věděl jenom Ol postupu tomuto
.;.esionáři, platiti účinně právě tak, jako může pla,titi původnímu
věřiteli, dokud vůbec o cessi vědomosti nenabyl. Pozdější ces-io~
3) To platí 'TIeljenol11 vpríčině platby, nýbrž též v 'příčině každého
jiného uj e-dn:íJJí, které učinil dlužník, nevěda o ,eessi, s cedentem v nep rospěch ces:onáře (l1'a p'ř. prominutí pohledávky) anebo tI-eba v jeho
prospěch (na pr·. zaji štění 'z ástavy): Ehrenzweig, 244, poz. 3.
') Po vyrozum vní ručí vš,ak -dlužník, tře,has na zálkladě odevrz,c1ánÍ
}JohledttV'ky z po'Zů stal o·s,ti za,p!atm dědici e,eden-tovu: Sh. 15.409. Žaloba
ces:onáJíe proti dlužníkovi, který, ač o cessi Ib yl 'Zlp'r aven, pla,ti! cedento'Vi.
ie žalob-ou na pJatlbu, nikoliv žalo,bou o náhradu: Sob. n. ř. (4) 1639; jinak
&b. 15.723.
5) Rep. náu. 228, Sb. n. ř. (16) 6668.
6) ,Sb. Jl . •ř. (16) 6396, 6576, (17) 6870, 6932j, 7093.
7) Sb. n. ,ř. (16) 6196.
8) Dlužník nemůže lŽ:íi].a,ti, aby ,b yl z.pra,ven ,soudně: Sb. 7291. 9400;
~rovne j v,š ak Sb. 4086, 5885,. Ani v tom 'případě, kdy-ž tak s·tJa-tutá'l'l1ě bylo
~ta.noV'eno: Sb. n. I'. (3) 1172.
9) Sb. n. 1-. (15) 6003, (16) 6-396, 6575. 6576, (17) 6870, 6932, 7093.
19) Si\). n. ř. (5) 1871; Dr. F. S., Not. Z., 1901, ,č . 44. V mez:,dobí nemůže snad účinně splatiti dluh ce<c1entovi: Sb. n. ř. (18) 7388.
H) Sb. n. r. (9) 3341, (15) 5866.
12) Též vůči 'laJbavení a ,přikázáni: Sb. 12.377, 12.036, 12.175, 12.478.
14.005, m ř. (4) 1700, (10) 4016, (14) 5466. RO"bh. z 25. 'září 1912, Zentr. Bl.,
1912, Č . 504. Mezi n ěkolika eesiom\l-i pohledávky hypotekirní rozhoduje
p l' iori1ta žúdosti o z,:'I :pi~ 11 lmilhovního soudu: Podle obdoby § 440.
9

130
nář

je pOIVioon skuteč.nému věři.teli vyda,ti t,o, co- přijal 13). Vě
naproti tOmul ďlužn.ikJ o tom, že pohledávka byla několi
kráte postoupena, l1ozhoduj1e i pro něho pořadí POlSltUrpů '14). Dlužník můŽIe však ta;ké, ahy unikl jakémulwl.iv ručení, dluh složiti
k S!oudu (§ 1425). JelS!tliž,e však dlwZlník neprávem s,pla,til dluh
pozdějšímu přejimateli pohledávky, není tím vůči pravému vě
řLt, e li z,proš~ěn. Pravý věřite~ vlša.k v tomto př~padě, pokud by
nebylo podvodné dohody, nemá ná,l1Qik'u proti příjemci J:;) .
děl-li

2. Účinky.

§ 338.

a) P l' á v a

ce::; i o II á, i' o v a v

ů či

dl už n í k o v i.

1. "Práva pře'j,uTk'ttel'O,va jsou vzhledem k postoulpené pohledá;vce ,to,t ožná s právy převodco,vými" (§ 1394) 1). Pohledávka
se cess,í nem:ěni . Přísluší cesiQnáři v plném rozsahu, třebas jí
nabyl za niž-ší částku 2). Ces,ionář na.bývá IS pohledávkou všech
práv vedlej'šfch (úroků, smluv:ních pokut, ručení, rukojemství,
před!I1osrtníoh práN' v konkUl~su a v exekuci civ. ř. soudní
§ 234, 'ex. ř. §§ 9, 10 B) ;-, pdvitelgií 4) ne č.istě osobních, práv
13) Sb. n.

ř.

(11) 4114, (17) 7069.

H) Pro soudní přikázání rozhoduje v kaJždém 'případě doba, kdy
dlužník 'byl vyrozuměn, třebas se shodlUje s postupem smluvním: Sb. n. ř.
(4) 1700. (6) 2500. (10) 4016.

15) Sb. n.

ř.

(7) 2832, (12) 4769.

") Proto není k zajištění postoupe<né pohlediwky přípustna zápověcY
na pro,t ipohledávku dluŽníka proti cedentovi: Sb. 7146; Srov. též Sb. n. L
(17) 7075.
2) Lex Anastasiana neplatí: Srov. Harasorvský, Kodex Teresianus,
3, 394, poz. 5.
3) Sb. 12.920 (Exekuční privilegia alimentačtl1ích
5409 (Přednostní práv'o' pohledávky na nálezné).

nároků),

n.

ř.

(14)

4) Oistě osobními privilegiem i jsou na př. promlčecí privilegium právnických osob: Stb. ll. ř. (11) 4356; přednostní pU'ávo vei'ejných dávek: So.
14.503, ll. ř. (3) 845, (9) 3446; srOrv . též n. ,ř. (2) 706; jinak Sb. 10.979, Fried,
Not. Z., 1907, Č. 47. Naproti tomu není č istě osobním p'l'ivileg~em pronajimatclolvo zákonné 'l,{~stavní Ip rávo k za,jištění nájemného a pachtovného
(§ 1101): Jud., 247 (Rollh . n. s., Č. 1769); Wei,n mann, Obertl'agbarkeit . . .,
Gel'. Z., 1916. Č . 16; jinak l'ep. nál. 212 (Sb. n. ř. [16] 6282); Rozh. ll. s..
Č. 1860; Krutz, J. Bl., 1906, Č. 47.
1
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odpůl'čích

5) aj.) G). Avšak: předem může si vyhraditi zcela nebo
požit.ek Úl~OKŮ 7). Rovněž o nedoplatcíoh úroků sel nemá
be,ze všeho za ~o, že byly s~olu pOlstoupeny 8). J,enom ne{]ioI3latky na úrocích z prodlení přecházejí jalwžto pfí,rús<tek věci
hlaV11Í samy Isebou. Zá,sta.vní práva vyžadují pod],e zásad práva
věcného zvláštního převodu, zástava rwč.ní vyžaduje odevzdání,
hypotéka vyžad'll'je knihovního pl~e:piSán,í. 'DOItéž: platí o kupeckém prá.vu zadržova,cím 9).
zčás,ti

2. PohledáNka ;se pOli;toUipí bez s,poluúčinnos,ti a souhla.su
dlužníka. Pro,to nesmí cels í pos,t av;ení dlužníkovo býti zhoršeno
a zůstá,vají mu vyhrazeny námitky, které mu přís,lušely pmti
původnímu věfiteli 10). 'Thtéž plati 'l podobných důvodů o' zástavních právech na pohledávce váznoucí. V.šecky námitky
zwstanou zacho,v ány 11). Je vša;k tiíeba, aby již byly vzniklé
v době, kdy dlu~n:íko ceslsi je zpraven 12). Vůbe,c vyloučeny
jsou námitky čistě osobni 13) a námitJka o vpo'čte[ú, která při
opětované 'C'8Is,'li piŤislušeJa
jenom vů'či jedlnomu me'zivěřiteli .
5) Sb. n.

ř.

(5) 2173.

6) Cesionář pohledávky z poplatků advokátních muze žádati likvidaci sO'Udem: 7332, 8091. Kompwmis s cedentem uzavřený je závazný
též pro cesionáře: Sb. n. ř. (15) 5796; jUlak Sb. 10.420, 'll. f·. (2) 618. Sudiště podle fMtury platí též pro celSionáře: Sb. n. ř . (16) 6293.
7) Sb. n.

203,

ř.

(3) 866.

8) Kr3J8iIlopolski, 271; Ehrenzweig. 246, poz. 4; j. m. Hasenohrl, 2,
24.

pO'l.

9) Sb. n.

ř.

(14) 5718; Krasn0!polski, GrUnh. Z., Hi, 168.

10) I f.alšorvání dlužní listiny lze namítJati
bona fide: Sb. 3803, 5377.

vůči

ce si O!Iláři,

") Platbu cedentovi a v,počtení lze mimo to upl3Jtniti též
žalobou pmti cesionárl'i Sb. 6702, 8766.

třebas

je

oposiční

12) Rappapol't, Einrede aus fl'emdelll Rechtsve'l·haltn1s., 89, poz. 5;
Halllbul'g'er, Grunh. Z., 35, 112, poo. 12; Ehr,e nzweig. 247, poz. 16 b; jinak
Kr.a snopolski, 272; Sb. 12.165. Proto přísluší námitka nesplněné smloltvy
télž p'l'oti ,00 ionáři : Slb. 421, 8352, 8629, 12.563; avšak nikoli na základě
ujednání, které učinil dlužník s cedentelll poté, když již o cessi byl zpraven: Sb. n. ř. (16) 6361. N E'ní však na 'překážku uplatňování námitky té,
jestliže p,r otipohledávka, která má býti vpočtena v doM, kdy dlužník
byl zprav,e n o cessi, 11ebyla ještě splatna .a pod.: Sb. n. ř. (5) 2084, ~10)
3964, (12) 4712; jJ1lIaIk Sb. 4459, 6334, n. ř. (16) 6713.
13)

Sb.

Tl. ř.

(3) 618, 1020, (10) 39'78, 4039. (15) 5796.
!l*
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(§ 1442) 14). Všech námitek lG) vzdává s'e dlužník, uzná-li pO'hledávku vůči bezels.tnému cesionáři za správnO'u (§ 1396) lG). Kchledě k tO'muto prřípac1u, pO'žívá bezelstný nabyva.tel jakožtO'
takO'vý O'chrany jenO'm při pO'hledávkách z cenných papírů a
při pO'hledávkách hypotekárních 17). Námitky vůbec nepřís,}ušejí
dlužnikO'vi z poměru mezi cedentem a, ces,iO'nářem ]8) .

§ 339.

b) P r á v a ce s i

O'

ná

ř O'

va

prO' t i

ce cl e nt

O'

v i.

1. Závazky cedentO'vy vůěi cesiO'náři a O'pačně řídí se PO'dle
práNníhO' PO'měru, na kterém cesse spO'čívá, PO'dle causy cessiO'nis 1). TO' platí zejména též co dO' O'tázky, ručí-li cedent za
sprálvnost (veritas) a za vydO'bytelnO's't (bO'nit.:'ts) 2) PO'hledávky.
ProtO' je ručení tO' vyIO'uče,nO', přechází-li pO'hledávka mO'cí zákcO'na anebO' následkem nucené cesse. Avšak i v takO'výchtO' pří
padech (§§ 664, 1358 aj.) nejsO'u v'YIO'učeny náhradní nárO'ky
prO' PO'dvO'd (§ 1423). Naproti tomu pO'dléhá nuooné pO'ukázání
zahavené pO'hledávky na mísltO' placení zásadám, platn.ým pro
10) Avšak ke v.]lQčtení ,s e hodí vúLoo jenom pohJedávka proticedentovi. oMerá vznikla před cessÍ, nikoli ]lQhlledávka,kte1·á vznik,l a jen dříve,
než dlu.žník o ·ceSJsi hyl 'Zlpraven: 445·9, 12.165. Naproti tomu není 7...3JpOUcbL aby cedov:aná pohledávka Ib yla již splatnou: Sh. 857, 8562; s·rov. též
shora poz. 12.
15) Nikoliv též námitky pro nedostatek causy: Sb. 9780; jinak Sh.
614; ani námitky p'romlčenÍ: Sb. 4058. Ani námitky ne.plwtnosticesse:
Sh. n. ř. (5) 1838.
16) Okhik y výldadové: Sb. 1729, 9780, ll. ř. (11) 4363. Solidární d11lžníci :ručí J1a 'l..ák~aděS'VélllQ uznání ,solidárně: Sb. 2002. Cesiooář nemá
!)roti d'lužni'lwvi ža.lolbu na uznání cesse: Sb. 11.465.
17) Srov. Sb. 7852, 10.031; rozh. ll. s." č . 1851. Za Qkolností dokonce
při ces'si ,p 'J"CImlčené pohledávky, třebas z !pOzemkové kniby hy10' 'z,řejmo,
že 'pohledávka trvá (léle 30 1et: Sl>. 3725, 5294, 5755, 7835, 10.571. Pro
oc,h ranu poctivé1ho nahyvate,le vůbec s odvoláním na § 367 '.1. 887 o. z. o. :
Wellspa,e her, Vertrauen, 190, 201; napwti tomu Krasno'polski, Scbutz des
rec1lkhen Ve'rkeh'l1s, 43; 'Sehmi-lm, Gel'. Z., 19-10, č. 50; Hamburger, Grtinh.
Z.. 35, 116; Ehrenzweig. 248, po~. 28 a 29; Sb. n. ř. (1 1) 4363.
18) SI1Qra § 336, č. 3.
1) Ani "'ýslovná garancie za správnost a vydobytelnost není rukcjemstvím: Sh. 3843. N alpToti tomu okQlnQst, ze V' lilStině o cessi z.řízeu?
je řeč toliko 9 ručení za spr{lvllO ~, ,p ob1edivky, nemá nutně 'La násleflek,
že ručení 'za vydohytelnost pohledáv.ky je vy'!ou čeno: Sb. 19.
2) Žep,)hledávka nemohla hýti uspokojena 'L výtěžku 'l~'Ístavy, ne(lokazuje jei\tě. že není c1o'bytelnou: Sb. 3401, 7362. 9859.
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úplatnou cessi (ex. ř. § 316) 3), poněvadž poukaz takový má
účinek úplatného postupu, provedeného osobou zavázanou a
není postupem nuceným.
2. Ručení má místo jen při postupu úplatném. Avšak pře
vodce neručí nikdy za, více, než co od přejimatele dosta.!l (§ 1397).
Jinak jsou předpoklady správty tytéž ja;ko obvykle: Vada již
v době postupu, omluvitelná neznalost vady, '.ohlášení sporu
(§ 931) 4). Stane-li se však pohledávka nedobytelnou teprve po
postupu náhodou anebo mviněním cesionářovým, nemá správa
místa (§ 1398). Že zákon (§§ 1398, 1399) toto samolZřejmé OSVO- ,
bození od ručení pozdějším opomenutím ces,ionářovlý"m výslovně
uvádí, má patrně núti ten význam, že zpravidla může cesionář
provésti důkaz o tom, že pohledávka byla ned'obY'te,lnou v době
postupu jenom tím způsobem, že os,vědčí bezúspěšnost kroků
podniknutých za úče,lem vydobytí nebo' zajištění pohledávky
ihned a nikoliv tepn'le p.ozději 5) . NaSlt ane-li případ správy, nemůže cesionM, je-li pohledávka nesp'r ávná a nedobytelna, požadovati zpět valut~, kterou již splatil (§ 1397). Totéž platí při
práv!Ilím jednání obchodním G). Je však možno rOlZšířiti ručení
ujednáním 7). Jakožto nárok ze sprá,v y byI-or by ručeni konečně
také vázáno na šes,timěs.íČní lhůtu pro tyto nároky platnou
(§ 933) 8). Jelikož vlŠak jest správa právě pro cessi upravena
zvlášť a samostatně, a jelikož by lhůta tato při cessi byla zpravidla příliš kl'rutkou, právem ji praxe .odmítá 9).
3. Správa může i tu býti vyloučena zřeknutím se (§ 929)
bez újmy nároků pro lest cesionáře. Takovýmto zřeknutím je,
převezme-li někdo pochybnou pohledávku hluboko, pod nominální cenou '0). Naproti tomu je celkem bez významu, pře
'," '8zme-li se zvlášť ručení za správnos,t a vydobytelnost při cessi
3) KraS1lo>polslki, 275, EhTBnzweig, 251; sro,v. s:h ora § 285, Č. 4.
4) KTaJsnopo-ls,k i, 277, EhrBt1zweig, 250" poz. 8; proti Sb. 14.973.
6) Ebrenzweig, 249; poz. 5. OtáJzky CO do výkladu stran nedbalosti
pŤejim,atelovy: Sb. 2431, 6123, 10.771, n. ř. (8) 2935, (18) 3509. ,
6) Přes či. 2'83 ob ch. zák.: Sh. .Jl. ř. (6) 2288.
7) Sb. 2900, n. ř. (6) 2288.
6) Eisner, Griill'h. Z., 39, 685, KrllJsno~x)1ls:ki, 277 a j.; Sb. 1196, 1514,
3401, 3843.
D) Sb. 1668, 1968, 2431, 9859, n. ř. (14) 5519 (s odův,odněním, že námk
ten není ná;rokem ZCl Slprávy); shodně Ehrel1lZweig, 250, poz. 13 a 14; stejně
Hasenohl'l, 2, 214, p'oz. 83; 472.
'0) ZeiHer, Kommentar, 4, 92.
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úplatné, poněvadlž tu !Učení takové je odůvodněno již zákonem.
JeiIlJ při hypotreklál"nÍ{;h po,Medávkách se' nerručí za vydohytelnost 11), pokud rručení není výsl10vně vymměno, poněvadž "se
předim~ltel 0' dobytelnois ti pohledávky mohl přes,vědčiti z veřej
ných knih" (§ 1398) 12). Bylo-li ručeni výlslovně přervzarto až po
oe,ss,i, znamená to v každém případě, ž/e se závaz,ek ruoební
uznává a přerušuje s,e tím promlčení.
4. Každý cedent,. nechať jde o. ces'si úplatnou nebo bezplatnou, je povinen vydati cesionáři všechny listiny, pomůcky a zajišťovací pró'středky, v'ztahujíof se na postoupenou pohledávku
(sl'Qrvn. ex. ř. § 306; něm. obč. zák. § 402), je' po.vinen poskytnouJti ces~onáři možnost, aby svoji legitimaci vuči dlužníkovi
prokázal (srovn. něm. obč. zák. § 403) a aby, je~li pohledávka
vykona;telna, exekuci vymohl a v ní pokračovarl (ex. ř. § 9),
jakož i aby vymohl záJpis, oelSse do, veřejn)'rch knih.
II. Indosament 1 ).

§ 340.

1. Pohledávky z cenných ,papírů mohou býti postoupeny
jenom převodem papíru. PIi pa;píru majitelsrkém je majitel papíru legitimován j3!kro věl-i tel již diržbo'll papíru. PrortoJ 'stačí zde
převod pohledávky k převodu papíru. Papír na řád 2) na;proti
tomu označuje určitou osobu nebo to~o, kldo od -této orsoby dostane příkaz, za věř:iltele. Příkaz se uděluj,e prohlášen~m na onen
papír napsanJ'TJl1, t. z,v . indosamentem. Mimo. t,o je třeba, aby pa,11) Pi'edpis § 1398 se týče toliko vydobytelno"ti. nikoliv též "práJvnosti postoupené pohledávky: Sb. 8020.
12) Opak musí cesiOiOOř prokázati: Sb. 175. Smluvně pi'evzaté ru č ení
cec1e,n tovo naproti tomu plaJtí b(Jf,l; olhledu na to, zda: 'bylo ooJJilédnuto do
knih: Sb. 320, 510. 1968, 2431, 4284, 7484. Cedent ručí bezpodmínečně,
stane-li se pohledárvka. pro cesionáře nedobytelnou tím. že jeden z v ěřitelů
cedentových pohledá,v ku dá do 'veřejné dražby : Sb. 4336. Opačně odpadá
ručení cec1entovo, opomene·li cers1.omÍlř přesvědčiti se o' takových · břem e 
nech na nemovitosti, která následují po cessi: Sb. 3309.
1) Rarn(Ja, Eigenturn. 356; Hasenool'l, 2, §§ 64 'až 69; Ebrenzwe'ig, 251.
2) Vyc1áV'ati lpapíl'y na řád lze jen na základě zákona. (shora § 304,
pOll.. 6). Některé papíry, směnky a akcie na jméno jsou vžc1y papíry na
řád. Jiné papíry: kupecké poukázky, konoM.menty námo'řních pLavců ,
nákladní listy pOlV'ozruků, skladištní listy veřejných skladi~ť , námomi pojistiky, ranči dil.užní ú,piJS;y a šeky, mOlhou ,připojením ldausule "na řád "
býti změněny v papíry "na řád". Doklady u Ehl'enzweiga, 251.
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pír byl indosatáři odevzdán. Převod pohledávky děje se tu tedy
odevzdáním l1s,t1ny přiměř,erně indosované. Dočasný majitel
ml1JSí, aby byl legitimován, se vykálzati souvislou: řadou indosamentú aiž! k němu Is ahaj,ící (sm1ěn. z. § 32). Ay,š ak nepravý indoStaJlJent, nepř(')mšuj 0 řadu tu v ne,prosIIl'ěch poctivého, nrubryva;tele
(směn. z. § 76).
2. Indosamentem se pí-,e náší na indlOsa,táře pohledávka
vedlej'š,fu:ni právy 3).. Ná:mit;,lliy j'sou přípustny jen V' témže rozsahu jaik,o proti pa-pírúm ma-j1telským (ohch. zák. čl. 303).
3. PapÍJry na řád lze však! postUJPo.va-ti též podile všeobecných pravidlel 4 ). Avšak i v ta.kovýchtJo1pi1padech: je nutno, a-by
pap~lr byl odev'zdáJl. Papíry na řád lze též poukázati na, míst,o
placení a- lze je exekučil1ě zciziti. Dědic ji'c h na-bývá1 odevzdRnÍm
pozÚls,truo-sti he~ indosamentu ~) .
4. Pw amortÍ!sa-ci platí dil€m předpisy vše.obecnél (cís. nař.
z 31. slllM ·1915, Č. 257 ř. z.), dílem pravidla zvláštní (směn.
z. § 73, obch. zák. čl. 305, šeJmvý 'záJkon § 21 aj.).
B.

Převod závazků (změna

§ 341.

I.

Pře

dlužníka).

v zet í z á vaz k Ul).

1. Platné práY10 'Zná zvlálštní náSltupnic1tvi jak v pohledávky,
tak i ve dluhy (§§ 1345, 1375). NáJstulp nictvi to může nals t.ati
smlouvou nebo ze' zákona. Pos,t aveni zálkoníka k této OItá,zce
bylo oiVšem nejasné, poněvadž 'zákolllÍk! slučo,val ještě pře,vzetí
3) Indosamentem přecbá7.ejí všechna práva z papíru, nikoliv však
práva, spočívající. na jiném důvodu právním, na př. rukojemství: Sb. 7726.
Naproti tomu odevzdání směnky při eskontu působí též jako cesse obecně
práVll! pohledávky, o níž směnka byla vydána: Sb. n. ř. (U) 5563, (15)
5795: jinak n. ř. (2) 760.
4) Jud. 42. Proto pŮlsobí indosamoot promlčené směnky přece jako
obecnoprávní cesse: Sb. 1481.
5) Jud. 42; GJiinbut. We.ohselrecbt, 2, § 91.
I) Delbriick, Obernabme fremder SChulden, 1853; Giirgens, Dogm.
Jhrb .. 8, 221; Menzel, Schuldiibemahme, Griinh. Z., 11, 581, 655; Unger,
Schuldiibernahme. 1889; Ehrenzweig, Zweigliedrige V,ertrlige, § 23; Hellwig,
Vertrage auf Leistung an Dritte, 159; Horn, Schuldiibernabme, 1902; Last,
Mittelbare Leistung, Griinb. Z., 37, 615; Dniestrzaňski, Schuldiibernahme,
Pr. Jur. Vjschr., 39, 1; Strohal, Schuldiibernahme, 1910; Knoke, Sonder- .
nacbfolge, Dogm. Jhrb., 60, 407; Strobal, Schuldpflicht und Haftung, 1914,
61; Wolff, Belastungsiibernabme, 1915; Kraus, Scbuldiibernahme ... ,
Zentr. Bl., 1919, 215, 281, 347 a j.
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závazku a poukázku (§§ 1345, 1400 o. z. o.) 2). Teprve noveJH
teorie sukcesní vyvinula převzetí závazku jako s.amos.tatný protilťlad pOHlt upu pohledáv\ky. V tomto smyslu pojednáivá nyní také
zákon (§§ 1404 až 1410) o převzetí záva.zku. Účinek převzct í
závazku je různý dle tohol, dojde-li k němu mez-i původním a no vým dlužníkem, anebo mezi věřitelem a novým dluŽnikem.
2. "Kdo s.Iíbí dlužníkovi, že obs.ta,rá jeho plnění věřiteli.
ručí dlužníkOv'li za to, že věřitel nebude na,ň nastupovati. Vě 
řiteli nevznikne z toho žádné přímé právo" (§ 404) 3). Takovétc
ujednáni mezi přejimatelem a dlužníkem, t. z,v. pi'evzetí splněn :
závazku, nesměřuje na adresu věř1tele a nevyžaduje také vůbec.
aby věřitel k němu přistoupil, ponhta.dž splnění osoby třetí v{, řitel přijmouti musí (§ 1423). Pře·vzetí takové zavazuje tedy
toliko prřejima.tele, že se postará o tOl, aby dlužník nebyl žalován a neutrpěl 8kody. Přejima,tel je dlužníkovi pov~ľ1en k ná·
hradě, je-li tento přes to nucen, aby sáru věřitele 'uspokojil 4) .
Dlužník nemusí však ani nechati k tomu dojíti, naopak může
žalova,ti na zproštění, jestliže mu hrozí nebezpečí platby ~).
Takovléto převzetí dluhu má však, stejně jako cesse pohle dávky, svoji causu, která stejně jako při cess.i rOIzhoduje co de
platnos,t i a účinnosti právního jednání. Je-li caUHOU tou na pří
klad darování, vyžaduje se nOltářskéllO' aktu 6). Převzetí závazku
může se dále je-li přejímající dlužníkem dlužníkovým státi též za účelem pla,cení, anebo na místo placení. V onom pří
padě odstraní se dluh přejimatelův teprvi€ osvobozením dlužníkavým, v tomto případě s,t ane se tak již převzetím dluhu.
3. Převzetí záva,z ku ve vlastním smyslu, kterým se přeji
ma,t el 's tává ...,Iůči věřiteli dlužníkem, může se stáM jenom smlouvou mezi přejimatelem a věřitelem (§ 1406), anebo přivolenín:
2) V, pr,a xi vyskytuje se ovšem převzetí závllJzku 'málokdy v plne
·zpravi.dIa hude věcí soudce, a,by učiněné ujedná.ní t.e'P'rve c.hara!kterisovail j3Jko pos.tup, poul,áiZJm, ,piř.elVzetí dluhu, rukojemství a. 'Pod.:
Ehrenzweig, 253, 264.
čistotě,

S)

Příklady:

Sb. 7643, 10.800, n.

ř.

(18) 7282.

4) Nálhradní n:J.,mk nemá však povahu práva, postihu po rozumu
§ 1358: Sb. n. ř. (7) 2588.

5) Sb. n. ř. (10) 3650, (11) 4116; jinak (12) 4725, (15) 5970; naproti
tomu W-olff, B'elliaJstuDg'Sulb ernabme, 70.
6) Sb. D.

ř.

(7) 2588; Wolff, 109; jinak ISb. 8135; Krasno'polski, 231.
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věřitelov,ým ke
níkem (§ 1405).

smlouvě, uzavřené

mezi

přejimatelem

a dluž-

a) Stačí smlouva mezi přejimaltelem a věřitelem . Přivi()lení
dlužníkova není třeba (§ 1406). Avšak převzetí prohlášené vůči
dlužní,korvi, sluší, vzejde-li o to pochybnost, vyrozumí'vati jako
ručení vi('ldle dosavadního dlužníka (§ 1406, 2), čímž nastává pří
stup k závazku, kumulativní převzetí dluhu (§§ 1344, 1347),
dluh společný (§§ 888 až 896) 7).
b) Převzetí dluhu může se státi též smlouvou mezi přejima
telem a dJužníkem, jestliže věřitel nějakým způsobem přis,toupL
a) Převzetí splnění nemusí býti předchůdcem převzetí
dluhu, nemá výlučně jen ten účel, a.by vě,řiteli bylo opatřeno
plnění, anebo osoba spoluruNcí za splnění 8); proto nejde tu
také o smlom'u ve prospěch osoby třetí a neposkytuje převzetí
proto věřiteli bezprostředně žádného práva (§ 404, 2). Převzetí
tamorvé může však na př. bý,t i spojeno 8 úmluvou, že přejima-tel
smí dlužníka osvoboditi pouze tím, že zaplatí věřiteli hotově. Na
základě takovych vedlejších okolnos,t í nabývá pak převzetí
splnění ovšem povahu smlouvy o plnění osobě třetí (§ 881) a
poskytuje věřiteli bezprostřední nárok proti přejimateli ~).
S převzetím splnění může také býti spojena úmluva, že přeji
matel má býti povinen sjednati s věřitelem přervz.etí dluhu. Ko~
nečně může také dlužník vlěřiteli postoupiti svoje práva, plynoucí z převzetí splnění.

13) Dlužník a

přejimatel mohou mezi sebou sjednati též skuneúplné převzetí závazku tím 10), že přejimatel prohlásí
dlužnikovi, že jeho závazek přejímá a že chce ručiti věřiteli na
jeho místě. Převzetí závazku stává se pak úplným, účinným tetečné,

7) Shora § '330, č. 2. Liší Ise též od rukojemství, a je IProto také
formálního předipisu, který platí .o rukojemství (§ 1346,2). Byla-l i
v ~ ak forma 'převzetí dluhu zvolena pouze na oiko, ahy bylo 'zaki-ylto rukojemství, ,k teré vesku~elČnOSiti se zamýšH, p~atí 'zá.sady .o právním jednáni;,
u č iněném, na oko (§ 916). Rozeznávati tu neni vždy snadno: Zpráva, 296.
8) TJm liší 'se od pouká1zky, 'pOIkud přijetím ,p oukázky '\"znikne ručení
přijimate,le vůči věřiteli (§ 14(0).
9) Zprá.va, 293.
10) V jednotlivém případě ruMe býti pochybno, ,zda ujedná,ní me'zi
dlužníkem a Ipřejimatelem <má. Ibýti (neúplným) p,ře'V'letím d,l uhu ane,bo
jenom převze!tím splněni V :pochybnosti jest míti. za to, že jele o postup
méně nebezpečný, tedy o převzHtí splnění: Zp~·áva, 294.
zpro š těno
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prve phvolenJffi 11) věřitelovým (§ 1405, 1) 12), kteréŽlt;o, přivo1811í může býti dáno výslo,vně nebo mlčky 13), předem nebo dodatečně 14), vťIči dlužníkovi aJlJebo vůči př, ejima,teli (§ 1405, 3).
Dokud věř],te,l nedá Isouhlas aneb~o odepř,e-li je'j, platí ujednání
jako převzetí SII)lněnlÍ (§ 1405, 2) 15).
c) V určitých případech nastane pře'vzertí závazku ze
zákona:
a) Při exekučním prodeji pmzemku, zatíženého, hypoMkou,
přebírá vydra,žitel pohledávky, zálS,ta,vnim práVEm! zaji. ště~é 16),
na. účet uejvyššího podání, nebylo-li nejdéle do, 8 dnů před
rokem dra.ž,ebním žádáno, a.by byly hOltoV'ěl 'splace!Ily Qe:x. ř.
§~ 152, 171, 223). Věřitel přejímá netoliko dluh hypot.eikáJrní.
nýhrž též dluh osobní, třebas doslud osobním dlužníkem' nebyl
exekult, nýbrž osoba tJ'stí 17). Avšak vydražite1 j'60 - aby věi'i
telé na něho, nepře1sunuli právě ony hypo,t éky,ze· kterých běží
nejvyšší úrok - opráměn (§ 153), vypoV'ěděti na, půl l'oku
hypotéky, ze' kterých jde úrok vyšší než čtyřp[·oc,entní.
") Z pojmu přivolení lze usuzovati, že přivolení v ěřitelovo předpo
kládá, 2e mu hyla dáJna zpráva stJaJrým anebo novými dl~n]keml, ru že
~ lestací, je~tli~e se věřitel pouze jiným způsobem dozvěděl o neúplném
převzetí dluhu. Tak stanoví výslovně něm. obě. zák. § 415, Švýc. oblig'.
právo čl. 176; srov. Zpráva, 293; Ehrenzweig, 255, poz. 11.
12) K onsLrukce je pochybna: Teorie nabídková (přijetí nabídky, sjed11:1né mezi dlužníkem a přejimatelem se strany věřitele). Teorie opatřo 
vaci, disposiční (disposice dlužníkova o právech věřitelových, kteráž se
stane účinnou věřitelovým schválením); teorie jednatelská (dlužníkovo
jednatelství bez příkazu pro věřitele, jehož svolení se vyžaduje); srov.
Dniestrzaií.ski, 16; Strohal, 184.
13) Kvitováním anebo vrácením dlužního úpisu dlužníkovi, nikoli
však již podáním žaloby proti přejimatelí anebo přijetím úroků nebo
spiátek: SIb. 5192, 7427, 11.042, 12.909 a j.
14) Pro přístup neplatí lhůty, stanovené pro přijetí oferty smluvní
(§ 862): Sb. n. ř. (8) 3182.
15) Věřitel může tedy též při sukcesivním převzetí dluhu prohlásiti
sVllj přístup prvému ollužnlÍkovi: Sb. 1703. Na dlruhé stJroně mohou strany,
(lokud věřitel nepřivolil, smlouvu zrušiti anebo ' změniti: Arg., § 1404, srov.
něm. ob. zák., § 415.
16) V'Ý'jimky: Ex. ř., SS 219 (nároky na opětujlící 00 plrutby), 220 :ll 221
(podmíněné pohledávky), 222 (simultánní hypotéky); Sb. n. ř. (17) 7005.
17) Ehrenzweig, 260, poz. 14; naproti tom"u Pollak, ZivilproceBrecht,
810; Schrutka, Not. Z., 1914, č . 35. Vydražitel je zavázán nadále, třeba s
vydražený statek dále zcizí: Sb. n. ř. (9) 3592.

139
fl) Převe,zme-li vydraži,tel 19 ) při dobrovolném zcrze'lú nemoyitosti 18) záJstavní prár\no na lli yázn,o ucí; rozumí !Se tím v po~
chybnosti neJj,en: převzetí věcného ručem, odůvodněné, již, v zákoně (§ 443), aniž S8I tím rozum~ pouhé! převze,tí splnění 20).
ný,brž sluší tím rozumě,ti převze,tí dluhu (§ 1408,1) 21). Ovšem je
i k tomu třeba souhlasu věřitelova. Avšak zřetelem na, zvláštní
rozdělení zájmů .pokládá s€ tu za, jistých oko,l ností mloení za, při
vo,lení a je· nutno, a,by odeplřem súuhlasu se stalo výslovně do
šes,t i měsíců. Tyto před.poklad\)' jsou: pfsemné ryzváJní zcizitelovo
věřiteli, a,b y přij' al nového· dlužníka, s výs10vným plřipomellutím
právě Il:miněného právníJlO účinikJu, a to vyzvání teprve, poté.
když převod vlastlúctví už byl pllOveden (§ 408, 2) 22) . Odepře-li
yěřitel souhlas, má ujednám mmi dlužnííkJem a ,pře,jrma,telelllll tak
jako v jiných případech (§ 1405) piíec význam alespoň jako
převzetí s,pJnělli 23).
y) PiíwellmJe-li někd,o, celé jmělli nebo podnik, js,ou účinky
takovéhoto právního jednální CIO do, závazkfl na únom) j::nění nebo
púdniku váznouoích tytéž jako pi'-i kumulativním převzetí dluhu
{§ 1409) 24).
4. Pře'V'ze,tím dluhu přecháJzí dluh na přejímat,ek Dluh jest
týž jako, diuh půvúdního, dluilníkla (§ 1407). Toto, pojímání odpúpři prodeji a nejen při zcizení nemovitostí, zapsaných
pozemkových: Zpráva, 298; Rojic, Not. Z., 1917, Č. 31.
19) Je-li tu několik kupců, ručí za převzatou hypotéku solidárně:
Sb. 11. ( (18) 7653.
20) Do.&aVJadnÍ pra;xe měla v pQo('Jhyb[\oE~'iZl.1 to, ž€ oobyvaJtel ~řejtÍmá
vMi věřiteli pouze věcné ručení a že přejímá osobní ručení toliko vůči
zciziteli: Sb. 10.217, 11.322, 12.147, 13.340, 13.458, 14.266. n. ř. (3) 893, 970,
1006, (4) 1645, (5) 1796, (10) 3650, (11) 4146; Czoernig, Grunh. Z., 17, 105:
Wellspacher, Zprávy 31. sjezdu něm. práv., 371; Last, Zentr. Bl., 1912.
'727; Wolff, Belastungsubernahme, 93. Pro přístup k dluhu se vyslovuje:
Ehl'enzwe.ig, ZweigJiedrige Vertrage, 123 aj.; poro osv()bozujic.í piíevzetí
dluhu: Unger, Schuldubernahme, 12 a j .
21) V zájmu zajištění nemovito&tního úvěru je s hlediska národobospodářského žádoucím, aby dluh osobní a dluh hypotekární zůstaly
pohromadě: Zpráva, 298. Srovnej: Spitzer, Obernahme von Hypothekar>ichulden ... , Ger. H., 1917. poz. 13.
22) Vtěle.ním nebo uložením listin (§§ 433, 444): Zpráva, 298.
'") Skutečné - netoliko podle § 1408 fingované - přivolení věři
telovo není ovšem vázáno na formální předpoklad § 1408; Ehrenzweig,
260, poz. 8.
") Shora, § 330, Č. 2.

18) Netoliko

v knihách

14U

vídá tak zv. theorii sukcesní 25) . Theorie tato není však legislativním důvodem, nýbrž jenom souhrnným výrazem pro právní
účinky převzetí dluhu, z·á konem stanovené, aby bylo učiněno zadost praktické potřebě záměny vl osobě dlužníka. Změnou osoby
dlužníka má jinak obligační poměr podle možnosti z.ůstati právě
tak nezměněn$rm, jako pn změně věřitele postupem pohledávky 26). Tím však není vyloučeno, že v jednotlivém pří
padě změna dlužníka vezme na sebe porvahu smlouvy nOv'ační
(obnovy, § 1410) 27). Není-li tomu tak, ručí p,řejima.tel stejně, za
těchže moďalit co do místa a ČaslU, jaJwdi1už'ník 28). Také p~'O
mlčení zůstává týmž 29). Zejména přísluš'ejí přejimateH tak·é námitky dlužníkovy (§ 1407, 1, 2), a to jak námitky v širším
smys.Iu (§ 1351), tak i námitky v užším smyslu (na př.
pro zkrácení nad polovici) 30), vlJjímaje námitky čistě osobní.
Jenom v tom případě, uznal-li přejímající vůči věřiteli závazek
za správnrý, pozbývá všech námitek, 'vyjímaje omluv!itelný
omyl (§ 1396 n. k.).
5. Pr,O' poměr mezi věřitelem a přejimatelem nemá, v1ýznamu
práV11í poměr mezi přejimatelem a dlužníkem. Z poměru tohO'
nemůžepřejimatel odvozovati námitky proti věřiteli, leč že by
bylo v jednotlivém případě převzetí závaz.ku pouze nesamostatnou částí základního právního jedná.ní, anebo že převzetí
dluhu je vázáno na výminku, je závislo na plnění vzájemném ~1).
25) Proti teo·rii .sukcesní ohrad se 'StTohal (ScibJUldiibernahme, 1910~
Schuld'pflicht und Haftung, 1914); naproti tomu Gierke, Slavnostní spis
Mawtitzovi, 1911, 33; Hellma.nn, K'l·H. Vjlsohr., 49, 488; Knoke, Dogrn. Jh rb. ,
60. 407.
20) Výkladové pravidlo § 1353, plat! též pro pi'evzetí dluhu: Sb. n. ř. (7) 2775.
27) Podle záJko'lllllého pojmu novaoo (§ 1376) jevilo se to pOChybným:
Rep. [lát, 9 (Sb. 4667); proto bylo tak nyní výs'lovně uvedeno v § 1410.
Totéž stanovisko zastávali. již dříve: StrOlhal, Griinh. Z., 10, 416; Unger,
.tamže, 15, 556, poz. 3; Schey, ObL Ve'l·h., 81, ,poz. 2; jinak HnlZa, Novat ion,24.
2~) Sb. 7232; n. ř. (1) 312, (3) 867, (15) 5769, 613!); jinak Sb. n. ř . (4) 16!'í9.
20) Dluh se v tombo SiD1ěru jen zdáJllivě zm ění, 'IYo,něvadž zpravid.~a
převlzetí 'fJP'I1sobí, že běžící promJčení ,se přel'uší: Knoke, Do.gm. Jlhrb., 60,
424; Hel1mallln, Krit. Vrschj., 49, 518; SI\). 15.078.
30) Sb. 1971, 2708, 3599, 6908. Pokud <wšem v ná;miJtc,e spOlČ.Ívá disposice nad :práJvy dlužníkovými, může ji pi'''elj imatel UlpI atň ovat i jen, pře
vzal-li zárorveIĎ. toto :právo anebo dosáhl-li z:vláJštníbo zmocnění c1<lužnikova,
ahy ~ímto právem mohl dispono'Va.ti. Th iprratí na př. o námitce 'vpočtení;
Zpráva, 2!Yl; Ehreuzweig, 257, 'poz. 23; srov. něm. ohč . zák., § 417.
31) Ehl'enzwei.g, 257.

141

6. Ved'lejší práva pohledávky (úroky, smluvní pokuty a
pocl.) nejsou sice změnou dlužníka dotčena (§ 1407, 2, 1). Avšak
rukojmí a zástavy zřízené osobami třetími ručí i pOl př(n;lzetí zá··
vazku jen tehdy, jestliže rukojmí nebo zástavce ke zmčně dlužníka přivoIil (§ 1407, 2, 2). I bez zvláštního přivolení trvá tedy
zástavní právo dále, je-li vlastník zástavty sám pH smlouvě
o převzetí zúčastněn jako dlužník nebol přejimate1 ). Konečně
přecházejí rovněž zásadně případná privilegia exekuční nebo
konkursní - pokud není jinak s,ta,novteno - , avšak stejně jako
při cessi nutno v každém jednotlivém případě vyšetřiti práv'ní
povahu privilegia a nutno' dle toho za okolností odepříti privilej
vě~iteli v jeho poměru ku přejimateli 33).
32

II. P o II k a

Zl).

§ 342. 1. Povaha a
1. Pods,t a,t u poukazu 2)
asignáta (po'ukázaného), aby

tv;oři
něco

účinky.

dvojí' zmocnění 3) : Zmocllění
na účet asignanta (poukazu·

32) Dojde-li však ku pr'ev~ií bez součinnosti jeho (§ 1406), nutno se
úeteleIQ. na oLdo'bný stav věci rovně,ž požadovrut,i jeho přivolení: Adler,
Aq·cb. f. bg1. R., 3, 7; Zlpráva, 297.
33) Zlpl'ava, 298; Knol<e, Dog1ID. Jh!1b., 60, 430; Adler. 5; j. m. EhrEmzweig, 258, poz. 31.
1) Wendt, Das al'lg. Anweisungsrecbt, 1895; Lenel, Dog·m. J,h rb .. 36,
113; Le'llt, Die Anweisung ... , 190'7; Scbey, Obl. Vrh., 478; Last, LeJJl'e
von der mittelbaren Lei tung; Grunh. Z., 37, 642; Ad,ler, Anweisungs ·
recht ... , tall1'le, 40, 189; Spira, Das oste!'!'. zivile An,w eisung., 'r echt, 1914;
Zprá:va, 284; Pisko, Einf,luB dM dritten Teilnorvelle . .. , Z. f. Ha.ndeJsre<Cht,
.80, 178; Hasenohrl, 2, § 77; tKrasnopolski, 278; Ehrenzweig, 264.
2) Od poukazu obyčejného nutno rozeznávalti .pouk,a:z 'k upeck)', vydaný ooohodníkem o penězích. cennýoh paipíreoh nebo jinýe,h věce>eh zastwpitelnýoh. PoukáJzka kupecká mů>že zníti na :řád (obcb. zák., č. 301).
Směnka cizí m[L formu pouka'lu o čistce peněžité a je ze ·z ákona paph'em na řád. mmí-li indosa;ce vyloučen.a zvláštní ldausulí (směn. z. ~ 3,
§ 8). Šek (Ii,t eratura u Elhrre.nzweiga, 265, IPQZ. 8) je neúplným poukazem,
jehož ipříjetí poukáz.aným je 'VY'loučeno (šek. 'l.álk. § 8). Šek vydávi ~e
se tak jako směnka jenom o penězích. Není nutno, áhy v šeku byl udán
příjemce a je 'p ak papírem maj~tele,kýrrn. Poštovní poukázka (Fux, Post.anw,()IÍsungsrvertl'a-g', Br. Jur. Z., 1921, Č . 3, 4) není vůbec poukruzclll'. nýbrž
pravidelnou 'smlouvou ná:klac1ní, která slouží ,k zasilání částe'k peněžit~;ch:
Sb n. ř. (9) 3591.
3) Sc.hey. Obl. Verh., 482. Jiný a1árzor (!Zniocnění příjemcovo, ph·
tební mandát poukázanélmu); Lent, 129; naproti tomu Schey, 480.
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jícího) plnil a zál'ov€ň zmocnění asignatáře (příjemce poukazu)1
a,b y plněni u as,i gnáta na účet as,i gnanta, ay;šam v,e vla ·tním
jménu 4) vyblfal (§ 1400, 1). Poukaz může býti dán netoliko písemně, nýbrž též ú ,tně nebo mlčky"). Pravidlem, kte!l:é některá
ustanovení zákona (na p~. § 1402) dávají na, ruku, jest však
forma písemná. Pfedmět,em poukáJzaného plnění j,s ou zpravidla
penÍ7ie, ceJmé papÍJ'y, nebo jiné věci zas,tu,pitelné, mohou jím však
býti také věci nezas,t upitelné anebo úkony. PoukáJzané plnění
mllže býJti závislo od plnění vzájemného (akkrediti'V) 6).
2. Plněni poukázan.ého pi'íjemci je záro;veň ne,~ímJ'rm plně
ním pou~zaného poukazujíc,ímu a poukazujícího příjemci. Plnění
to má t.udíŽ dy;ojí právní důvoďJ: jednak v poměru me<Zi poukazujícím a po wkáz:liným, v t. z,v. ploměru úhrard!ovém, j,ednak. v poměru mezi porukwzujícím a p~íjemcem v tak zv.
poměru
valuto,vém.
a) Poměr úhroolo vý může, nemusí všalr spoč.íva.ti v zá,vazk.u
poukázaného vůči poukazujícímu. Tento zá,vazekJ provedením
poukaz Ul (§ 1401, 3) zaniká: po'u kaz na dluh. Ne,ní-li pouká:zaný
dlužlúkem poukazujíc:úJ.1IO, tedy má nárok na. náhradu, toho, co
ve ~mys,lu pouk:lizU plnil : poukaz, na úvěr.
b) Poměr valutový může, aV1š ak nemulsí ,spočívati v dluhu
pouka.lzujiÍ'cího vŮ'či příjemci. Tento d~tih 7) zaniká 'zpra.vidla
teprve plněním poukázaného, a nikoliv již, poukaz.e m a.nebo' p~í
jet,ím poukazu (§ 1401, 3). Poukaz ,se vydává, vzejde-li o to
pochybnost, za úč.elem placení a nilwliv na místo, placenÍ. V po') Arg. a contrario § 1400. "Na účet poukazujícího"; Zpráva, 285,
Adler, 200. Právě proto není tu dvojí plná moc; není též zapotřebí dvojítého příkazu: Ehrenzweig, 264.
5) Poukaz ústní ovšem není valně praktický: Krasnopolski, Ande!'Ung und Erganzung ,e<iniger Boo.tinnmungen des A. B. G. B., 37 j WeUspach8!r, Krit. Bemel·k1illlgen . .. , Gel'. Z., 1908, Č. 11. PoUJka.z je (pod'le
občanského práva) zahrnut v akceptu směnečném: Sb. n. ř. (10) 3744.
Nikoliv však v určení platebního místa: Sb. 2409.
6) Rozll. z 29 .. října 1918, J. Bl., 1920, Č. 7. Opačně může též prodávající kupci uděliti poukaz Jla zboží přiměřeně podmíněný: Ehrenzweig, 265, poz. 6.
7) Skutečnost, že poukázaný je dlužnjJ.{em poukazujícího, nezakládá
sama o sobě ještě poukaz na dluh, je nutno, aby poukaz byl dán zře
telem na určitý dluh . aniž proto by bylo třeba pojmouti dluh jakožto
omezení clo pOlllmzu: Ehrenzweig, 266.
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chybnos,ti 8) poukaz není platbou. Zái::;a<du tut,OI vyslo,v uje zákon
(§ 1401, 3) jenmn v příčině poukaJzu, kiterý nebyl ještě poukáJzaným vMi pď-íj,emci přijat (§ 1401 na rO'ldíl od § 1402). V příčině
pouka,zllt již pi'ijatého ponechal zákon o,t ázku tuto oltevřenu a
vyhradil ji vůli 'S,tJran jak tato' ~sel v příje1tí poukazu pl'o,jeví. A v~ak
i v takovýchto, pi1ipadeoh ,sluší, je-li o to po'chybnost, vůli st.ran
(arg. § 1379) vytkládat,i v ,t e,n Is mysl, že plijetí poutka:zu neosvobOtzude je~tě dosavadního, dlužlnilm 0).
3. Účinky jeví pouka;z, zřetelem na trojí poměr v něm zahrnutý t.aké v tmjím směru:
a) Mezi phj,emcem a poukázaným. Prohlásí-li poukázaný
prO'zatím jenom vůči poukazujícímu, že poukaz přij;má, vznikne
poukáizanému závaz,ek jenom vůči poukalzujícímu; jeho záva-zok
vůči příjemci V1znilrne teprve, kJdJyž, prohlášení o' přijetí poukazu
pNjemce došlo (§ 1400, 2) 10). Stal'o>-li ,s,el však tak, pak zakládá
poukaz abstrwktní závazek (§ 1402) 1]), vůči němuž j,SOtl námitky
z poměru úhradJolv ého a valutového vyloučeny]2), a jSiou při
p~lS1tny jem. taklo vé námitJky poukárzaiIlého, které "se týkají platnosti příjetí (nikoliv platoos,t i poukazu), nebo kte,ré vypl)'Va.ji
8) "Nebylo-li jinak sjednáno" . Příjemce poukazu, jemuž dluhuje
poukazující nějaké plnění, může i bez ohledu na výsledek poukaw prohlásiti, že je poukazem uspoKojen, může tedy poukaz přijmouti na místo
placení: Věst. miIl!. sprav., 1916, 122.
0) Zpráva, 289.
JO) Není však třeba, aby prohlášení poukázaného bylo teprv.e pří
jemcem přijato, stač í, že prohlášení to příjemce došlo (§ 1400 na k.):
Zpráva 287. Tak je tomu již při splátce: Sb. 14.114. Srov. též Sb. 15.833.
") Něm. obč. zák., § 784, 1; švýc. obl. právo, čl. 486, 1; Sb. 13.549.
Shora § 315, poz. 5. T. zv. abstraktnost delegační, která spočívá na
myšlence, že závazek z akceptu má býti nezávislý na kausálních poměrech
mezi poukazujícím a poukázaným a mezi poukazujícím a příjemcem poukazu, kteréžto poměry jsou základem poukazu. Od toho liší se t. zv.
abstraktnost co do řádu (podle obch. zák., čl. 303, 2), která slouží ochraně
llůvěry a přichází proto k dobru toliko poctivému indosatáři: Wielanc1,
Der Wechsel, 72. Co do povahového rozdílu mezi příjetím poukazu a
abstraktním slibem : Salpius Novation, 438; Pisko, Z. f. H. R., 80. 180.
poz. 6.
12) Samozřejmé výjimky z tohoto pravidla se vyskytují tehdy,
jestliže vadný základní poměr je zjevný z obsahu poukazu (§ 1402) anebo
jde-li o zneužití práva (§ 1295, 2) anebo konečně, jsou-li oha základní
poměry tak vadnými, že plnění poukázaného v tomto &měru tvoří bezdůvodné obohacení. Ehrenzweig, 268, s poukazem na: Thur, Dog·m. Jhrb._
48, 50.
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pl'ťjemci"

poukazu anebo z osobních

vz, tahů

poukázaného ku

(§ 1402) 13).

b) Mezi poukazujícím a příjemcem:
a) Povinnosti příjemwvy vyplývají z poměru valutového.
Je-li poukaz dán za účel<em zániku diuhu, za účelem platby, aby
dluh pouka.zujicíhO' vůči příjemci byl smazán, lTlIUJSí příjemce,
}"dtyž poukaz přijal, vyzvati poukáJzaného, aby plnj}l (§ 1401, 1, 2).
Neboť v taklo vémto pí-ípadě pokláldiáJ se poukaz, podle obecného
pojímání právního obchodu záro~e,ň jako příkaz. příjemci, aby se
ne!jprve pokusilO' t~), opatřiti si uspokojení u poukáz.aného H).
Příjemce není však povine'Th vynutiti uspokojeni cestou prá,v a.
KO'l1lečně není příjemce s,ice v žádném případě nucen, aby po:'
užil poukazu, mrav bez,eJstnéhO' obchodu však vyžaduje, aby pří
jemce - necha,ť účel poukazu vůči němu je jakýkoEVl. - pol1kazujícímu b~z ' prod:len.v oznámil, nechce-Li ·pouka~ použíti,
anebo odpÍ'l'á-li pO'llmz.a ný příjetí poukazu an.ebo plnění (§ 1401;
2); jinak je povinen k náhradě 15).
(J) Práva pi'°íjemc()va vuči poukazujícímu pro pří padl, že poukázaný poukaz nepřijme nebo nesplruí, řídí se rovněž podle
poměru valutového. Píoukaz sám O' sobě ooposkytmge prá~o postihu. Stal-li se poukaz na př. za tím účelem, aby byl uhraž·en
dluh poukazujícího, můž'e pr·íjemc,e vdaném pí-ípadě uplatniti
původlní pohledávku proti pouk.azujícímu. Poukaz není platbou
(§ 1401, 3). Pů"Vlodní pohledávka poukazem ještě, nezanikla.
Jenom v tom pHpad'ě" když příjemce se tohO' výsJ(wně nebo
mlčky vzdal tím, že kv1t.o'vaJ dosavadn'Ímu dil užníkovi a.nebo
vrátil mu úpis. dlužní, je totO' práv~ postihu vy]Qučéno.
c) Mezi })()ului,zujícím a pO'ukázaným rozhod'Ulje poměr úlna,dový. Poukázaný zpravidla není po·villi8Ui poukaz phjmouti.
J ·enom při poukazu na dluh je k tomu povinen, "pokud' poukázaný to, CO' má; plniti, pouka,zujícímu jii dlUJhud~" (§ 1401, 1, 1).
,.Pokud", t. j. netoliko podle cifry, nýbrž. též CO' do, v:šech modalit
13) Rozh. Z 25. září 1912, Not. Z., 1913, č. 24. Positivním výpoč,tem
I}1'Dpustných námitej< jsou vylou,č,ooy netoliko námitky 'z poměru úhradového a z poměru v~ltut·ového, 'a ,le též námitka padělání a ná!mibka stran
nezpůsohilosti ,p oukazujícího Je 'p rávním jednálJlím. Pro.ti tomu patrně
práIVem: Rappa,port, Die Einrecle atd., 183.
14) Zpráva, 289.
1') To se s·tane p~·aikti:c.kým zejména tehdy, je-li pl'lJemc·c nuce n
upJatni~i svoje 'Prárvo {
l J'ostihu prot.i 'Potl!lmJzujicímu, 'Poně,vadž poukázaný
poukázku nepřijaI Mlbo nesphlil.
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pln ě nÍ.

Proto nemá na př. poukáJzaný dlužník porvimlost poukaz
pf1jmouti, pokud mu ještě přísluš'Í námitka nesplněné smlouvy
anebo právo zadržovací 16). Přijme-li poukázaný poukaz, platí
stran právního poměru m.e,zi ním a poukazatelem - není-li tu
jiné}lO poměru úhrado·vé'ho - předpisry o smlouvě zmocňovací
(§ 1403, 1, 2). Bodle poměru úhradO'vého řídr se ~áJV'o poSltihu.
Jako zmocn ěnec má pouk4zaný ná:r:o k na nálli'adu, napro·ti tomu
nemá postihu, jestliže pla,til joo tOl, co pouk.azateli byl dluž en
(§ 1401 , 1), anebo jestliže přijal pouklaz v úmYlSlu d~mva.cím 1,).

§ 343.

2.

Pře

n o 's a z::í n i k P o u k a z u.

poukazu může jej d'á ti dále, pokud poukaz není
Il!eoo povahou plnění omezen na jehO' osobu. Plnění
poukázané!ho druhému příjemci ·se pak pokládá za bezprostřední
plnění poukazateli (prvému přijemci) . Neni třeba, ahy poukázaný
vůč i druhémw příjemci znovu další poukaz přijal. Naopak poklád'áJ se plráVlo z prvého pl1jelt í samo .sebou za postoupené pří
jemci druhému. Řada postupů poukazu je prá,vě taki neomezena,
jako možnost oos.sÍ.
2. Vůči poukázanému nelze poukaz odVolati, jakmile poukázaný poukaz vůči pl1jemci přijaJJ (§ 1403, 1, 1) anebo splnil 1).
Jinak rozhoduje co do otázky odvo,l ate'lnos.ti, jakož i {lO' do všech
ostatních práJvních následl\:ů mezi 'S.t ranami, právní poměr mezi
pou!ka.zujícim a poukázaným, tedy, pokud tu není jiného právního důvodu, rozhodují předpis;y pla,t né pvo smlouvu zmocňovací
(§ 1403, 1, 2). Proto může ta.kJé poukaz., l{,'terý vůči poukázanému
je odvolatelný, za ok·olností i vůči němu hýti neod<v:O'latelným,
v kterémžto pl1pad;ě pak' zavazuje poukazujícího k ručení
Opa,čně ·o dvolání poukazu, které bylo prohlášeno. jenom vůči
příj.emci a které hy pro powkázaného bylo bez významu, zlwazuje
příjemce, jestliže pf18S to poukazu použije 2).
3. Poukaz nezaniká smrtí jednoho ze zúčastněných (§ 1403.
1, 2) 3), ani ·tAm, že jeoon z,e zúčastněných pozbyl způsobilosti
. k prá,v nim jed!náním (nmn. obč. záJk. § 791); ani tím, ve ha jmění
1.

Příjemce

vý slovně

J6) Zlpráva, 288.
17) Důkaz ná1eiží poukruzateli: Ehrel1Jzweig, 269, rpoz. 32.
1) Srovn. n ěm. 000. zák. § 790; Adiler, Gliinh. Z., 40, 193.
') Bborenzweig, 270.
3) STO-vn. n ě,ID. obě. zák., § 791; Věst. min. sprav.., 1916, 122.
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poukazatelovo je uva,l en konkur~: <wša,k poukázaný nemúže pak
pouka,z, který do té doby nephjal, přijmouti nebo::iJplniti na účet
pOl1'kaJZ3Jte,lův, jakmile &e o zruháJjení Iwnkursul doz,věděl (arg.
k,onk. ř. § 3; šek. zák. § 12) 4). Námk příjemcův proti poukázanému promJoThje ,&e vždy ve 3 letech (§ 1403, 2). Tato krátká
lhůta promJČ'ecí je odůV'odně,na vzhledlem k a,bstraJ~tní pova1
z.e
závazku 'li poukarhu V'znikajícího a pla,t í p~'áivěl prot,o také jenom
stran nároku příjemcova prroti po'u kázanému Ú).
HLAVA VI.
Změna

trvajících

poměrů obligačních.

Hasenohrl, 2, 289; Ehrenzweig, 189, 271.

A.

Zm ěna

na

základ ě

smlouvy 1).

§ 344.
1. Poměry obligaooí mohou bez ujmy dalšího svého trvání
býti změněny změnou ob&ahu (§ 1375). Tak může se státi ujednáním anebo be.z ujednání, poruvením záva~ku, zaviněním nebo
prodlením, spo,rem. právním 2) anebo konk'm'sem.
Ne.právem uvádí zákon (§§ 1376, 1377) obnovu v této ouvislosti: Neboť obno,nou zrušuje e stará obligac,e a dává 'e Ba
jejími mÍlStě oblig'3JCO no,v á (§ 1377). Na,p~·o.ti tomu jde o pouhou
změnu při smíru (§ 1380) a při uj-ednání mc.zi věřitelem a cHllžnikem o. době" místu a způsobu splně,ní trvajícího závazku anebo
o jiných bodech vedlejších.
2. Smlo,u,va o změně závalZku, kterou stávající závazek bez
újmy své identit.y se změní, nedotýká se &ice dlalšího trvání
pohledávky, nýbrž mění nanejlV'ýš její rOlZsah. Avšak právě pwto
nezachovává se tu vždy plná právní identita pohledávky. a
nemůže .se proto změna taková zá&ldně dK:JtkTlO'uti práv a povinnl.isti osob t,řetích (zřizovatelů zástav, pozdějších věřitelú
hypotekárních, rukojmí: §§ 1379 a 1390).
4)
5)
1)
nisses.
')

B-all'ltsch, Kom. ke konlk. ř:í.(lu, § 3., p<Yi-. 35: E-hreJ1lZw eig, 270.
Zpráva, 291. Kdy začíná promlčení? Ehrenzweig, 268, poz. 22.
Kleín, VeJ'tragliche Anderung des lnhaltes eines SchuldveJ'halt1907.
Shora § 150.
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B. Porušení pohledávky.
§ 345.

1. Z:1 V i n

ě 11

í 1).

Dlužník může splnění svého závan,ku úIDYlslnĚl nebo opomenutím zcela nebo, čáJ&tJe'čně, zllemo·žniti: (UodaJtečná nemoižnjů'srt
plllění, za kterou ručí 'Lavá1zaný. Zavinění mů~e v'šaJk sp;očívati
též v t.om, že dlužník odpirá plnění, aneho že vykonává plnění
v a,d,n é , anebOo že jedná p1rOoti povínnOosti ně,čeho. opomenouti. Tato
.,positivní porru.š ení smlouvy" 2), tYlto četné přLpady, v nichž ně
kdlo učiní to, čeho, má opomenlOUlti 3), anebo, v nichž někdo provede Isioo plnění, avšak vykOoná jel vadně (§ 912), ne,lze, siJce pojímati jakožto nemoižnOos,t plněrní, přes· to- však: spa,dají pod hledisko zaviněného Plol11Jšení 'ZálV'azkUi (§ 1295). Zavíněné pOlr ušení
závazku může bý.t i zámveň dle.Iikt,em, jednáním 15a,mo o sobě ned0V101eným. Velmi ča,sto j1e v:ša;k tako'v éto porušení 'samOo 00 .sobě
jednáním do.vlo ,~eným, které se jeví nedovoleným jenom 's ohledem na urči:tý porměr ohliga,čni. Elementy takJOové<ho pOorušení
závaJzku jsou tY'též jako elementy d1erliktu (§§ 1294, 1306) 4).
Dlužník: mČoÍ podle platného práva zásadně za každé zavinění
(§ 1295). Avšak ručení p,r o ncdba,r ost kteréhokoliv druhu lze
vyroučitJi ujednáním 5). Na druhé straně mčí dlužník za okolno,s tí '(§ 1311) t.éž za náho'du.
1. p.o'l"ltšení závaZiku zava,zuje prř,ed1evším k náhradě šlwdy 6),
zpravidla k náhradiě ,š kody kiolJ1Juetní, která! SIlmtečně nastala~
při ipoškozeru cizích věcí, které nastalo lehkou nedbalo's tí, pouze
k náhradě škiody abs,trrak:tní, kte.J'ou jes,t určiti podle obecné
hodnOoty: před'mětu plnění (§§ 1331, 1332) ' ).
1) Shora § 132.
2) Staub, Positive Vertragsverletzungen, 1904 (II. vydání, 1913);
K,iss, Arrcll. f. bgl. R., 31, 175; Pisllw', EimluB dklir da;JÍiten. 'I1ei;]novelle ... , Z. f. H. R., 80, 234; Lenhoff, Positive u. negative Ve,r tragsverJetzUIlJ~elJ1 ... , Zeutr. BL , 1917, 385.
3) Je-li tu trvlaiLá povinnost nMeho opomíjeti. jeví sre jako Msteěné
zmaření ve smyslu § 920, jedná-li zavázaný jednou proti této povinnosti~
Mayr, J. Bl., 1908, č . 39; Zpráva, 164; Lenhoff, '393.
4) Shora §§ 299, 328.
5) Sb. n. ř. (7) 2838; rozh. n. s. Č. 1867.
6) Náhrada zahrnuje též útraty marných Kroků podniknutých za
tím účelem, aby se věřitel domohl splnění: Sb. l4.855.
7) Příklady u Ehrenzweiga, 272.
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1. ToEko věřitel má nárDk na náhradu šk1Qd'Y, rukoliv však
o oba třetí, která utrpěla škodu tím, že závazek nebyl splněn 8).
Za škodu, způsobenou porUlŠením závazku, ručí pouze dlužník.
nikoliv též jeho zástupce nebo pomocník, nebo osoba třetí, kteří
škodu způsobili, pokud jim nelze přičísti k tíži úskok, anebo pokud &e cholv ání j.ejich nej.eví také vůči věřiteli jakoito jednání
nedovolené 9).
2. Toliko dlužník ručí. Avšak "kdo jest povinen někoLllu 10)
nějakým plněnim, ručí mu za zavině,ní 11) Siv ého záJkonného zástupce, jakož i za zavinění osob, jichž používá ke splnění, jako 12)
za své vllastní zavinění" (§ 1313 a) 13). Dlužník ručí tu<.líž jak
-za zákonného 14) zástupce, ·tak i za zástupce dobrovolného, který
sám - nedopustí-li se nedovoleného činu - věřiteli neručí 15),
nýbrž je zodpověďen toliko zas,t upovanému; dále ručí dlužník za
pomocníka, t. zv. pomocníka při splnění lil) . Dlužník smí sice
8) Na místo osoby třetí má však nÚlrok na, náhradu škody věřitel,
šlk odu a je-li tedy ,škoda, kterO'll utrpěla -osoha třetí,
nepřímo též škodou věřitel e. Rovněž může též smlouva 2a okolností již
salllla o sobě z,akládati povinnost k péči vůči určité osobě tř~t.í; příklady
II Ehrenzweiga, 276.
9) Shora § 28, č. 2; § 133, Č. 4.
10) Podle znění zákona je nutno, aJb.y záv<l!zek trval vůči osobě jiné.
a dlužník ručí !pak jenom .této osobě. Jinak má !po 'případě mislŤ;O toliko
ručení za třetí osobu podle § 1315 (doleji § 428). Proto nezahrnuje § 1313 a
některé případy (příklady u Ehrenzweiga, 273, poz. 10 n.), proče~ nutno
si tu vytpomoci obdobným použitím § 1313 a.
11) N€ní nutno, alby tu bylo skutečné Zlavinění, rO'lhoduje péče dlužníku náležející: Ehrenzweig, 276.
12) Dlužník ručí za wélho 'ZásJtUlpce, třebas sám vůbec není schopen
něja,kého zavinění: Ehreniwe:g, 276.
13) Něm.dbč. zák.. § 278; Bmckner, Rai!tung ftir das rechtJSwidl'ige
VerhaJten Anderer. 1901; HoffmaDill, Haftung des Sohuldners fi.ir seine
Gehi'lfen, 1902; Feder, VerantwortliClbkeit fi.ir fremde1s Verschulden, 1902:
Heinsheimer, Haftung des Schuldners, Grunb. Z., 40, 115; Miburko, Revis:on des Schaden8'l'satzredhtes, 22; Zprá'V'a, 266; Písko, Einflu/3 der d'ritten
Teilnovelle, Z. f. H. R., 80, 205.
14) Tím je míněn .též zástupce povolaný soudem nebo podle stanov:
Sb. n. ř. (10) 3983; Ehrernzweig, 274.
10) Sb. n. ř. (12) 4884.
16) Výrmka neplatí ani podle § 264 pro poručníka, který neručí za
zavinění "osolb jemu 'IlodřízenÝ'c-h", nýlb'l1ž který ručí to.Jiko za řádný
výběr a dowr (Pfaff, Dobré zdá.ni, 83; Randla\ Schadenersat1JpfHcht, 92.
99, ,p oz. 68; Krainrz., 2, 21, 254; j . m. Kl'asnopolski, Lehl1huoh, 4, 320). Autoři
novely mysl€li s:ce na výjimku, poněvadž byla · obava, že by ZOIstřením
l'uČí·<li OSOlbě tř€H z~
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zpravidla užíti cizí pomoci za účelem splnění svého závazku 17),
čin í tak však na vIla.stní nebezpeči 18). Ale ujednáním lze vyloučiti ručení za pomocníky 10), ste jně jako lze opačně ujednáním
vyloučiti přibírání pomocníků 20) . V onom phpadě neručí pak
dlužník vůbec za pomocníky, v tlomto případě, použije-li přes to
pomocníka, ru čí za něho již proto, že ho použil, ručí tudíž také
za každou náhodu, která by jinak nebyla nastala (§ VHl). Totéž
platí zpravidla i tehdy, užije-li dlužník náhradníka nebo substituta-. V tom zpravidla již spočívá porušení závazku, z kterého
vzniká pro za.v ázaného povinnost ručení Hejen za zavinění náhradnJkovo, nýbrž vůbec za výsledek (§ 1010), za každou náhodu, Meré by věc nebyla jinak bývala vydána (§§ 965, 979) •
.Jestliže však bylo dovoleno výjimečně, aby dlužník použil náhradníka, pak ·opačně použitím náhradníka svůj závazek splnil
a ručí tudíž (§§ 1010, 1295) jenom, bylo-li spln ční salllO vacln,)'m,
tedy ru čí toliko za culpa in eligcndo (§§ 1153, 1165) 21).
3. Věi-:itel může v každém případě žádati dluhov:1l1é plnění,
poněvadž llení jeho věcí, aby nemožnost splnení tvrdil a dokázal (§ 1298). Stane-li se mezi sporem, že plnění jeslt znemožněn(}
\' inou dlužníkovlou, může věřitel změniti žalobu a žádati míst(}
ručení pOlUč ní'kova

byl ještě zvyšován odpor 'proti přijínu\ní porulče nství
(Zpráva. 268); avšak mírnější ruč e ní § 264 .platí ItOJi'kD, CD dO' Ipom ěru
poručníka k zamě&tnancům poručencovým. jemu podřízeným. PDručníkoVD
ručení však za pomocníky, jichž užíviL při výkonu svýc h povinnDstí poručen"kýcb, je podrobeno Ip ravidlu § 1313 a.: Krainz, na. uv. místě.
17) Také již Jcu 'příp.rav ě tohoto Spln ění: Sb. n. J'. (18) 7316; ,po·chybné
plipalC1y u Ehrem,weiga, 275, 'P07-. 21 a. 22. - Takt!l f'ž při zpro' tředlkování
l1. umvření smiollvy: cíl. nař. 7- 12. ČC I"Vlla 1915,č . 158 ř. z.; Sb. n. ř. (10)'
4017; Fisc.hbach, Ar.c,b. f. bgl. R., 41, 160; Doliň sk i, Haftung des Kontrahcnten ftir se' ne Gebilftl1 ... , 1893. - Obocb ně též, Iponechá~ILse v)"rkDIl
práva osobě jin é: § 1111 (jinak § 371); Ehr€mweig, 275.
18) To znamená ručení za škodu, zl}Jůwbenou s plněním na věci,
kterou jes.t pJniti anebo též na věci jiné: í'h. J1. ř. (1) 358, (13) 4906; Z.1.
škodu způ·s obenou II příl ež itolS ti ~plnění ru č í dlužník jen tehdy, jestliže
dlužník tímže úkonem sám porušil SVltj závazek: Ehrcnzweig. 275 (pří
klady poz. 18 a. 19). Za n edovolen é činy jen podle míry §§ 1315. 1316.
19) Sb. n. ř. (3) 19'12; (7) 2838, (13) 4951: j. m. W einberger, BefreiulJgsklauseln im Seefrachtrecht.e, Ger. Z., 1911, Č . 45.
20) Zpráva, 267.
21) Zpráva, 267. V t émže rozsahu fučí o:-;~atně dlužník též za talwvé
osoby, jichž pou'Zívá k opatJiovlÍJlí svýc h 7-ále~itostí, jde-li jim - třebas
je nelze považovati za pomocníl<y k tíži 'p orušení závazku (§ 1315,
c10leji § 428).
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plnění

lláh.rady škody (civ. ř. s.. § 235) "~). Stane-li 'se tak teprve
v Nzení exel{Jučním, mMe věřit.el od exekuce, ustoup,iti a podati
no,v ou žalobu na náhrad.uškody (ex. ř.. § 368.)
Žádá-li věřitJel náhradu škody míSlto splně,ní 23), je na něm,
3iby p[~okáJzaJ, že tu j,e obHga,ční p,oměr, dá~e, a.hy prokázal
škodU! 24) a konečn,ě, aby prok1ázal, že splnění je nemožné.
jestliže ovšem dlužník mo~nlols,t splnění popírá 2G). Žalo,v anému
dlu~níku náleží pwkáJzati, "ž,e mu hylo' belz jeho zavinění zahráněno, ahy mohl splniti svůj smluvní nebo zákonný záva,zek"
(§ 1298); dhIžník musí to tedy prokázati, tVTdí-li, že, nezavině
nou nemo'žností plnění je závazku z]JIJ.'o'Měn (§ 1447) 26). Opirá~li
6e ovšem nWI'(jk Žalobcův o to, že dlužník porušil svou poviuI1ios,t něčeho opomíjeti, je věcí žalobcovou, aby stejně jako při
nedovoleném činu, prokwzal takové.to jednání, třebas nemusi
prokázat,i taJk,é, že jednání to lze dlužníkiovi přičítati 27) . Rovněž
stíhá bř,en1~no důkalzní žalobce, činí-li nároky z vyššího stupně
Tu,čení

28) .

4. Nárok na náhradu šlwdy je, však v takovýchto pHpadech náll'okem z poměru smluvního, nikoliv náwk!em ,s amostatným 20); pro,to jdou zpravidla nároku tomu kl dloblU také
zajištění (zástav,n í práva a rukoij emství) a piiedno's,t ní práJva.
která s poměrem smluvním js,ou spojena, 30). Pl'oto ovšem na
22) Sb. n. ř. (8) 3068. Nezmění-li . věřitel žalobu, poněvadž se zdá
vždy ještě možným, vymoci si splněn í cestou exekuce, sluší žalovaného
odsouditi k pll}ění (Sb. n. ř. [JO] 3688, [13] 5449), pokud bezpodmínečná
nemožnost splnění není zjevna (Sb. n. ř. [15] 5999; rozl1. z 26. září 1916.
. Zentl'. Bl., 1916, č . 416). žalobu, směřující toliko na splnění, sluší však
- je-li splnění JlemožJlé - zamítnouti s výhradou žaloby na náhradu
škody: Sb. n. ř. (6) 2269.
23) Podáním žaloby na náhradu nevzdává 'e však věřitel ještě
práva na splnění: Sb. n. ř. (14) 5538.
24) Sb. n. ř. (9) 3121, (12) 4631.
25) Pfaff~ Dobré zdání, 118 a j.
26) Sb. 10.392, 10.429, 14.826, n. ř. (9) 3688. 3708, (13) 5601. To platí
též pro případ, že dlužník popře vůbec smlouvu, poněvadž v takovém
popření leží též doznání, že smlouva nebyla splněna: Sb. 2056. Nepří
pustným jest ujednání stran domněnky zavinění: Shora § 151, poz. 11,
proti Sb. n. ř. (12) 4625, (13) 5078.
27) Ehrenzwe.ig, 277.
28) Sb. n. ř. Cl 1) 4361.
29) Sb. 1133.
30) Shora § 308, Č. 3 b, § 333.
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druhé ;5,traně pro,ti tomuto nároku lze činiti tytéž námitky 31),
kt-el'é lze č.initi proti vlaJS,tn.ímu nwot&u ze, smlouvy.
II. Zmaří-li S'Eli splnění. vinou zaváJzall1ého' anetbo, náhodou,
za kte,roul on ručí 32), nabýváJ 't ím dtl'uhá s,trana 'llIe,tom~o 33) práva,
žlá.<kt,t i náhradu š-IDody pro nesp~nění, nýbrž druhá s,t rana může
také od smlouvy ustoupiti (§ 929, 1) 34), necha,ť jli'ž s~m3J z.á,v azek sVllj, již slp lnila nebo ne (§ 921). "Zmaří-li se splnění
~áJstečně 35), mMe d'whá s,t raua, od smlouvy odS't)oupiti, když lze
viz shora § 299. č. 3.
32) K tomuto "pleonasmu" (srovn . naproti tomu n ěm . obč. zák. § 280,
.325): Ehrenzweig, 195.
33) Takové bylo stanovisko dřívějšího práva: § 919 o. z. o. Teorie
a praxe byly tedy nuceny nastoupiti obtížné tl vyumělkované okliky, aby
se vyhnuly vÝ8ledln1m téměř nesnesitelným: Mayr, Ger. Z., 1904, č. 36;
Wehli. J. Hl., 1905, Č. 4; nyní přimyká se zákon (§§ 918 až 921) v celku
stanovisku zastávanému již v obchodním zákoníku a v novějších zákonícíclh olbčan ský ch, avšak s úohylkami nilkoli" bezpodstatlI1ými: ZlPrrávJ.
162. Proti této samostatnosti: Ofner, Ger. H., 1917, Č. 3. Pokud jde o poměr nového práva k právu obchodnímu (čl. 354 až 359 obch. zák.), platí
pro právní jednání obchodní i na dále právo obchodní. Neboť čl. 1. obch.
zák. zůstal v platnosti přes čl. ll. třetí dílčí novely. Rovněž nebylo právo,
<lbchodní (čl. 354 n.) nikterak zbaveno účinnosti snad jakožto minimum
práv "zemským zákonodárstvím", které, jak se podobá, anebo také jen
:z,ckí-nlivě. jďe dále: Pisko, Einf'lu13 dell: d'l'itten 'I1eHnoiVCIll'e (Z. f. H. R., SO,
71): Shora § 8, poz. 7.
34) ZřelooJem na nYlllější wpravu prám 1{, od: tupu od smlouvy <ldpadly
některé předpisy o. z. o. (§ 1047 o. z. o.: 3. díl, nov. § 114, § 1166 o. z. o.:
.3. díl. nov. § 150), anebo byly změněnYI (§§ 1154, 1155: 3. díl. nov. § 150).
() tom bude na příslušném místě řeč.
:t5) Zmaření dílčího plnění anebo zmařéní části plnění? (Co do roz(Hlu v tomto směru srovn.ej shora § 296, poz. 7.) Vztáhne-li se předpis
tento na dílčí plnění, dospěje se k té zvláštnosti, že ze zaviněného zmaření
(lílčíbo plnění nabývá druhá strana práva na odstup od smlouvy jen tehdy,
,.nemá-li zájmu Ha částečném splnění" (§ 920, 2), kdežto prodlení (třebas
jen ohje;J;:,t ivní) s dwm ,p,ln.ěním bell kažidého dalBillo rpředipoklarl.u p<lskyt lje právo odstupu v příčině všech ještě nesplacených dílčích plnění
(§ 918. 2; doleji poz. 52). Patrně je proto správnějším, vykládati předpis
§ 920, 2 tak, že platí jenom o zmařeném plnění části, kdežto případ zaviněné nemožnosti dílčího plnění (arg. a minori ad majus anebo podle
úbdoby) se podřadí pod předpis, který platí co do prodlení s dílčím plně
ním (§ 918, 2), jenomže ovšem v tomto případě odpadá potřeba, stanoviti
dodatečnou ltnltu: Pisko, Einflu13 ... , Z. f. H. R., 80, 231, který se snaží
oRpravedlniti také rozdílný účinek, odůvodněný tímto nazíráním mezi
'laV in pllou nemožností dílčího plnění a části plnění.
:H) O

promlčení
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usouditi z povahy jednání, anebo z účelu plnění, dlužníkovl
známého, že nemá zájmu na splnění částečném" (§ 920, 2).
1. Od smlouvy se odstoupí prohlášením protivníkov~·m .
(§ 918, 1). Tím, že práv''O na odstup bylo vykonáno, zan.iká poměr obligační. Ods't oupení nemá však účinek věcný. Strany mají
vii či sobě jenom závaz·e k k vrácení, pokud se týče nahrazení
toho, co která z nich na základě smlouvy již přijala, ' a to podle
zásad neodůvodnoo'ého obohacení (§ 921, 2) 36) .
2. Odstup od smlouvy nedotýká se m.imo to "nároku na náhra,du šk,od'y, vzniklé zaviněným' nesplněním" (§ 921, 1) ~ 7).
Náhrada škody pro nesplnění smlouvy o sobě je nárokem na ná hradu hodnoty zmařeného plněni, tedy pÍ"i .srnlouNách oboustranných, bez újmy závazku k vzájemnému plnění. Vedle práva na
odsrtoupení od smlouvy. znamená tudíž náhrada škody v takovýchto případech pro OpráiVl1Jěného možnost, zprostiti se svého
závazku ke splnění, aniž se tím sám vzdá náhrady škody, avšak
oY'šem se srážkou hodnoty vzájemného plnění takto uspořeného.
Právo volby mezi náhl~a,dou škody pro nesplněni SiI!1lo·uvy na
jedné straně, a mezi odstoupením od smlouvy s náhradou škody
na druhé s,traně, není tedy ničím jiným, než právem volby mezi
interesem na splnění a vzájemným plněním na jedné straně a
nárokem na diferenci na straně druhé 38).
III. "Nesplní-li jedna strana, ,smlouvu úplatnou 39) buď v náležité době, na náležitém místě, nebo vymíněným způsobem"
36) To plyne ji'z 'ze všeobc.c ných zálSad (§ 1447), je však v zákoně
pmto, IpOllěvadi totéž platí t:rké 'PTO tako~é lP,řípady. kde
jedna s,t~'ana od smlouvy odstoupí bez zavinění 'p mtivníkov,a a kde tudíž
pro ni nevzniká ná.rok na naJu'adu: Zprá.va, 169. VrlÍJccní se děje z ru.ky
do ruky: Sb. 11. ř. (14) 5433. Dodavat€·l z vojenské smlouvy dodávací
po'z,bývá nároku na vráceni vlastního svélh o plnění podle smlouvy vykon::tného, je,s tliže státní pOlkladnu úmysJno pOŘkodí: cís. nař. z 12. června 1915,
Č. 158 ř. Z!, § 4.
37) Námit.ky ,pro~i této kumulaci: Motivy k osnově něm. obč. -zák. t
2, 211; Ik tomu Kisc,h, Dogm. J1J,rb .. 44, 106; Zrpráva, 167. Byl-li odstup o{[
sm~ouvy V·OI E!lIllou'Vě vyhTaze'n, jsou VJ',loučeny další ná,roky ná,hradní (pro
vady a pod.): Sb>. n. ř. (1) 89.
38) Tím hyla Ílče,l'ně rozřešena známá sporná ot.áJz'k a německého obč.
práva; S]'()!V . Kipp, 27. sjezd něm. práNníků, 1, 24·9; Mayr, ta.mže, 2. 167;
Strob:a1, tamže. 4. 112 a j.
39) Pro jeclnotlivó p>ří>pady (§§ 1117, 1118; čl. 354,355 obeh. zilk. a .i.}
platí uslarú)vení zvláJštní. Nalp roti tomu nelze lpmto, p<YIlěvwd>ž čl. 354 obell.
z.ík. činí odstup ocl smlouvy vS··" ,lovně 'z:i;viFlým na tom, že prodávající
z'VláJšť vy'tčeno
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- tedy 40), je-li tu prodlení 41),- anebo posiJtivní porušení
. mlou.'Y 42) - , může druhá strana voliti buď "splnění (a náhradu škody)", anebo "odstup od smlouvy" (§ 918, 1). Spln ění
:;mlouvy může žádati joo taková strana, která sama splnila
,'vúj závazek vlastní. Náhrada škody předpokládá zavinění
(§ 1295) 43) . Naproti tomu je odstup od smlouvy odůvodnčn H)
bez ohledu na zavinění pouhou skutečností 4"), že nebylo
splněno řádně.

1. Odstup 46) od smloU"Y'Y nutno v takovlýchto případech
prohlásiti ,;za současného stanovení 47) přiměřené lhúty k do<latečnému splnění" (§ 918, 1). Ods.tup je účinným teprve.
když přiměřená lhů·ta tato uplyne 48). Přiměř€no t týče se tu netoliko délky lhůty, nýbrž též povahy právního jednání (čl. 335
obell. zák.). Jinak plaM 00 do výkonu práva, co do práva Yolb~'
a co do 'spojeni nároku na náhradu s ,o dstupem odl smlouvy «')
totéž, co platí v případě, je-li spl nění zmařeno (§ 921).
jE-Mě

neodeV'Zldrul vbou, okolnost, že o. z. o. (§ 918, 1) o' tom mlčí. v~'
kláda:ti opačně: Ehrenzweig, 193; srov. v ' ak Pisko, Z. f. d. g·es. JI. R..
80, 212.
40) O poměru k~ správě srov. shora § 322, ·poz. 5.
41) Doleji § 346.
42) Shora pCIZ. 2. Kontravence proti povinnosti opomenouti jednoll
určitého jednání. neznamená všaik ZillaJřooí S1l'lnění: Mayr, J. H1., 190 . .\ 39. poz. 256; Zp,r áva, 164. Poruší-li jed.na trana jednou povinno'lt, trv:ll E'
uěčeho opomíjeti, vzniká, tím snad nárok na obdohné použití § 91~ (Ehrenzweig, 194, s dO'kloo:y, poz. 25 a,ž 27); avšak 'Případ ,takový lIZe pře~ t(Jo
rozřešiti j,ednooušeji jakC'lJto částečné zma,ření l)od,le § 920: Shora pOZ. 3.
4a) Pisko, Z. f. d. ges. H. R., 80, 214; Ehren'l.weig, 290.
") Avšak tep<rve a toliko touto skutečností. PI'OtO' nelze ochtull orl
smlouvy prohlásiti dříve: Rep. Dál., 246 (rozh. n. S. č. 1738).
45) Pi~,kO', 214; týž, Voraussetozungen des Riicktdtsrec.JJtes ... , J. Bl..
1920. č. 29 ruž 32; EhT(mzweig, 190; j. m. Halpern, Zentr. Bl.. 1917, 392:
Schlesinger, tam ze, 1920, 270.
46) Nikoliv již výhrada odstupu: Ehrenzweig, 191, pw. 7.
47) Ne~ačí skutečné !pOskytnutí lhůty tím, ze pří-slušná Sltra.na vyčká, :
Pisko, 219; E)ll~'e nzweig, 190. Na druhé straně ooipadá ta10 dodatečná
lhůta; prO' vojenE>ké dooa,v at€le (§ 2 cíS. nař. 'z 12. června 1915, č . 155 ř. z. )
a ,teMy, odlP.ifá.-li dlu~ník vá.žně a jednou pwvžd;y, muouvu ~plniti: Ehl'en.
zweig, 191, pO'z . 10.
48) Tím zanikají obQus.tra,nné nároky na splněni: Ehrenzwe'ig. HlO.
40) Toto spojení nahraa.uje ná'l"ok na. náhradu &kody prOl nesplnění
podle § 326 něm. obč. zák. a <podle čl. 355 ,olbdh . zák .. který'ž lo mírok IN'O
tento pJípad není uznán ja']\(} mírok ~amoRltatný.
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2. Při smlouvách, jejichž účelem je trvalé spojen~ obchodní
které maj~ za předmět řad'U jednotlivých poměrů obligarních, - t . zv. plnění sukcesivIÚ na rozdíl od drilčíh'O plnění, anebo
od ;;plátek jednotnéhO' plnění jednotlivého, r,0), - poskytuje odklad 31) jod no tlivého plnění oprávněné straně volbu, prohlá iti
odstup oCL smJouvy "buď jen v příčině jednoHivých, anebo v pří
čině všech j'eště dluhovadlých plnění čá,steoných" (§ 918, 2) (2).
Rozhodl1je tUl úvaha, ž'e následkem od hladu nemá. ,splnění ostatllích zá,va,zků pro věntGle sna,c]i již v ý'Znamu , anebo, že: a,lespoň
na věřiteli nelz,e již žáda,ti, aby splněm ostatních záiv3IZků pi'ijal. Avšal{, právo k odstupu ,o d smlouvy nevztahuje se v žádném případě na plnění již přijatá. RO'vněž, nelze právo to uplatňovati pouze v příčině jedno,tlivých plně~ kw,r á jest ještě (oekati. Strana oprávněná má sice míti p~áv(), zprostiti se jednou
pro vždy ne. polehlivého pl'otiV11íka, nemá však míti možno'st.
zneužíva,ti šikanujícím 'Způsobem práva odstupu 58).
3. Bylo-li splriění smJouvy v ďobU přesně stanoVlenou, anebo
ve lhůtě přel 'ně určené, VýS,l0V11ě nebo mlčky vymíněno
tím,
že se jinak od, 'Smloulvy U'stOlLp,í "4) t. zv. obchod fixní -, anebo
nemárli podle pova,h y právního jednání, anebo podle účelu
plnění, zavázané straně známého, již vý'ZJlamu prO' příjemce.
bude-li smlouva splněna opož,děni\ anebo nemá-li P'"O opoždění
. {lílčího plnění plnění ostatní pro piijemce již významu, musí
strana k od 'tupu o,~ávllěná. choe-li přes to trvati na tom, aby
smlouva byla &ptnělla, oznámiti to po uplynutí doby k'e plnění
13tanovené bez odkladu, stmně di1"Llhé. Neučiní-li tohoto O'zná,mení,
nenn"tž.e již pOIzdčj,i trvati na 'splnění smlouvy (§ 919) ÚV). Av~ak
právo k ods,t up,ul je jen tehdy "vymíněno''', odpovídá-li to
<.t

'0) Shora § 96, poz. 7.
51) Tím je mimo prodlení v technickém smyslu

míněno též splnění.
které se nestane na náležitém místě nebo vymíněným způsobem:
Zpráva, 163.
" ) Hueck, Verzug hei Sukzessivlieferungen (podle něm. práva), Z. f.
H. R.. 79, 164: Schbndorf, Bierlieferungsvertrag .... J. Bl., 1919, Č. 35.
'3) Zpráva, 165. Výjimka při smlouvách o vojensk)'ch dodávkách,
.§ 2 ds. nař. ze dne 12. června 1915, Č. 158 ř. z.
54) Určení času samo o sobě nestačí - jinak čl. 357 obell. zák. a
Š 22 konk. ř. - a nezakládá ani domněnku, že jde o obchod fixní; jinak
něm. obě. zák., § 331.
30) Námitky proti tomuto vi\eobecnému pravidlu (srov. obell. zák.,
čl. 337) II Ehrenzweig:a. 193. poz. 19 až 21.
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ÚI11Y'ti.!u ,s tran podLe stavu věci v ruobě, k,dy smlouva byla uza56). Napmti tomu mť!ž·e oV1šem zájem na opožid.ěném splnělú
.odpadnouti též dodateoně, 'změnou ok'olnos.tí, pď',edpok,láda,jíc, že
podle všeobecných zásad vůbec na.s tanou pdvní účinky odkladu ri7) .
vřena

§ 346.

2. P

1'0

dle, n í.

J. Prodlením 1) je,odkláKlá-li věřitel nebo d1užník:J splnění.
Ddklad může bý,t i IlJ8Iza,viněný, zpŮ'sohený objektivně, anebo zaviněný, způsohený sUJbljeM,ivně. Již pouhé objektivní prodlení má
}Jodle naše1ho práva 2) určité práVlJ1Í účinky (§§ 918, 919, 1135.
113~: ex. č. §§ 154, 155 a j.). Avšak s prodlením subj'ektivním
js.o u spojeny zvlá,Mní, dále jdoUioí následlky; (§§ 1333, 1334, 1419,
1425) 3). Vzejd'e-li O' to pochybnost, musí strana prodlévající prokruzati, že nemá viny (§ 1298) 4). Jakmile žaLoba na Isplnění byla
podána, nrustane, bez ohledlu na, zavinění, ručení p'Hsnější
(§ 338) 5).
II. D1uiník jtl v procnení, nesplní-li závazek, který není vázán určitým termínem splatnost.i, po· soudní nebo mll11osoudní
upomínce, aniž se o tom jinak dohodne s věřitelem, anebo nezachová-li tennin splatnosti při závazku vázaném na uroitou
dobu s,p~atnos,ti (§ 1334) 6). pri závazcích, které jest splniti
u dlužník,a, neOC.Ule Ise dluŽlÚk v prodlení, má-li plnění pHpravené a věřitel si pro ně nepřijde 7). Při záv3JZcích, které jest
1>6) Rozh. ze. 4. září 1917, J. Bl., 1918, Č . 27.
1>7) Zpráva, 165.
1) V technickém smyslu. V širším smyslu znamená prodlení

prostě

odklad. uplynutí doby; na př. §§ 86, 276.
' ) Strohal, Drei Gutachten, 167, poz. 1; Dniestrzaňski, Wertlieferungsvel'trag, 88; Kornfeld, Unmoglichkeit der Leistung, 75; Krasnopolski, 120;
Ehrenzweig, 279; j. m. Unger, 2, 545, poz. 39; týž, Grunh. Z., 31, 118.
poz. 35; Schey, Mora cJ'editoris, 16, 27, 66. 91.
3) Smlouvou sjednané následky dlužníkova prodlení nastupují teprve,
je~li tu prodlení subjektivně zaviněné: Sb. 288, 401, 4679, 6379, 10.091,
13.650. Nenastanou, leží-li zavinění na straně věřitelově: Sb. 5945.
4) Sb. n. ř. (3) 1144, (4) 1325, (17) 7059; Ehrenzweig, 279 a literatura
u něho, poz. 27 uvedená.
5) Sb. n. ř. (12) 4543; jinak Sb. 15.953.
6) Na př. 685 (Odkazy): Sb. 2357. 2704, 4230, 4748 (rep. ná!. 28),
4766, 14.401, n. ř. (3) 1236, (15) 5977; j. m. Pfaff-Hofumnl1', Kom., 2, 504;
naproti tomu Krainz, 2, 2, 463, poz. 3; doleji § 554.
7) Sb. ll. ř. (12) 4710, (15) 5929.
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splniti tl věřitele, naproti tomu je nutno, aby splnění věřitele
,'Čas došlo 8) .
1. Prodlení předpokládá splaltnost pohledávky, nespadá
však vj eďno se ' platnosrtí 0); na<>pak pooíná pro dllení, je-li doba
placení neurčitá, teprve upomenutím. Naproti tomu je závazek
splatný i bez up<>mínky, takž,~ ho lze bez dlalšího zažalovati ;)
že se mMe bez dalšího prormlčeti (§ 1417). Prodlení začíná mimo
to teprrv.e uplynutím dne upomínky, uplynutím určeného dne,
nrčené lhůty (§ 903).
2. Upomínka není vázána určitou formou, je však' třeba,
aby v'Ycházela od věřitele oprávněného k disposici, anebo od
jeho zástupce, aby směřovala vůči dlužníku k disposici oprávněnému, anebo vůči jeho zástupci 10) a aby byla zřejmě mín ě na
yážně 11). Upomínka může se však státi písemně nebo ústně r
soudně nebo
mimosoudně 12).
Upomínkou není, zašle-li se
účet 13), anebo podá-li se žaloba zjišťovací. Upomínkou však je,.
doručí-li se v upomínacím řízení podmíněnlÝ platební rozkaz,
anebo je-li podána žaloba (§ 1334) 14). Nepocti\'\ý držitel je
v prodlení již od počátku vé nepoctivé držby (§ 335). Tot·éž
plat.í o nepoctivém příjemci něčeho, co nebylo dlllhováno
(§ 1437) 15).
3. Účinky objektivního plnění jsou různé:
") J e-li určeno místo platebni, ~tači, je-li VČM .plněno tam: ~lJ. n. ř.
(9) 3519. (10) 3850, (17) 6819; Helmer, PostEijl'ark'a 0a uml Zi vilprozef3,
.J. Bl., 1912, Č. 17.
0) Při dluzi.c,h z papírů ma.jiteilský'C11i 1Ut p,ř. nepo·č iniL prodlení před
presentad: Sb. 12.839.
JO) Up mínka, svědčicí nezletilému dlužníkovi, je ,b ez ú č inku: Sb.
10.988; STO'\'. též n. ř. (1) 319.
Jl) DokMruti, že upomínk.a zjevně nebyla lll1íněna vá,žně. núleži dlužnilwvi: Sb. 13.970.
12) Sb. 10.500.
13) Obch. zák., čl. 288; Sb. 15.771: rozh. z 12. hřezna 1918. Gel'. H' r
Hl18. č. 18; j'nak Sb. 13.08{f.
H) Ni-kolív ji~ podání, nýbrž tevrve doručení žaloby: Ehrenzweig,
278, poz. 17 a 18. Zipětvzetím ,ž,alo1by dO~'uče,né ,se pTodle'ní neruší přes § 237
civ. ř. soudního. Úroky z prodlení běží dáile: Ehrenzweig, Griinh. Z. , 25,
288; jin~k Sb. 12..430. Je-li dlužník po'vinen ·pJati..ti dle možnosti a v pří
padech plíobuznych, nastane naopak prodlení teprve up,l ynutím doby: Sb.
fí960, 14.425; srOV'. té';\ Sb. 1481, 5329, 7346, 13.056, 15.835.
JO) Při žalobác,h .pro obohacení a použití počíná prodlení zpmvic1la
teprve upomínkou: Sb. 5329, n. ř. (14) 5596; E'ha'enzweig, 279. poz. 21.
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aj Především nastává při dluzích pen ěžních 10) povinnost
platit.i zákonné úroky z prodleni (§ 1333). Věřitel může úroky
ty požadov1ati i tehdy, může-li dlužník prokázati,. že věřitel
prodlením neutrpěl vůbec škody 17). Na druhé straně nemůže
věřitel ani tehdy žádati víc, než zákonné úroky z prodlení, mů
že-li třebas p'l'okáza,ti větší újmu 1B). Avšak může mimo to žádati náhradu škody, kterou utI'pěl mimo ušlý užitek z kapitálu 10). Běží-li již beztak úroky smluvní, zvýší se v daném
případě až do částky úroků z prod:1erni 20). Od~ dne doručení žaloby lze též žáda,t i úroky z úroků, úroky z prodlení ze zažalovaných, zadržených úroků smlm;'Ilích, nebo z úroků z prodlení
{§ 3 zák. ze 14. června 1868, č. 62 ř. z.). Nebyly-li úroky
oz prodlení v rozsudku přisouzeny, vzniká přec nárok na ně
uplynutím lhůty, stanovené ke s,plnění r01z sudku 21).
bj Již z objektivního prodlení nabývá dále věřitel právo,
uplatňovt1ti kupecké právo zás,taJvní nebo zadržovací, uplatňo
vati účinky klausule o ztrátě práva, a účinky zltráty termínu,
{lále práJvo, uplatňovati práv:o na .opětné vydraženi nebo zákonné
právo k odstupu (§§ 918, 919) 22) .
16) Jen při dluúch peněžních: dvur. de~r. z 18. ledna 1842, Č. 592,
Sb. z. s.; shora § 298, 111.; n i ko~iv též při peně~ním ekvivalentu, který
má býti Slphlicen 'Za dluh naturální: Sb. 2334. Dluhy 'peněžnÍJIl1i jsou 'Ostatně
jenom dluhy ve platné měně tuzemské. Prot'Ů sluší při prodlení s plalthou
ve zJa:tě mimo ú'l'Oky z I)llrodleru na.hraditi také ještě kU'l1sO'Vl1í d.iff3Jrenci:
Sb. 4891.
17) Rand:1, Gel'. Z., 1869, Č. 71 a 72.
lB) Sb. n. Ť. (9) 3295; starší ro~,hodnutí u Bal'(,sche, Sla:vno",tní spis,
1911, 1, 663 a po'z. 12; Randa, Gel'. Z., 1869, Č. 72 :ll {; přehled 'ŮdchY'lných
náwrů u Ehrem-wciga., 270, poz. 36; nyní též w'eóss, Neuterlierung des
§ 1333, Hr. Jur. Z., 1921, Č. 17.
19) O zltrátě kursovní: Shora poz. 16 na kOlnci a ,k tomu Ohmayer,
Gel'. Z., 1918, Č. 37; Reichel, tanllie, 1919, Č. 37; Huec;k, Jur. Z., 192ú, 275.
Rozh. něm. říš. soudu, 96, 62 a nO'Vější rozhodnutí téhož soudu, sdělené
ve Pro Jur. Z., 1922, č. 5, str. 132. - Výlohy bezvýsledných rpokus,ů o vyhráni platby: Ehrenzwedg, 280, pO'Z. 38 ruž 40; náhmda škody, vzniklé Uleb(){lnoce,nim ji'stjny: rOZih. n. S. Slbiil1ka 43, Br. Jur. Z., 1920, č. 12; Pl'. Ju!'.
Z.. 1, str. 21, 65.
20) Úroky z prodlení vša:k Ip1atí každým způsobean od počátku pro<llení jruko úroky zákonně, nikoHv jako úroky smluvní: 9773. A však
smlU'Vllí úrOlky ji:ž přisouzené se ne'změní v úroky zákonné: Sb. 3104.
21) Sb. 2948, n. ř. (4) 1540.
22) Shora § 345, poz. 45; srov. po~. 23.
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4. Prodlení subjektivní posky,tude dlrullé straně mimo to
právo voIby mezi splněním a náJ1I'adou šk'0dy IWO opoždění r
anebo odstupem! 'Od: siITI~oruvy (§§ 918, 919) :J~).
a) S hledis.lffi. náhrady šJmdy ručí d!lužnJkr - když prodlení
lla,sk'hlO - zpraiVidJla též za. nálhodu 24), kt,e,ráJ by nebyla na,stah, kdyb'Y nebylo prodlení (§ 1311, "per:p etua,ce dluhu").
Dlužník: je o,svQbl()lzen jen, proiká~e-li, že by Mm <fa byla vě
řitele stihla také, ~dyby byl dlužník splnil ISlVujr závazek včas,
Proto je d!lužnik také p'()Vinen 25) pliQ,káiza.ti, ž,e by věřitel r
kdyb'Y byl věc zdzil, nebyl s,e seb'e přesunul nebezpečí. Ostata1ě
můž, e voo"iltel pjředelnJ pi-iměřeným z,pu,sobem zabrániti ná,s ledkwn prod.il.enJ. tím, ž,e s~ opatří plnění jiným zp'ŮJ~obem na. účet
dlužníků.v 20) a mMe, ,pakl poiadoiVati náhndu náJkladu jím zp'Ů
sobeného.
b) PIOVil1l1OlSti, nahraditi šlwdu zpŮJsob€11JOU pl'odJením, nezP'l'o,s,tí s,e dlužník ani dodatečným splnění'lIli 27). Věcí vě,řitelo
vou je, aby šk'0d1u prokáJzal. DŮJkIaiz v:šak odpadá, je-li sjednána.
t'mluvl1í pokuta při prodlení, zme'šká-li se dJo{laci Ih'Ůta podle
železničního práva (§ 94 žeL dopl'. ř.) 28), jalwž i při clluúch
pell1ěin:ch, při nichž náhra,da po,zů:stává vždy, též pi'i prodlení
subjektivním, výhradně v záJk,onných ú'ro'CÍoh z prodlení
(§ 1333) 29).
5. Pl'odlení se sanuje řádným mub~dnutíID S1plnční. Avšak
účinky, 'k:te,r é j~ž nastaly, Se Um neruší, pokud: nesluší spatřo
vati vz,éLání Is e nrusledk'Ů prodlení v tom, že věi';Ml plnění přijme
bez výhr3Jdy 30).
6. Zvláštní p'řeCLpis,y platí, j,e-li vojenský dJoclavateI
v prodleni (c~s. nař, z 12. června] 915, č. 158 ř. z.) 31) a to zře23) Shora § 345, lIL; prodlení toho, kdo uzavírá pojištění: II oleji
§ 402.
24) Na př. vyjde-li věc ' z :, obchodu: rozh. ze 14. února 1919, Zentr. Bl.,
1919, Č. 179. Stejněstilm.ji pak dlužníka zvýlŠené litraty a neosvobozuje
jej, stane-li se splnění nedostižným: Weiss, Pro Jur. Z., 1921, Č. 6, 204.
25) Ehrenzweig, 282, poz. 50; j. m. (vě řitel ): Schey, Ob. Verh., 232,
poz. 14.
26) Sb. 11. ř. (12) 4883.
27) Sb. 4891.
28) Sb. n. ř. (3) 834, (16) 6229.
2D) Shora poz. 18.
30) Sb. 10.524, 14.154, n. ř. (10) 3782, (11) 4403. (13) 5121.
31) Sternberg, Ger. R, 1915, Č. 26; Bum, J. Bl., 1915, Č. 27; Scharfmesser, Gel'. H., 1915, Č. 30, 31.
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telem na ohl'o~ení braxmé rq,oci státu, k:t,erá s takovýmto prodlením po pl'ÍpaJdě mMIe býti Ispojena (§ 1 nař.):
a) V'e všech připad'8oh, pii pl'odierní objektivním a subjektivním, anebo při posiJtivním porušení snrlouvy, zkrátka, ne"plní-li doda,vatel smlOf\lVU v řádný čalS, na řádném místě nebo
vymíněným zpúBoberrn, můi, e stát od smlouvy ustoupiti ihned.
aniž musí poskytnouti dodatečnou lhůtu (§ 2).
b) Je-li dodavate,1 nebo jeho zří'zenci vinen porušením
. mlouvy, vznikrn'Ou IS tátu práNa dále jd'ou'cÍ:
a) 'stát může ,p ak UlStoupiti beze všeho také o,d j:nakých
,je, ště nesplněných smluv, uzavřených
t,ímže dodavatelem
(§§ 2, 3);
fl) i kldIy'Ž stát od smlouvy neodstoupí, je dodavatel povinen nahTaditi škodu, kteTOu on anebo jeho lidé (pomocníci,
zprostředkiolVatelé, ba i tiíetí o's oby, kterým se u příležit, osti (10dávky do,s talo něčeho bezplatně : § 6) z,a ,vinili. Provinilí pomocníci n€bo zpTostředikovatelé ručí s'tejně jako PI"i nedo,v oleném
činu ruk:ou společnou a nel1o~dHn01lJ v;edle dodava,t,ele,.
c) J edrnal-li zaváJzaný ,d odavatel zřejmě v úmyslu poškoditi ,s tátní poklaillJlll, propadne jeho plnění bez nároku na plnění
vzájemné (§ 4).
III., Věřitel 32) octne se v prodlení, odmítne-li 36) přijmouti
l)lnimi, kiteré je jemu nebo jeho zás,tupci 3S) CLlužní.&em nabídnuto 35) způsobem řádným 34) a, na řádném m~stě, anebo zabrání-li S7) takovémuto plnění. Při zá,v azcích, které jest splniti
II dlu7-nika, oci,t ne se věřitel v pl'odilení teprve tím, že je,j dluž3~) Schey, Mora creditoris.. 1887; Hirsch, Lehre vom Glaubigerverzug.
1895; Munck, Mora creditoris, 1898; Rosenberg, Verzug des Glaubigers,
Dogm. Jhrb., 43, 141; Freudenthal, VOl'aus etzungen des Yerzuges .. .,
1912.
36) TýŽ účinek má, odepře-Ii věřitel již předem přijmouti plnění: rozh.
z 29. dubna 1886, Gel'. Z., 1886, Č. 32.
33) Nestačí, nabídne-li dlužník platbu osobě. která není zvláštní plnou
mocí věřitelovou legitimována k tomu, aby za věřitele peníze přijala: Sb.)
1593. Na druhé straně vzniká prodlení v přijetí a nikoliv prodlení
v plnění tím, odepře-li dlužník splniti dluh tl něho splatný ' zástupci, lder$',
není řádně legitimován: Sb. n. ř. (15) 5929.
35) Pouhou pohotovostí k plnění spokojuje se Schey, 108.
3') Sb. 'n. ř. (10) 3760; plnění nelze neprávem zatížiti dobírkou.
37) Příklady: Sb. n. ř. (9) 3523, 3618, (14) 5443.
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ník be,z,výsledně vyzve, ahy plnění převzal 38), Iedaže jle1 urče n
(I'en platební (arg. § 1334), anebo w jde o pohleďávku 'L papíru
majitelského nebo z papíru na řád, jehož dočasného věřitele
(llužník ani znáti nemůže a jejž. proto také ani nemusí vyzvati.
Naproti tomu ani prodlení věřitelovo zásadně nepředpokládá,
.aby věřitel prodlení zavinil 89).
1. Účinek pI'od[ení věřitelova Leží v tom, že nepříznivé následky jdou k tíži věřitele (§ 1419).
a) Věřitel nese nyní nebezpečí 40). Především sUhá tedy
nyní náhoda věřitele (§ 1311), aniž dlužník ztrácí nároku na
případné plnění vzájemné.
b) Ručení dlužníkovo je usnadněno . Dlužník ručí poté JIZ
j enom za zlý my:sl nebo nápadnou blez.staros,tnos.t (arg. §§ 1061 ,
1304) 41).
c) Dlužník má nárok na náhradu tohá, .oč více vynaloiil 42).
Může pak požadovati náhradu za schování, anebo jinaký náklad: 43). Proďlením vělitelovým zastavují sel mimo to účinky
případného prodlení dlužník'OlVa, na př. dlužníkův závaz.ek, platiti úroky z prodlení 44).
d) Dlužník má možnost osvoboditi se zcela 41;). Každým
způsobem je oprávněn složiti dluh k soudu (§ 1425) 46), prodati
38) Při koupi specifikač.ní opomenutím specifikace se strarly kupce
vzniká prodlení kupujícího,: r{}zh. 'L 26. června 1901, J. Bl., 1901, Č. 40. Při
koupi nai odvolání (do,lej,i § 371, poz. 3) ocitá se kupující v !Jhl"odlení přijetí,
jesmže 'pře.B vyzvání neodvolá. koupi ve IhŮJtě sjednaJllé anebo ve lhM ě
přiměiielllé: Sb. n. ř. (8) 3016, (18) 749'1; Freudenthal, na uvedeném místě.
39) Ehrenzweig, 284, poz. 7; j. m. S0hey, nla uv. místě.
40) Sb. n. ř. (8) 3153.
41) Dobré wání nejv. soudu z 9. Hstopadu 1904, věst. min. ~vrav ..
1904, 321; Sb. n. ř. (15) 5959, 'Schey, 120.
42) Rozlh. n. '5. 'z 15. hřezna 1921, Pl'. Arch., 21, č. 13, str. 447.
U) Sb. 14.250. MŮJŽe věc 'zadržeti, dOlkud mu věřitel nenahradí útra.ty
úschovy: Sb. n. ř. (16) 6639.
44) Ofner, PlfOtokolle, 2, 249, 582. NaprOlti tomu běŽÍ úroky z prodlení
dáJe, je"li dlužn:ík v dlrženÍ vzájemného plnění: SIb. 2979.
4') Prodlení v ~Iřijetí n~()&vob(J!zuje v·ša,k samo o wbě dlužnvka 'L ob1:g,a,ce: Sh. 6887.
46) Není vyloučeno aní článkem 343 oboh. zák. Po přípooě můž e
žátdlJ.ti též sekv,estrllJci věci nepřenaté: HIJ. 12.372. Může složiti pracovní
kJlÝhk:u a jiné Hstiny také u osoby třetí; dohré zdá.ní ll. :8. 'L 9. li9tQ,pac1u
1004 (shora poz. 41) a z 26. dubna 1910, vě9tn. min. sprav., 1910, částka IX.
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věc svépomocně,

anebo opus,tit.i dluh ovanou věc, avlŠak oboje
jenom tehdy, nelze-li věc k soudu složiti 47).
2. Věřitel je tudíž s,iee nepřímo povinen přijmouti plněni
ď1užnílwvo, jeliKož jen tímto způsobem může uniknouti nepřízni
vým následkům prodlení věři:telovla 48) • Avšak dlužník zás-adně
nemůže nutiti věřitele k tomu, aby dluhované plnění přijaL
Přijmouti plnění a vykona,ti průpra,vná jednání, kterlÝeh ke spl-nění je zapotřebí, je právem, nikoliv povinnoSltí vlěřitelovou ::to
nelze oboje na něm vynutiti 49). Pokud však v jednomvém pří
padě taková povinnost trvá, stane s.e tím věřitel v tomto směru
dlužníkem a jeho prodleIú je pak prodlením dlužníkovým 50).
3. Prodlení věř.i:telovo k-ončí, prohlásí-li oellolt u přijmouti
plnění a nahradí-li náklaoy dlužníkovy, vě'řitelovým prodlením
patrně

zaviněn'é .

§ 347. 3. K o n k u r s.
1. Účelem konkursu je, aby ,-'šiehni konkursní věřitelé
došli poměrného uspokojení v penězích (konk. ř. § 14). Konkursem mění se tedy všecky konkursní dluhy 1) v dluhy peně
žité 2). Tím není vša.k vyloučeno naturální pdnění správcel podstaty. Po ukončení konkursu může také věřitel žádati opět naturální plnění ~).
2. ZvláJš,t ností je tu vliv, jaký má konkurs. na smlouvy vz~i,
jemné 4). Byla-li vzájemná smlouva obecným dlužníklem již zcela;
47) S.cbey, 48, 124; proti této mO'lnosti vfl,bec je HasenohrJ, 2, 365;
K;rasnopolski-, 125, pOIZ. 2; s-r ov. též Sb. 4142, 6098.
48) Buchka, Die inoirekte Vel1pflichtung 'z m Leistung, 1904.
49) Sb. n. ř. (6) 2312, 2445, (8) 3016, 3146; Jud., 179 Sb. n. ř. (10)
3809, (11) 4801; Scbey, 93; Ehren1zweig, 285; čálStečne jinruk: SIb-. !ll. ř. (5)
1971, (18) 7465; Kr~lisnopolski, 376; Ha.nausek, Gel'. Z., 1911, č . 22; Jacobi,
1-\hlli1hm8Jpflicbt o'es Kaufers, Dogm. Jhrb., 45, 259 a j.; sroV'. zvláštní ustanovení, kit,e ru platí ,p ii S'lTIJouv~ o dílo: § 1168, 2, ďo!leji § 386, č. 2 b a.
50) Hohenstein, A'blJ'ahme- Annabmev-e rzug de,t! Kaufers Glaubigers, Arch. f. hg!. R., 25, 69.
1) Nikoliv též náJroiky na vyJoučení z konkursu a pohledáYl,y
podstaty.
2) Schrutka, Kompensation im Konkurile, 89; Rinteleo, Handbuch , 359.
3) R'ntelen, Nadlhaltigkeit der Konkun>wU·kungen, Z. f. H. R., 61.147.
4) OhO'lTIed, Ermllung synaUagmatJÍJsc,helf Veu-trage des GemeinscQ1Uldners, No~'. Z., 1885, č . 14 až 16; Frankl, ZUT Revision des :Koonkursre,chtes,
1896, 80; RinteJen, Ha;nobůch, § 31; Lehrna.n, K'ommentM ZUl' Konkursol'dlnung ... , 1916, k § 2'1 k. ř.; Ball"ŤJSch a BOlhlruk, Konkursordmrng' ... ,
1916, k § 21 konk. ř.

11

] 6:!
13plněna,

má ovšem k onkursní podsltata nárok na plné plnění
vzájemné. Nesplnil-li kridatář dosud dluh, má správce podstaty
volbu (konk. ř. § 21) žádati splnění anebo odstoupiti od
smlouy'Y. Volbu musí správce podstaty vykonatti ve lhůtě, kterou k návrhu druhé strany určí konkursní komisař 5) . Mlčí-li
správce podstaty, pokládá se to za odstup. Žádá-li konkursní
podstata vzájemné plnění, musí také ona plnění svoje zcela vykonati. Jestliže však druhá strana již dříve smlouvu splnila 0),
musí . e po případě spokojiti konkursní dividendou, Odst.oupí-li
podstata od smlouv~T, má druhá strana ta.ké jenom konkursní
pohledávku na náhradu. Při tom zll,st:me též po zrušení konkunu 7). rr·i · obchodech fixních není však :vůbec tohoto práva
volby (konk. ř. § 22). Obchody takové změní se při konkursu
ex lege v obchody diferenční.
3. Zvláštní postavení mají s111lo11\''Y o trvalých plněních;
pro nč nepla.tí shora uvedené zásady (konk. ř. § 21) S) .
aj Ve smlouvy nájemní a pachtovní 9) vstupuje konkursní
podstata ex lege (konk. ř. §§ 23, 24). Konkursní podstata je
povinna, splniti plně všecky závazky z těchto smluv vznikající ode dne zahájení konkursu. Avšak ,'1 konkursu nájemce
(pachtýře) mohou obě strany bez újmy nároku na náhradu způ
sobené škody 10), třebas smlouva byla uzavřena. na delší dobu,
použíti zákonného práva výpovědního, nebyloLli nájemné (pachtovné) již předem zaplaceno. Smluvní doba kratší než zákonná
zůstane konkursem nedotč0na. V konkursu pronajimatele Cpropachtova.tele) poskytuje také dobrO"l()lné zcizení věci pronajaté
") Ukončí~1i se konkm's, MZ se žftdá 'J?Il'ohlá,šení anebo než daná lhůta
uplynula, ,r,ze žádati splnění: Rinte1len, Handtuch, 162; Bartsch, Komm.,
k § 21, konk. i., rpoz. 47; jinaJ\: Sb. n. ř. (6) 2317.
6) Směnka se vydává zprav:idla za účelem plrut.by, nikoliv na místo
placeni a nejde tu ~roto o plnění předem: Sb. ll. I'. (5) 1835; Rintelell,
159. })Oz. 4; Bru.tsch, K. O., § 21, ipO'L. 9.
7) Sb. n.ř. (7) 2616; Rin tel en, Z. f. H. R., 61, 161.
S) Sb. n. ř. (1) 96, (5) 2193; Fl'ankeJ, Streitfra.gen aus dem KonkursTccht, Pro Jur. Vjschr., 1904, 153; Rintelen, Z. f. H. R., 61, 150; ScJhreiber,
Vertrag dell' elektrischen· S,tromlieferullg ... , J. Bl., 1915, č. 18 a 19.
0) Jakéhokoliv druhu, též při pa,chtovnich smlouvách honebních:
Sb. n. ř. (7) 2624.
10) Tento nárok je vohledávkou Jwnkm ll'i, nikoliv ,pohledávkou podstaty: Sb. n. ř. (5) 1833; jinak Sb. n. ř. (5) 2193; Rintelen, Z. f. H. R.,
\61, 164.
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""propachtované) právo k předčasné výpovědi, třebas právo nájemní (pachtovní) je vloženo do knih (konk. ř. § 24).
b) Jako ve smlouvty nájemní (pachtovní), nastupuje konkursní podstata také ve smlouvu službodárce, který se stal k pla·~ení nezpůsobilým ll) . Úplata, za dobu od zahájení konkursu až
·(10 rozvázáilJ.í služebního poměru je dluhem podstaty 12). Smlouvu
uzavřenou na delší dobu lze však vypověděti dlo měsíce, po zahájení konkursu (kornk. ř. § 24) a nárok na náhradu škody pro
předčasné vypovězení je toliko pohledávkou konkursní, ovšem
nikoliv pohledá.ikou prvé třídy (konk. ř. § 51, č. 2). Zaměst
'11anec může do měsíce od zahájení konkursu smlouvu rozvázati
'bez výpovědi , aniž ručí za škodu 13) .
HLAVA VII.

Zánik

poměrů obligačních.

J3Ja.senohrJ, 2, §§ 87 n .; Kras.nopoISiki, 2W n.; Bhrenzweig, 288 n.;
.Schusoor, 53 n.,

A. Placení

(splnění} 1).

§ 348. 1. Poj e m.
1. Placení je "splněním toho, co dlužník je zavázán po.-skytnouti 2)" (§ 1412), tedy netoliko plněním peněžitým, nýbrž
vůbec s,plněním 8) .
2. PlacelI1í není nutně smlouvou 4), ani ,''Ůbec právním jednáním 5); stačí zpravidla, . že dlužník, třeba nemá. úmysl dluh
11) Toliko nas.t.oupH-li zaměstnanec již službu: Bartsch, K. O.,
rot. Griinberg, Gel'. Z., 1917, Č. 41.
12) Beisser, AmslpTiiche de!s DielllOltnehmers im Konkur,se ... , Ger. Z.,
1913, Č. 11; R:ntelen, 173; jinak Sb. n. ř. (16) 6735.
13) Griinbe'r g, Jur. Bl., 1915, Č. 15 aIŽ 18; doleji § 384, Č. 4.
1) Unger, Fragmente, Grtinh. Z., 15, 529; Kretschmar, Die Erfiillllng,
1, 1906.
2) EskoffiptO'VáID.í hla'Vní výhry pLatebním místem neni tudíž 'Placením,
:ný1brž je úplatným nabytím losu: Sb. 5926.
3) Sb. 2792.
§ 25, Ipo'Z. 14; j.

~el'

4) Twk : Klein, Natur de~' causa solve<ndi, 1903, 45; tÝ'ž, Unttrgang
Oblig-at:olll ... , 108.
6) Tak: Rappa!P011t, Slavn. spi,s, 1911, 417 a j.
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splní to, co mu náleží 6). Plnění dlužníkoy (»
v tom, že uzaVŤe smlouvu, jestliže' tím na pří
klad dojde k odevizdání věci. Rovněž, lze smlouvou učiniti před
m'ět€m splnění plnělú, samo o sobě nedluhoivané. Avšak sphlění
má za náJsledek shlaz0ní závazku, třebas dlužník nemá úmysl"
závazek splniti a třebas plnící sltrana je nezpůsobilá k právním
jednáním, pokud jenom dlužník věřiteli splní právě to, co mu
toho kterého času náleží (§ 1421). Některá plnění, jako na pL
splnění příkazu nebo splnění pO'y1innosti něčeho opomíjeti, přímo>
vylučují povahu smluvní.
zapl'a,viti,

věřiteli

může pozůstávati

3. Plnění může, avšak nemusí se státi v prohlášenómúmyslu, aby závazek byl splněn. Splněním však. není platha
s výhradou, t. j. plnění s výhradou, že závlazek bude zapraYcn
dodatečně a že toi, co bylo plněno, bude žádáno zpět. Takovouto·
platbu s výhradou může proto věřitel odnútnouti 7).
4.

Splněním

zprostí se dlužník s,vého závazku; potud jejednáním úplatným. Proto nepotřebuje na př. zmocněnec
k normu zvláštní plné moci (§ 1008), třebas jde o splnění darování nebo odka,zu. Na druhé straně není splnění naml1oze: ničím
jiným, než vtykonávacÍm jednáním, kterým se uskutečňuje
právní jednání základní. Proto platí na př. teprv splnění darovacího Slubu v jistých směrech, zejména pokud jde o účinky
věcněprávní B), jako skutečně bezplatné plnění 9).
splnění

6) KretscbmaJ', na uv. místě, a j. A však plaitJha 'peněžiJtáJ je te'p rvc'
provedJena, l«lyž věřiteJ. 'Peníze 'V'ZaJ: .kl sobě: Sh. n. ř. (\t) 3602. Broto stíbi
nebe~ečí mezi počítáním peněz a <při zásilce poštou zpravidla dlužníka:
Sb. 10.818, n. ř. (10) 3683, (11) 4296. Na'proti tomu je <plaJtbou, poukáže-li.
dlužník dIuhovanou částku veři~€li prostřednictvím ústavu, takovýmitoobclHldy ,se zabývajicím, byla-li pailc částka věřiteli skuteoně nru snÚlveném místě 'Platebním vyrplacena: Rep. nál. 228 (Sb. n. ř. [16] 6668).
Proto je platlba vykonána tak(j rp'o'llŽití!D1 složenky šeko,v ebo ú:řadu: Sb.
n. ř. (17) 6819; plart,b a pooto,vní !poukázkou je však vykolllána tepr"1tl' doručením: Sb. 10.225.
7) biebknecht, VO'l'behaltszahlung, 1899; Schi.ichly, Bewe islast . ", 1910.
B) O odporu 'věřitelů: Ehrenzweig, KcOOl. k
BaJrtsoh, K. O., § 29, !poz. 14.

odpůrčímu

řádu,

170;

9) I to, co dř"Íve byJ.o dlubováno toliko podile druhu, je a zl1stáv~
darem, třebas na konec je na místo splnění dáno něco jiného,. Nabyvatel
se proto ne'stane vlas,tníkem podle § 367: Krainz, 1, 137, 'póz. 7.
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§ 349. 2. N á 1 e žit o s U.
Má-li splněním býti způsob~n zánik obligačního pomě·ru, je
JlUtno, aby splnění vyhorvovtIJo určitým nflležitostem co do před
mětu, místa, doby a osob.
1. Musí 'býti plněno to, co jest předmětem 'obligačního poměru (§§ 1412, 1413). Věřitel nerni povinen přijmouti něco, jiného, a dlužník není povinen pilniti něoo jiného. Jenom důsled
ok em oboustranné dOhody, anebo na zákla,dě věřitelova opráv:nění, nahraditi piedmět dluhu, může tu nastati změna. Zejména
není vlěřitel také povinen přijmouti splátky (§ 1415) 1). Jenom
,-Hitel směneční nesmí mbízenou splátku odmítnouti (směn. ř.
-čl. 38). O mís.t u a době plnění byla řeč již v jiné souvislosti 2).
2. Plněním povinen je diliužník. Avšak jenom čistě osobní
:plnění musí pl'(i)Vésti sám, jiná plnění může za něho vykonati
také osoba třetí (§ 1422) 3).
aj Plní-li osoba třetí za dlužníka, nutno podle našeho právla
Tozeznávati, děje-li se tak se s·oruhlasem dlužníkovtým nebo bez
]);ěho. Věřitel může plnění osoby tře·tí přijmouti v každém pří
l)adě (§ 1423). Plnění osoby třetí, nabízené v souhlase s dluž11íkem 4), je věřitel dokonce povinen přijmouti, nechce-li se
'Ůcitnorum v prodlení. Bez souhlasu dlužníkova nemůže osoba
třetí zpravidla věřiteli plnění vnutiti (§ 1423). Výjímkou je:
právo zástarvního věřitele, v'Yplatiti pohledávku, pro kterou
bylo o dra.žbu žádáno (§ 462), právo rukojmího ai k postihu
-oprávněného spoludlužníka, vyplatiti pohledávku po zahájení
Konkursu nad jměním dlužníkovlý"m (lmnk. ř. § 17), právo spolui,ěžíře, zaplatiti příspěvek za tím účelem, aby nedošlo k dražbě
KUksu (hor. zák. § 161), právo odpůrčího odpůrce, osvoboditi
:se z odpůrčího nároku tím, že uspokojí věřitele odpor podávajícího (odpůrčí řád § 17), právo zástavního vlěř1tele vykonati

1) Srovn. Sb. 10, 818. Bez účinku je, složí-li dlužník odmítnutou
:SplMku: Sb. 6834. Nebez.pečí odmitn.u~·é splátky nese dluŽIÚJk: Sb. n. ř .
.(16) 6597. Přijatou splátku je však věřitel !pOvinen kv~tm.ati: Sb. 15.352.
2) IS hora § 301: Sr()lVn, téIŽ SIb. n. ř. (6) 2258, 2200.
3) Při neJbeZlpečí v rprodlení mŮ!že opačně věřitel opatřiti plnění
Jlrostře{\nictvlm .osohy třetí n!a ne,bezpečí dlužníka: Sb. n. ř. (12) 4854.
4) PD'Vinnost př:1jmQuti iIlwhízené <pi1nění je dána, jakmile souhlasí
iřebas jen jeden 'Z lIlěkQHam, kOifeálníc:h d·!užnJků. Věřitel je p.a;k povinen
-postoupiti ,svoje ~ráJva proti "šem. (§ 1422): Sb. n. ř. (11) 4210, (17) 6878;
jiIljllk n. ř. (14) 5405.
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plnění

za tím účelem, aby byla zajištěna pohledávka z pojištění1'
jemu zastavená, a právo osohy, v jej,íž prospěch pojištěni je
uzavřeno, zaplatiti prémii na místo toho, kdo pojištění u&avřeľ
za tím účelem, aby nárok z pojištění již nabytý byl zachován
(pojišť. zák. § 26).
b) Je nutno, aby plnění osoby třetí, má-li býti považováno jako splnění, odpovídalo' tomu, co dlužník je povinen plniti.
Proto může věřitel odmítnouti pln ění v'Ykonané osobou třetí,
třeba v souhlasu s dlužníkem, děje -li se tak za podmínek, které '
by dlužník sám klásti nemohl. Naproti tomu nemůže v ěřitel
plnění, nabízené osobou třetí pod výminkou nevhodnou, při
jmouti a zároveň odmítnouti ODU výminku. N'eboť osoba třetí,
která sama dlužníkem není, může s,;l()je plnění učiniti závislým
od jakýchkoliv výminek. Pod toto hledisko spadá na př. t. zv.
koupě vinkulační 5), spočívající v tom, že na místo nemajetného vyjednav";xtele, s kterým kupec smlouvu uzavřel, třetí
osoba, - vin kul ant, jež vyjednavateU zapůjčila potřebné peníze a zajistila se tím, že si vyhradila disposici zbožím, dodá se souhlasem dlužníkovým zboží, ale jen pod tou v~'
mínkou, že kupec ihned hotov-Iě zaplatí plnou cenu trhovou:
t. zv. částku vinkulační 6).
c) Splnila-li dluh na místě dlužníka osoba třetí, zanikne'
tím pohledávka pro věl"itele. Avšak pohledávka jeho přechází tu
někdy ze zákona, někdy na základě postupu na onu osobu
třetí 7).
a) Na základě zákona (subrogace mocí zákona) 8) přechází
pohledávka l1a toho, kdo zaplatí cizí dluh 9), "za který ručí
6) Br,elit, Da.s Vinkulationsgescbaft, 1908; Kossle'1', Vin'kulationskauf, ZeIlJt'1'. Bu ., 1913, 551; týž, Judi.katu'1' iibe'1' den Vinkulrutionskauf,
Rheinische Zeitung, 6, 291; Halipern, VinkuJa.tionsgeschafte, Zentr. Bl.,
1915, 205; Sb. n. ř. (3) 976, (17) 6791.
8) Tře'ba ~b02í je vadné. Právo n.a zmen-šellÍ úplaty pmtí toliko vůči
nemajetnému 'p rooavateli: Ehrenzweig, 291.
7) Poměr §§ 1358, 1422 a 1423 m~i sebou byl před novelisa.cí o. 'Z. o.
sporný. Novela mínila pťtvodně vůlbec wpusHti od jakéhokoliv rMeznávání: ZpráNa, 283; Věstn. min. SP·M V., 1916, 120.
8) Bez cesse a be'l zaknihování: Sb. 822, 11.935, 15.091. Zákon (§ 1458)neposkY'tuje právo na cessi: Sb. 2211, 10.731.
9) Wechod polhuedávky před1pokládá., že pUabba Ib yla j'iJž Vykonána:
Sb. 4579, n. ř. (15) 5970., Platbě se rovná eXJpromisse: Sb. 8135, podobn ě"
tlložení k soudu: Sb, 2159, n. ř. (17) 6878, (Jud. 208). Naproti tomu ne'st<lčí , vydá-li se llhrazovalCÍ smě-nka.: Sb. 14.480.

lG7
osobně nebo určitými kusy sylého majetku" (§ 1358), na rukojmí
a na ka,ždého jiného třetího platitele, který je nucen v zájmu
zachování svých práv zaplatiti ciZÍ dluh, který jinými slovy zaplatí dluh materielně sice cizí, avšak přec formálně vlastní 10\
jako na př. vlastník zástavy 11), věřitel zástavní na základě
práYIa podle § 462, odpůrčí protivník (odpůrčí řád, § 17) a j. 12).
tJ) Je-li naproti tomu platba osoby třetí pla.cením dluhu materielně i formelně cizího, zaplatí-li někdo dluh druhé osoby, za
který sám neručí, může platící v každém případě 13) žádati před
placením nebo při něm 14), aby mu včřitel 1 5 ) svoji pohledávku
postoupil (§ 1422) 16), nepřechází tedy pohledávka na něho
sama sebou (subrogaco na základě smlouyy) . Žádal-li platitel,
aby mu věřitel pohledáJvku svoji postoupil, "působí placení jako
výkup pohledávky" (§ 1422 n. k.) 1 7 ). Tím má býti řečeno, že
není třeba jebtě zv1láštníhol aktu postupovacího, aby přechod
pohledávky na platitele se uskutečníI ). Odepře-li věřitel při18

10) Schey, RegTesre.cht ... , 189'1, 7.
•
11) Sb. 1102, 1566, 4205, 4544, 6364, 6724, n. ř. (6) 2268. Jina,k, pře
vz.al~li dluh za tím účelem, že jej sám za'p ravi: Sb. 4477.
12) Sb. 10.799, 14.257, n. ř. (2) 506, (17) 6871.
13) Lhostejno je, děje-li se ip~atba ooo'b ou třetí se souhlasem dlužníka nebo bez něho. JinaJk tomu bylo dřive podJ1e §§ 1422 a 1423 o. z. o.;
sraVll. Zpráva, 283; Věst. min. Sipn'av., 1916, 121. Reg1J.·esní právo neni vyloučeno ani spl\9.tí-li s.e cizí dluh v domnční, že se tím lPoskytuje zápiljčka..
Sb. 16.154.
14) Dokwzati, že se tak stalo včas, nálleží platj,te1i: Sb. n. ř. (18) 7376,
Ehroozwe.jg, 292, poz. 18.
16) Také sekvestr má !právo a povinnost ,postoupiti exekutovll
pohledávku, kterou od třetí osoby vyplatil: Sb. 9468.
16) Právo volby mezi 'pn'ávem na cessi a Ipl·ávem regresu podle§ 1042 a 1358? Sb. 822, 10.f~80; shora § 334, pO'L. 4. V každém pořip.1dě
však má platitel, neplfoblásil-li včas vůj úmysl, že 'polhledávku pou:ze
"1platí, již jen takováJto PTáva: Sb. n. ř. (4) 1638, (8) 3271.
17) Ani regre3ní právo manželovo, který zJtplati1 dlu~ své manželky,
nepředpokládá ujednání učiněné ve formě notářského aktu. Sb. 9772, 16/109.
18) PI3Jtitel nemusí tedy teprve si vylbojovati ,svůj postihový ná.rok
pmti dlužníku žalobou ipodMou na věřitele. Naopak, p'řjjme-li věřitel
p1atbu nabízenou mu takto jaJw vypla,c ení ipohledáv:ky, je v tom již ze
zákona zahrnut postup práN věřitelových onomu třetímu p;l'lItite.Ji: Věst.
min. spI1a,v ., 1916, 12,1; Ehrenzweig, 292. Av'š ak Ibe7- ujmy aU!t,o matického
přechodu 'p ohledávky sipi3Jcením jejim je věřitel 'Povinen vykonati úkony,
které 1,}odle pova,h y pohledáV'ky anebo vedlejšíclh práv jsou na mís,tě
(§ 1358 na konci): Od·elVzdání majitelského papíru aj.; 8rOV11. Ehrenzweig, 293.
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jmouti plnění, které mu osoba třetí v souhlase s dlužníkem nabízí za to, že jí postoupí pohledá,v ku, ocitne se v prodlení a ona
o'soba třetí může plnění buďto složiti k soudu 19) anebo žalovati
na postoupení pohledávky, po případě může aniž platbu
:složí k soudu - ža1ova,t i na postup pohledá,lky p,r oti tomu, že
'Sama dluh splatí.
3. Dlužník může s,p rávný a splatný závazek splniti účinně i
tehdy, nevládne-li plnou způsobilol3,tí k právním jednáním ~O).
Není-li tu však těchto předpokladů, může dlužník žáda,t i zpět
vykonanou pla"tbu (§ 1421). Splní-li tedy osoba nezpůsobilá
k právním jednáním závazek, nejde o uznání dluhu (srovlD. též
§ 1433). Proto je také věcí ža1ovaného, aby prokázal správnost
a splatnost závazku, je-li vykonaná platba požadována zpět 21).
Kridatář nemůže ani správný a splatný dluh zaplatiti z jmění
podsta,t y 22), a to ani do ,týše konkursní dividendy. Jinak v ří
zení vyrovnávacím, nebylo-li mu to soudem nebo správcem zapovězeno (vyfO'vn. řád, §§ 3, 8).
4. Zpravidla lze zaplatiti dluh jenom věřiteli, osobě třetí
jenom se souhlasem věřitelovým, a.ť již na základě odvolatelného
''Zmocnění anebo na základě pevného ujed:ná.ní .ol platebním
místu 23). V průběhu exek1.tčního zřízeni lze zaplatiti též výkonnému orgánu (exek. ř. §§ 25, 2) 24). Je-li sporno, kdo je věři
telem, je dlužník povinen splniti dluh tomu, kdo jest soudem
19) Sb. 2159.

20) Unger, Grunh. Z., 15, 530; Ra[liPl\lPO'l't, taan~e, 34, 458; Ehre.nzweig, 293, poz, 22; mez~ úplnou a omezenou způsobilostí k práVlIlím jednáním rorLeznávaji: Hasenohrl, 2, 383 a Kras,nopo~Slki, 293.
~1) Ehrenzweig, 293, rpoz. 25, proti Kra&noopolskimu, W3 a Sb. 2106.
'2") Rintelen, HandbuDh, 145.
23) Sb. n. ř. (15) 5841. S ,t ohoto 'hlediska je mmno, 'a hy někdOl zall,lrutH dluh sám &obě, jakožto 'vmocněnec diJužIlÍJkův: Sb. 4355. V dearin-go,vém obchodě opošbovni 1!pořiteLny je poštovní úřad zmooněncem majiteole
konta, ni'koliv 'zmO<'.a1oocem strany pla,tící: Sh. 15.441. Srov:n. nahor~ § 348,
pen. 6; Hellmer, J. Bl., 1912, Č. 7; Janowiúz, tamž,e, č. 21; Schadmesser,
taanze, č. 25. NIa druhé' straně ocitne se dlu,znÍlk v pro,dlení, 'Zašle-li plrutbu
sioe na umné m1sto polatehní, ale a-ni'z udá osobu, na jejíž účet platJha se
fdělj.e: Sb. n. iř. (15) 5841.
2.) Dlužník je tudiž osvoboa;en, tře has vykonávací orgán: platbu
"ZproIllHvěří: Sb. n. Ť. (7) 2604. Stejně je dlužník osvobozen, zaplatí-li
dluh soudnímu 'Z.lizenci, ,ktterý vykonává exekuci 'va !původního věřitele,
ačkoliV' ví o 'tom, že 'pohledávlka. b~a exekučně 'Za.bruV'ena: Sb. 7808.

Hi9

'uznavan za věřitele (§ 1424) 2ú). ' Výjimečně se sprostí dlužník
také tím, že vykoná plnění vůči domnělému věřiteli. Tak tomu
jest při placení cedentovi po cessi, avšak před denunciací
(§ 1395), při placení zdánlivému dědici legitimovanému tím, že
mu pozůstalost byla odevzdána (arg. § 824), v jistlých případech
při placení držiteli věci 26), majiteli legitimačního papíru, tomu,
kdo přináší kvitanci, při placení bývalému zmOicněnci, neví-li
<llužník omluvitelným způsobem o tom, že byl plné moci zbaven
{§ 1026) 27). Naproti tomu nezprostí se dlužník plnění tím, že
platí osobě, přinášející padělanou listinu IQ) postoupení pohle<lávky nebo plné moci ~8). Za okolností možno účinně zapraviti
dluh též věřiteli věřitelo~ (§ 455), v každém případě· potud,
polkud se tím zakládá právo na vp očtení 29). Na druhé straně
je také plnění, vykonané vůči věřiteli samotnému, jen tehdy
účinným, 'v'ládne-li věřitel potřebnou mocí dispos.iční. Jinak je
platno jenom potud, pokud tu ještě je anebo pokud ho bylo
-použito ve prosp'ěch příjemcův (§ 1424) 80). Totéž platí, vykoná-li dlužník plnění vůči kridatáři, ví-li o tom, že konkurs
hyl zahájen, anebo neví-li o tom způsobem, který jemu jde
k tíži (konk. ř. § 3, 2).

§ 350. 3. O s pln ě n í, jde - I i o n ě k o I oj k d I u h ů.
1. Trvají-li mezi věřitelem a dlužníkem různé položky dluho-vlá (§ 1415), může býti pochybným, na kterou položku sluší
vykonanou platbu započísti 1). Tu rozhoduje v prvé řadě prohlá:šení dlužníkovo při platbě, souhlaSÍ-li věřitel výslovně (§ 1415)
a.neoo přijme-li platbu bez námitek (§ 1416) 2). Není-li tu však
2") Jistina mtížená právem ip01žív3tcim mUlsí přes ,t o býti splacena
ISb. 10.299. Stejně n-oon'l:že dlužnfk od:epříti p!atJbu vůči věřiteJi,

věřiteli:

kterého sám za takového uznávA, z Itoho důvodu, lže třetí osoby si činí
:na tp!3JŤjbu nárok: Sb. 4431.
26) Shora § 215, .JlQz. 7.
27) Sh. n. ř. (5) 1922.
28) O ruoení pn rpI.atbě vrnči "falsUlS 'P'rocurator" jenollll při ·zavinění:
Sb. 11.400, n. ř. (4) 1374, n. ř. (17) 6957; srovn. Wellspa.cher, Vertrauen, 245.
29) Hasenohd, 2, 386, rpoz. 51.
30) Sb. 15.042.
1) Proto příSllThŠí ž.alovanému dlužniku důkaz, ž,e vykonanou platbou
vyl shlazen právě d,luh z·aža.l ovaný: Sb. 6661, 8028, 8445; jinak 6476.
2) Sh. 10p.
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t~1,kOylého

prohlášení, anebo je-li prohlášení to pochybné, aneb()
odmítá-li věřitel prohlášení dlužníkem učiněné (§ 1416) 3), pak
platí ul'čitá zákonná pravidla:
a) Sluší-li platiti jistinu i úroky, jest vykonanou platbu
především započítati 7) na sp~atné 4), avšak ještě nepromlčené 5)
úroky 6);
b) je-li tu několik dluhů 8), jest vykonanou platbu započísti
na, účet pohledávky již splatné;
c) je-li tu několik splatných pohledávek, na pohledávku již
u pomÍl1.'ll1o u ;
d) po těchto pohledávkách na pohledávku obtížnější před
pohledávkami méně obtížnými O), tedy na pohledávky zajištěné
zástay1ním právem před pohledávkami nekrytými, na pohledávky zúročitelné před nezúl'očitelnými, na pohledávky zÚToči
telné vyšší sazbou před pohledávkami zúročitelnými níže a na.
pohledávky žalova,t elné před pohledávkami nežalo~atelnými 10);
e) není-li tu takového ro'zclílu, rozhod'Ulje patrn'ě pořadí upomínek, není-li ani toho, rozhoduje splatnost ll) a konečně, není-li
3) Odmítnutím stane se zá,roveň nepřípustným zaJbaviJti částku,
důsledkem tolbo hyla :k soudu s.IO<Žena: Sb. 9482. - Odmítnouti nelze,
p1ní~li dluiník 'za. Hm účelem, ahy 'VJ"platH ,s vou zástavu (§ 471), \tedy
též, chce-li tím odvrátiti Ducenou draJžbu nebo jqnaká OJpatření exekuční:
Sb. D. ř. (4) 1584; E.hrenzw.eig, 296, poz. 10; doleji, poz. 9.
4) Sb. 15.634.
5) Sb. 12.971, 15.800.
6) Nikoliv též na jinaké náklady a ved,lejší náležitosti: ISb. D. ř. (15)
5894.
7) ZaJplaJtil-H dlu:žník tHOa,y předem, můrle je věli.tel započ1sti na
kap:táJl: Sb. 15.634. Vůči následujícím bypotekárnlm věřitelům sluší čás!Jku'
splaJcooou na úroky vy·ŠŠí, než j~ké j,sou 'zaJknillOvány, každým z:působem
za.počísti na jistinu: Sh. n. ř. (5) 1980.
.
8) Předip'Ísy § 1416 neplaJtí toliko o diluzích k!apitálových, nýbrž té-Z
o c1luzích m úrocícl;l: Sb. 9657.
0) Dluhy směnečné před dluhy · obe,cně,prrávn1m~ : Sh. 2250, 6476.
Platbu, zaslanou vymáhajícímu věmeH,sluší Z3,počísti na položtku třeba,.
mladší, pro kterou termín nuceného prodeje již hyl nařízen: Sb. n. ř. (4) .
1584. Srp~á1lky je,s t 'Započísti rJa nez.ajiětěný d'Íl 'aneho na hůře zajištěný
díl poihledá;vky: Ehrenzweig, 297, proti St>. 11. ř. (5) 1980; týž, Zivilrechtsreform, 16.
. 10) Sb. 5099.
11) EhreD'Zwe,ig, 296, poz. 8.
která
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ani tu rozdílu, jest vykonanou platbu zapooísti poměrně na vše-o
chny pohledávky 12).
2. V uroitých případech nastoupí na místo tohoto zákon-o
ného pořadu pořad jin!ý:
a) Při nuceném prodeji jest zapraviti "-lŠeehny pohledávky 13)
vždy podle jejich pořadí, a mají-li pořadí stejné, tedy poměrně.
J enom vedlej ší náležitosti, požívající stejného pořadí jako jistina,
předcházejí po k'aždé poMedávku kapitálovou (ex. ř. § 216).
b) Ve styku kontokorentním pokládají se jednotlivá pln ění
za úvěry a nikoli..-I za platby 14).

§ 351. 4. P o vi n n o s t i

věř

i tel o v y.

VěřitelI)

je povinen:
1. vydati pla.t iteli 2) na požádání 3) "kvitanci 4), t. j. písemné vysvědčení .o tom, ž,e závazek byl splněn" (§ 1426) 5).
K,·~tance má obsahorvati všecky podstatné znaky vykonané
platby, jméno dlužníkovo a věřiJtelovo, místo, uobu a předmět
placeného dluhu a má býti podepsána věřitelem nebo jeho zmocněncem tl). Kvitance není pouhou stvTZenkou, naopak potvrzuje,.
12) Sb. 9924.
13) Včetně vedlejších náležitostí: E:X<{lIk. rřád, § 218.
U) SIb. 15.052, n. ř. (18) 7658; Mayer, J. BL, 1903, Č . 32 a 33;
Kremer, Griinh. Z., 37, 162.
1) Také sprárvce podlstaty je povinen vydati kvitance o ,p latbách sobě·
samému: Sb. 9921.
2) V každém 'případ ě platiteH, nhlroliv dlužníkovi, který je dluhu
~'Proštěn· tím, že třeM osoba d,l uh spt1atila: Sb. 14.877.
3) Třebas zaplace·ní dluJJU je 'p atrné w ,souvjslosti rrůzných listin:
Ra:k. rozlh. 2 5. listopadu 1918, J. Bl., 1920, Č. 13.
4) Biilow, Lehre VOlIl d'e,r TecbtlicJJen Natur ,der Quittung, Dogm. Jbrb.,
59, 1; Exner, Griinlb. Z., 22, 670; Lachmann, Recht1. Bedeutung der Qu~t
tung, Arrch. f. hgl. R., 31, 45.; NeubaueT, Ge'r. H., 1909, Č. 36.
5) Avšak kviva.nce nevylUiČuje protidůkaz: Sb. 4229, 9052; srovn.
však též 4058. V kvitanci může VŠaJk býti o,bsaženo též prominutí dluhu:
Sb. 11.850. Pak náleží důbz dlužnikorvi: Slb. 15.102; vůči důkazu, žeplatba vykonána nebyla, náleží dlužníkovi protidůkaz, že bylo vylwnámo
plněná na' mís<to phLtby a pod.: Sb. 13.743.
6) Dlu~ník nemá sice práva žádati určitou již vyhotovenou kvi'Ůan'ci:
Sb. 9208, ani, !\Jhy mu bylo vydá.no vmblMení, že se věřitel ,"zdává dalších nároků: Sb.. n. ř. (7) 2664; (18) 75~5. AVoŠak dJužník může [p02adQIVa,ti
Sailllostatnou kvitanci, třebas příjem jest stvrzen ve smlouvě: Sb. 11.472_
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'Že určitý závazek 7) byl řádně splněn. K tomu stačí však saldovací poznámka na účtu 8). Přijme-li vlěři\tel splátky, má je také
'Zvlášť kvitovati 9). Útraty kvitance (kolek a pod.) nese, neni-li
jinak sj€dnáno 10). věřiwl (§ 1426, 2);
2. vrátiti dlužný úpis ll) při spláJtkách l~), odopsati je na
<>riginální listině 13). Ztratil-li věřitel dlužní úpis, je dlužník poTlinen platiti jen proti zajištění H). Jinak může platbu složiti
k soudu a může též žádati amortisaci dlužního úpisu (§ 1428) Hi).
Kvitanci a dlužní úpis odevzdati sluší z ruky do ruky při
splnění záva.zku lG). Nárok na vrácení dIlužního úpisu ostatně
trvá též, když. dluh zanikl jiným způsobem.

§ 352.

5. D ů k a zpl a c e'n í.

Dokázati, že bylo zaplaceno, náleží dlužníkovi; k tomu
kvitance 1). Průkazní moc ky'itance nastane
ihned, jakmile je kvitance odevzdána dlužníkovi a nepomíjí

~louží především

7) Kviltwwe, v níž nernÍ udán důvod dluhu, neJtvoři ,důkaz: Sb. 8445.
Kdo zaplatil jistinu, nemůže žádati, aby věřitel prohlásil, že mu nenálležejí
vedlejší náJIe'Žitosti, naopak musí ,v ,tomto 'směru t,rpěti výhradu: Sb.
n. ř. (17) 7222.
8) Sb. 2978. Naproti tomu nemŮ'Že dlužník žádruH "saldo-kvitanci",
pTohlálšení, že vešker{J náil'oky mezi stranami jsou vyrovnány: Sb. n. ř.
(18) 7525.
9) Sb. 15.332; Rietsch, Rechtsverfolgung ... , Not. Z., 1895,
Ofne,r, twnž.e, č. 21.

č.

14;

10) Směnečný dlužník, ktSTý prodlením způsobil nutnost samostatného kv~t()!Vání, nese nákJady: Sb. 14.541, n. ř. (8) 3204; sro,vn. Bhren'Zwejg, 297.
11) Té'Z prejudiko'V'ané směnky úhradové jest v'r átiti: Sb.- 13.768,
jinak Sb. 14.197, 15.136. Naproti tomu nevztahuje se § 1428 na vrácení
'Z{~stavního listu: Sb. 11.136.
12) Stejně dosvědčuje-li dlužní úpis také ještě jiná práJva věřitel<wa:
Ehrenzweig, 298, 'POz. 8.
13) Heldemann, Rechlt rauf Ruc.k!gabe eJnes SClhuldscheines, Dogm.
Jhrb., 48, 63. - pQll'učník nesmí se vzdáti vrácení dlužních dokumentů
poruěenco'V'ých: Sb. 6910.
U) Pro a proti: Wellspaclber, Vertrauen, 200; Ehremweig, 298.
15) Je.,H 'Věřitel vinen ztrátou, nese on útraty amortis3JCe: Sb. 4116.
16) Unger, Griinb. Z., 15, 538, VOlZ.5; Schey, iMora(')l'edítoris, 113;
Adl~r, Griinh. Z., 26, 21; j. ID. Sb. Jl. ř. (1) 309, (5) 1734; dolkud nebyla

-vydána kvitance IDtaJbu1aoo sChOlPná., mMe hypotekáJrní dlužník platbu
slo-titi k soudu: 'Sb. 4072, 4638, 4767.
1) Exner. GrUnh. Z., 22, 670.
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prostým odporem věhtelovým 2). Na druhé straně je však věři
teli kdykoliv ,"Io]ný protidůl~az, že obsah kvitance neodpovídá
skutečným poměrům 3). Pro některé případy trvá mimo to 0.0nměnka, že platba byla vykonána; domněnku tu lze vš&k vyvrátiti.
1. Vrácením dlužního úpisu je založena domněnka, že dluh
je zaplacen (§ 1428). Domněnku tuto zaklao.á v~ak nikoliv držení
dlužního úpisu, nýbrž skutečnost, že byl y1rácen ď) . Skutečnost
tu musí tudíž dokázati dlužník 5) . Avšak i z této skutečnosti
vzniká toliko domněnka" že platLa byla vykonána, a nikoliv
domněnka, že zá.vazek vůbec zanikl 6).
2. Kvitance (bezvýhradná) 7) o splacení kapitálu za,kládá
domněnku, že byly zaplaceny též úroky (§ 1427).
3. Kvitance o pozdějším periodickém plnění zakládá do'mněnku, že byly zaplaceny také dřhle splatná plnění periodická.
(§ 1429).
4. Kvitance o pozdějším účtu zakládá v poměru mezi obchodníky nebo živnoslt nÍky a. jejich zákazníky, se k.terými jsou
v poměru periodického zúčtování domněnku, že jsou zaplaceny
také účty dřívější (§ 1430).
5. O slíbeném daru jitřním, "se má v pochybnosti za. tOt
že byl již odevzdán v prvních třech letech manz,elství" (§ 1432).
B.

Plnění

na místo platby 1).

§ 353.
1. Plněním na. místo plrutby je plnění něčeho jiného místo
vlastního, původniho předmětu dluhu. Na. základě dohody mezi
věřitelem a dlužníkem, může kdykoliv plnění na. místo platby
nastoupiti na. místo platby. Plnění takové je ,"'Šak vyloučeno
2) Sb. 4779. 12.784, 14.589.•
3) Shora. § 351, poz. 5; Ofner, Protokolle, 2, 253. Obeeněprávní
exceptio non numeratae lp ecuniae byla. odstraněna. již patentem z 1. břez
na 1787, Č . 626, Sb. z. s.; Sc,h ey, Obl. Ve>rh., 1, 164.
4) Sb. 5455; &l'orvn. též 10.555, 10.759.
5) Sb. n. ř. (6) 2475.
6) Ulllge,r, 2, 585, V~)Z. 23.
7) Sho'l'a § 351, pO'L. 6; KJeoker, Loschungsquittungen ... , Not. Z.•
1917, Č . 41; AnO'llymus, J. Bl., 1919, Č. 1.
1) Berndorff, Annahme an ErfiHlungsstrutt, 1904; Hasenohrl, 2, § 95;
Kras:llOlpolski, 291; EThrenzweig, 300.
.
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zákazem odměňovati pomocné dělníky ve zboží na místě v penězích (systém truckový). Dělníci, kteří přes to byli odměněni
ve zboží, mohou kdykoliv požadovati zapla;oení svých pohledávek v ho1!o'Vých penězích (zák. z 8. března 18i~5, Č. 22 ř. z. §§ 78,
"78 cad) 2) . Opačně je plnění na místě platliy nutným, jestliže
"placení samo je nemožné" (§ 1414) 2) .
2. Plnění na místo platby je jednáním úplatným (§ 1414;
srovl11. ex. ř. § 316) 4) . Platí o něm tudíž zásady o správě a o ručení pro zlúác,el1Í nad polovici, pokud práV1u jednání, Meré má
býti s,plněno, samo není jednáním bezp,l atným o) . ' Při zrušení
obligace lze požadovati opět původní předmět závazku O) . Od.stoupí-li se pohledávka na místo placení, nejde o pouhý podmíněný zánik záva,zku, naopak zá,v azek zaniká a na jeho místo
nastupuje ručení za správnost a vydobytelnost postoupené pohledávky (§§ 1397 až 1399) 7) . Zpravlidla postupuje se však pohledávka za účelem placení; pak zaniká závawk teprve tím, že
postoupená pohledávka je vymožena 8) . Takový zejména jest
zpravidla smysl vydání směnek 0), pokladnič,ních úpisů 10), šekll
2) KmsnO"pO',lski, Der zivill'echtHCJhe Inllalt ... , G1'unh. Z., 14, 305;
Mataja, GrundriB ,des Gewerberechts, 67; Verkauf, St. W. B., 1, 169;
Mil:'i0hler, tamž€', 216; Příbram, Lolmschutz ... , 1004, 28.
3) Plnění D'a místo pl a,ce,ní ,Ee prrO'vádí, jestme vymáhající věr1.tel
"V exekučním l1zení převezme místO' dlulwv,anéJlo plnění POOěŽÍJtOOO' věc
zavámnému 'PatJr'ící:Ebrerrzweig, 300, pO'z. 3. K vyld:adu SlO'V § 1414:
jednak Unge'l', Grunlh. Z., 15, 544, 'poz. 13; Krasnopolski, 292; jednak Pfaff,
J Bl., 1887, č . 41.
.
4) Me'l.i manželi }e tr'00a llOltál1ského spisu: Sob. n. ř. (16) 6734.
") ShO'ra § 348, poz. 9.
6) Teoreticky sp'l'fuvnějším sice je říci, že se tu pO'skytuje nárO'k na
"znovU'zřízení půvO'dní pO'hledávky O'všem nikoliv v nepl'Ospěch osoby
třetí, rukO'jmíhO", vlastníka zástavy a pO'd. ~ a tudíž též náJrO'k lla spln ění
původlnípO'hledávky, tedy ná.rO'k na původní IP,řsdmět závazku; prakticky
je však patrně jednodtlŠším, dO'rvO'liJt.i věl'iteli Lb!lled, :liby Isměl 1l0žadO'vati
pův-odní předmět 'z ávazku. 8rO'vn. stran jednotlivých naz,í rání: Unger, '
GrUnlh. Z., 15, 541 a poz. 11; týž ta~'el, 29, 536 a j.
7) Unger, 540; Sb. 3728, 4574.
8) Unger, 542, poz. 9; Rej.c'he,l, Biirgs'cha.ftsl'eohlt, Gel'. Z., 1917, č. 35,
Sb. n. ř . (8) 2935; STO-vn. t&:t Sb. 166, 349, 11.018.
0) Sb. 3423, 10.091, 10.789, 11.101 n.ř. (2) 754, (5) 1835, (15) 5905,
(16) 6682. JU1a'k Sb. n. ř. (18) 7384.
10) Eisner, GrUnh. Z., 39, 591; s1'ovn. Sb. 5313, 6123, 6439, 6597, 6693,
'7151, 8101, 11.005, 11.004. .
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(zák. šek. § 19) 11) a podobných papírú s krátkou dobou oběhu .
V takovýchto pfípadech může ,"ěřiLel sáhnouti zpět na původní
lJohledávku, pokusil-li se bezvýsledně o to" vymoci zaplacení
zmíněného papíru 12).
C. Složení k soudu ll'.

§ 354.
1. Za okoinost,í je dlUŽIÚk oprávněn, ba povinen, splniti
svúj závazek tím, že předmět závazku složí lC soudu 2) (§ 1425) 3).
Je-li věc k tomu způsobilá, sluší ji složiti v soudním úřadě dePQsitnim 4). Jiné předměty G) sluší odevzdati schovateli 6), ustanovenému soudem, sekvestrovi (§ 968).
2. Dlužník 7) je oprávněn složiti závazek k soudu
(§ 1425) 8):
a) je-li věřitel neznám 0), anebo nepřítomen 10);
11) Sb. 14.613.
12) Rozh. n. S., Pro Arcb., 1919, příloha, stll:. 33.
1) Ozyblarz, Gericbtliche DeposiJtion d'e'r Schuld, Grtinh. Z., 6, 657;
Sebey, mora creditoris, §'§ 8, 9; týž, Obl. Verh., 348; Frind. GerichtJiche
.H:nterlegung, Ger. Z., 1911, Č . 7, 8; Hasenohrl, 2, § 94; Krasnopolski. 301;
Ehrenzweig, 302.
2) Schováni u jedné z ob<J'Il stJran anebo II obe1cJlího starosty ne'VyhO'Vuje § 1425: Sb. 13.206, n. ř. (18) 7578.
3) S tím nesluší vaměniti s10'leiDí, k,tRró jest skutečným &plněním,
nikoI:v pouze surogátem splnění (želez. Z. vyvlastn. § 34; zák. o nULných
cestách, § 22) a složení za účelem zajištční (směn. z. § 23, § 73 aj.),
,Sb. 13.286, 13.490.
4) Na př. problášení výmazDí: Sb. 8096; směnku, Sb. 6230; klíč od
'bytu: Sb. 11.456 a j.
5) Příklady: Sb. 5081, 13.206, 14.204.
8) Ani dlu~níku, ,ani věřiteli: Sb. 13.203.
7) Ane1b o osoba třetí o'PráJvnooá p',a.titi 'Va dlužníka. (§ 1422) : Knih.
zák. § 39; Ebrenzweig, 303, 'P·oz. 7. Nikoliv ten, kdo je žalován žalobou
vlastnickou: Sb. n. ř. (18) 7722. 2e osolba dlurlníkova je nejista, nepřekíží
tomu, a.hy dluh byl složen k ~oudt~: Sob. 1762.
S) Nikoliv povinen: Sob. 4431, 7384, 7860, 10.746, 14.841. n. ř. 309.
552, 1871; Ofner, Protokolle, 2, 447; Ozyhlarz, 686; K'r asnopol ki, 302.
J~nak Sb. 4767, 5882, 7877, 8192, 10.437, 10.990, 15.793, n. ř. (1) 8t.
"Oprávněn" také ještě 'po doručení ž'ailoby: Sb. 7371, 14.134.
9) Nezná.m je věřitel též, j~li v1a.stnost věřůtele ještě Dejista nebo
sporna: Ex, ř. '§§ 307, 329 a j.; Sb. 2194, 3149, 6994. 11.876, 14.327.
10) Je-li věřitel nevvěstný, pokládá se slm~ní k soudu za placení
:též vůči osobáJm třetím: Sb. 6160.
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b) není-li .lěřitel spokojen s tím, co se mu nabízí, odpírá-li
přijmouti plnění náležitě

nabízené 11), je-li v prodlení přijetí J~) ~
c) z jiných důležitých důvodů, ležící v osobě věři,telově J3),_
jako, pro nedostatek zastoupení jeho, anebo pro nezpůsobilost
jeho k právním jednáním;
d) jakožto směnečný akceptaJlt, není-li zaplacení směnky
v době splatnosti žádáno, po uplynutí protestní lhůty (směn ..
zák. § 36);
e) j~kožto advokát k úhradě pohledá.lky za expensy
v příčině peněz, které u něho došly pro jeho klienta (adv. řád:
§ 19) 14).
3. Dlužník je povinen lG) složiti dluh k soudu:
a) Nru žádost věřitele:
a) žádá-li tak věřitel zástavní, kt.erý se nemUže vykázati:
přivo~ením podzástavního .lěřitele (§ 455), anebo,
P) žádá-li tak věřitel nedělitelné věci, který se nemůže vykázati souhlasem spoluvěřitelů, k tomu, aby dlužník plnil jemu
(§ 890);
JI) žádá-li o to věřitel směneční, který ztmtil směnku.
(směn. z. § 73);
ď) žádá-li o to vymáhající věřitel, jemuž byl~ přikázána.
pohledá ,-Ika, kterou vymáhají též jiní (ex. ř. § 307) 16);
8) ž:tdá-li o to zaměSJtn.anec stran kauce, kterou mu zadržel službo dárce v příčině případných nároků na náhnadu škody
při skončení služebního poměru (zák. o obch. pomocnících § 35)~
b) Též bez žádosrti věi"itelovy:
11) Nestačí vyzváni, aby si pro d,luJh il,řiše~: SIh. 9337.
12) Nikoliv joi~ IPIfCJltO, že se toliko obává, že věř~tel plnění nepřijme:
Sb. 1755. Ani za pen~ence F'P01U o 'Povinnost pmtiVillÍlka plnění pr'ijmouti;
Sb. 1760>.
I
13). Nikoliv v 'zá,jmu osoby třetí: Sb. n. I'. (14) 5313; fCJiZh. z 5. června;
1917, J. Bl., 1917, Č. 43.
14) Nabývá tím 'z ákonného ilráV'a zá,stavniho ke' sl<Y~ené ' část~e:
Shma '§ 271, Č. 2; srovn. Sb. 13.309, ll'. ř. (6) 2249; prohlášelllL výborU'
doL rak. adv. komory, Gel'. Z., 1904, Č. 10; Reinhold, tamže, 1906, Č. 30.
1S) I v těcbJto pO'ípadeoh má za to', že jde to1iJko o IPlJ'ávo d~užníkovo:
Krasnopo~sk.j" 30.2; SI'()lvn. tM OZY'hlar'1-, 686.
16) Sh. n. ř. (15) 6213, (17) 6947; zvláštnosti tohoto, případu: Ehl'enzweig" 303, 'P0z.. 8.
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a) pokud jde o nevyzvednuté dividendy konkursní
konkul'su 17);

při

uk'o'llčení

tJ) pokud jde o dražební přebytky při dražebním prodejf
zastavárnou (min. nař. z 24. dubna 1885, č. 49 ř. z. § 13, č . 6).
4. Soud prvé stolice nesmí z důvlQdu neptříslušnosti odmítnouti pře'Vzíti, c<o dlužník k 's oudu Is kládá (uvoz. zák. k jur. n. čl.
XVIII). Avšak dlužník má složiti dluh u soudu místa splnění.
Zda s,ložení k soudu jinak dlužníka osvobozuje, sluší rozhodnouti
v řádném pořadu práVJa a nikoliv u příležitosti složení
k soudu 18). Dluh k soudu složený sluší přijmouti bez dalšího,
vyšetřování za podIninek složite,lem stamovenýCth 19).
5. O s,ložení k soudu nutno vyrozuměti v' lěřitele, anebo je-Ií
neznám, anebo je-li neznám jeho po'byt, opatrovníka,
kterého za tím účelem sluší zříditi (§ 276). Věřiteli nebo jeho
právnímu nástupci 20) je volno žádati za vydání vkladu. Povolení se udílí v řízení nesporném, splní-li věřitel podmínky, podle.
stavu spisů nutné, a nečiní-li dlužník námitek 21).

věřitel

6. Otázku, může-li dlužník složení k soudu opět
lati 22), jes,t posouditi různě podle povahy případu.

OďylO'

a) V řízení nes,p omém může dlužník složené plnění požadovati z.pět jenom, je-li jeho oprávnění k tomu podle spisů mimo'
pochybnost. Podle obsahu 'oznámení o složení k soudu je'Ví se'
však zpravidla za oprávněného k tomu věřitel a nikoliv složitel 23). Oprávněn, žádJati složené plnění zpět, je tedy dlužník je17) Ehrem.weig, 3003, 'po~. 100.
18) Ofner, Protokolle, 2, 252; Ehrenzweig, 3004; Czyiblarz, . 663, 689\
Sb. 1006, 1738, 32500, 52002, 5229, 62300, 80096, 8847, 11.456, 22.372.
19) Stb. 40072 , 5203, 8847, n. ř. (6) 2198.
20) Sb. 13.786.
21) Stb. 5846, 100.522, n. ř. (6) 2198.
22) Bro neodvolatelnOls.t se rvyslovují: Rosenbacher, Pl'. Mitteilungerr,.
18800, 300; A. P-k., Obel' ·clen Widerruf .. ., Zentl'. Bl., 2, 128; Ofner, Gel'. H.,
18900, Č . 31, 32; E,hrenzweig, Zweiglied!rige Vertrage, 69; Step:-scthnegg,
Gel'. Z., 1912, Č . 46 a j. PrQ odvola,telnos<t a<ž do přijetí vlkladu neho do·
uznlÍlní &oudem : Pfaff, Ger. Z., 1868, Č . 76, lpoo. 41; CzyhJarz, 673; Prettenhofer, Gel'. Z., 1895, Č. 14, 15 a j.; něm. obě. 'z ák., '§ 376;švý,c,. obtl. právo,.
čl. 94 a j.
23) Sb. 49001, 13.579, 14.5005, n. ,ř. (17) 6886.
12
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nom tehdy, souhlasí-li vlěřitel, l:Lilebo vyhradil-li s,i, dlužník toto
·oprávnění, anebo bylo-li mu pravopla,tným rozsudkem přiznáno.
b) Materielně má však dlužník vždy právo požadovati
-vklad zpět, pokud ke slo,žení k sDudu není povinen a nepřijme·,li
věřitel v!klad. Toto právo může tedy dlužník s,pDrem vynutiti ~~).
{)právnění to však zaníká tím, že věřitel vklad bez výhrady
přija,l, anebo, že soud v řízení sporném prohlásí, že plnění bylo
k soudu s,loženo po právu 25).

7. Tím, že soud uzná, že plnění bylo k soudu složeno po
})l'ávu, je dlužník osvlObozen tak, jako by byl závazek svůj
splnil v době, kdy plnění k s'oudu složil 2G). Od té doby pokládá
se závazek za zaniklý. Od té doby přestanou také běžeti úroky,
odpadnou následky dlužníkova prodlení, stane se nepl'ípustnou
námitka nesplněné smlouvy a přejde nebezpečí na, věřitele. Do]wd naprorti tomu není zjištěno 27), že dluh byl po právu složen
ft\. soudu a dokud tedy složený dluh lze opět vzíti zpět, je dlužník osvobozen jenom podmínečně 28) . Věc zůs,táv!á jeho vlastnictvím 29), věřitelé jeho mohou ji ještě zabaviti 30) a také
spdvce konkursní pod-sta,t y může ji ještě zužitkovati.
8. Nevyzvedne-li si vě:řitel vlěc k soudu složenou, dojde
jalro p'i'i jiných depos,i tech s:orudních k řízení
vyzývacímu. Tím nabude dlužník práva, vzíti plnění Je soudu
složené, zpět, pokud práva toho již beztak nemá, jestliže se vě
řitel nepřihlásí k ediktální lhůtě a tím pozbude nároku na v'ěc
k soudu sl'o,ž'enou.

lwnečně stejně

24) Sb. 5846; srorv. vĚak 4377.
'25) Hyipotékární dlužník může si vymoci ,po'známkUJ výml11zu J~Z lUL
'Zahladě úiíední Dstiny o tom, že dluh složil k &oudu (knih. 'lák., '§ 39).
PoznáJmkou s,e však na druhé sraně staYl jeho .pIfWVO, vzíti slo'žený, dluh
-zpět. Plfávo to obživne 'z novu, vyma,že-li se poznámka. Naproti tomu,
uznárli soud poznámku za sPlfáynou, je tím za sPlfávné uznáno též složení
ll: soudu: Ell'l'enzweig, 305.
26) Exner, HY'PO,thekelllrecht, 607; Czybh!Jl'z, 667 a j.
27) Zvláštni žalo'bla na to, ahy bylo U'zn.áno, že dJuh hY'~ po právu
'Složen k soUJdu, nern.í ,přiJpustna (Slb. 9337, 10.854, 12.336), neni jí však též
upotřehí (Ofner, PirotokolJe, 2, 448; Sb. 6834; jinak 4987).
28) Sb. 4987, 5054; srov. té7J 1564, 3595, 6925, 9111, 10.139, 10.219.
29) Sb. 4910, 10.522, n. ř. (17) 6886.
• (16) 6736.
.:JO) Sh. n. ř. (6) 2198,
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D.

Odpočtení

(kompensace) 1).

§ 355. 1. Poj e man á 1 e žit o s ti.
1. Odpočtení, kompensace, jest zrušenÍ j,ed!1é pohledávky
])l'otipDhledávkou 2). Kompensace není splněním, nahrazuje je
v~ak. Jednotný práNnJ dů\"od nelze pro kompensaci upla.tňo
-vati, naopak je odůvodněna v různých úvahách B) . Spočh'á-li
11a ujednání stran. 4) - dobrovolná kompensace, smlouva kompensa,ční nepm:lléhá zvláštním omezením ~) . Naproti tomu
-má však jednostranná, zákonná, nucená, kompensace' dlužníka
proti věřiteli určité předpoklady.
a) ŽaloVlaltelnos,t: Nevynutitelné, nežalovatelné, naturální
pohledávky nelze odpočísti, neboť jednostranné odpočtení je
-nuceným uplatňováním ~hledávky. Proto na druhé straně lze
kompens,ova.ti pohledávku, která by zanikla promlčením teprve
pOl kompoosaci 6).
b) Vzájemnost 7). Kompensující musí býti zároveň dlužníkem i věřitelem svého odpůrce. "Dlužník nemůže sv-lému věřiteli
-odpočísti to" co věřitel má platiti někomu třetímu a tento třetí
1) Dernlburg, Geschichte und Theor:e der Kompensati{}ll, II. vyd.,
1868; HaběJt.ínek, Beitrage ... , Heimerls Magazin, 16, 185; Unger, GIiinh.
-Z., 15, 543; Schruuka, Kowrpensa,t ion im Konkurse, 1881; týž, Richtigkeit
,der Fordenm'g ... , Ger. Z., 1900, Č. 15 a:ž 17; Urban, Kompensations-eil1l'€de ... , Pl'. Jur. VjISlCbl-., 34, 1; MiiJler, Kompe,nSlation vor den Borsen8>ChiedsgerichteDl, 1905; COlban, Zwe.i Fragen auSI dem bgl. R., 1901f, 1.;
Hasenohnl, 2, '§ 97; K1.·a,snoPQlsaó, 306; Ehrenzweig, 306.
2) Kompensace znamená v o. z. o. jak skutečnost, že dlužníku vliči
-věřitelům při'S~UJši odpQči.tatelná proti,PQhledá"V'ka, ta:k i lkompens3Jci samotnou: CoIban, 23; KmSlIlopolski, 306. Z tohoto dvojí,bo významu vy,svět
luje se It éž ZIP,ůsob, jakým zálkon (§ 1438) vyjadhlje účinek! kmIIJpens3JCe:
"Krasnopolski, 307, 'PQz. 2.
3) Přehled u Ehrenz.weiga, 307.
4) Kompensa.ční námitkou není, odvolá-li se strana na srážku,
která StIDl.ou",ou pro určitý !připad .byla vymíněna: Sb. ll'. ř. (8) 2961.
5) Je na roveň postavelll!a placeni a je oplatna pmto na ,př. také
II obligaci, kterou pro nedo,state:k formái1ních nále<Žito'Sltí nelze za;ža.lolVati:
Sb. 8012.
6) Sb_ 291, n. ř. (3) 1155, (16) 6329; něm. obě. záJ{'., § 390: jinak
-Sb. 12.954; STOV. Unger, 2, 544, po1J. 8; Kornfeld, Gel'. Z., 1904, Č. 49;
PiskQ, J. Bl., 1910, Č. 48.
7) HaJbětinek, Erfordernis der Ge~seitigkeit ... , HeillmerlSl Vjschr.,
"2,59; Pfersche, Dogm. J:b rb., 65,53; rOZlh. I1J. S., Č. 1745; Sbírka, 29. O moz:1losti exekuce na protipohledáiv:k)" exekutovy: rerp.. nál. 139 (Sb. 12.047).
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dlužníkovi" (§ 1441, 1). Vzájemnost není však vyloučena JIZ:
tím, že nárok jedné strany na plnění směřuje vůči osobě třetL
V takovémto případě však jest protipohledáv'ilwu jenom pohledávka proti věřiteU, nik:oHv proti osobě třetí 8). Z požadavku
vzájemnosti jsou ostatně výjimky ve dvojím sm'ěru. Pohledávku
někoho jiného, totiž hlavního dlužníka, může rukojmí kompensovati proti pohledávce jím za,ručené 9) . Pohledávku vůči druhé·
osobě, cedentlOYÍ, může dlužník kompenSOv1ati proti cesionáři 10).
Na základě výs,lovného předpisu (civ. řád soud. § 70) může konečně odpůrce ve sporu proti pohledávce zás,t upce chudých kompensolVati dluh chudé s,t rany za náklady sporu 11) a může dále '
(pojišť. zák. § 27) pojišťovatel pohledávku, která mu přísluší
podle pojišťOVlaCí smlouvy pro,ti osobě, která pioljištění uzavřela, .
kompensoVlati s nárokem na pojištěné plnění osoby, v jejíž pl'O~
spěch pojištěni bylo uzavřeno.
c) Stejnorod:o . t. Je nutno, aby pohledávky byly "tak uzpů
sobeny, že věc, která jednomu náleží jako věřiteli, může jím
býti též jako dlužníkem plněna druhému" (§ 1438). Pohledávky.
které "mají za předmět v'lěci nes.tejného druhu, nebo věci určité '
a neurčité 12)", nemohou býti kompensovány (§ 1440) 13). Jenom v konkursu a v řízení VYl'ovnáivacím lze kompensova,t i s peněžitou pohledávkou kridatářovoltl též pohledáv'lku, která nesměřuje na peníze (konk. ř. § 19; vyrovn. ř. § 19), poněvadž
v konkursu každý dluh se změní v dluh peněžitý (konk. ř.
§ 14) 14). V ka,ždém případě je však různost místa splnění '
lhostejna 15).
8) Habětínek, 308, poz. 22; jinak Sb. 111. ř. (9) 3569; s,rov. Sh. 2168,
6364, 13.989, n. ř. (2) 470, (18) 7713.
9) ShOO"a § 332, č. 2 d). Nikoliv též Úihrnný dIužník pohledávlku spolu.
d,lužník{j'vu: Shora § 308, Č. 3 c).
10) Shora § 338, Č. 2. Nikoliv ,t.é~ d']užnik Ip ohledávku proti jinému
úhrnnému dlužnJku: Shora § 3OB, č. 3 c).
11) Petsch€k, J. Bl., 1912, č. 14, 15 a Grtinh. Z., 33, 439; 34, 460 . .
1~) Ne}ze komp€nsovalti pOlhledávku lila 100 proti pohledáJV'ce na
určitý los, lz{) tak však učinítiQP3Jčně: Ehl'elDzwejg, 309.
13) KompelIllsace nevyž'aduje, aby protupoMedá.viky měly stejný práJvníi
důvod; někte'ré prá:vlllÍ důvody však vY'lučují
vů'bec kOmlpensaci: ·
doleji č. 2.
14) Frankl, Zur Revision des osterl'. Konkursl'echtes, 74; Rintelen . .
Handlbuch, 312.
15) Avšak kOill1'pensující musí nahraditi mis4,nd interes: Krasllopolski ,
3OB; Ehl' nzweig, 309, poz. 23.
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d) Splatnost. "Mezi dospělou a, dosud nedospělou pohledávkou nemá kompensace místa" (§§ 1439, 1) 16). Pokud v'Šak
<llužník je oprávněn platiti dluh než ještě je spl3!tný, může jej
též předem kompensovati 17). Není zapotřebí, aby protipohle·dávka byla splatnou již iloučasně s pKlhledávkou zažalovanou 18).
V konkursu vůbec nezáleží na spla,tnosti 10). Jinak musil by
konkursní věř~tel SVl"tj dluh plně zaplatiti, ačkoliv-I za svoji pohledávku dostane jenom konkursní dividendu. Účel kiompensa,ce, aby pohledávka byla zajištěna, má v konkursu za následek také ještě některá další ulehčení (konk. ř. § 19; vyrovn.
ř. § 19). Z n€q;úrožitelné, lhůtou vázané pohledávky kridatářovy
se nesráže'jí mezitímní úroky, srážejí se však z takovéhoto dluhu
kridatáře (kotIlJk. ř. §§ 14, 15). V konkursu lze dále kompenso'vati též pohledávky podmíněné 20).
e) Pravost (liik:vi,dnost). Občanský zákoník (§§ 1438, 1439)
vylučuje kompensaci mezi pohledá,,-!kiOu pravou a nepravou.
PraV10st neznamená! však věc - patrně samo~zřejmou - , že
pohledávka žalovaného ·mus,í bý,ti po právu 21), nýbrž znamená,
-že pohledávka žaJo"-lal1éhOl nevyžaduje obšírnějšího průkazu
než pohledavka žalobcova 22). Nyní (civ. ř. soud'. § 391) nutno
Tozeznáva,ti, jsou-li obě pohledávky }{JQiIl.exní, jsou-li v právní
sou,,-dslosti nebo ne. Při pohledávkách konexních nemá otázka
'Pravosti vůbec již významu. Při pohledávkách nekonexních
16) Zákonné nelbo soud<!o'VIské poshovění vohledávl,y nelIlí však
její ikollIllPensaJCÍ s 'po,bledá.vkou jinou: vl. nař. 'z 28. pro ince 1918,
,Č . -3, Sb. ,elX. 19, § 12 !a z 25. února 1921, ,Č. 82 Sb. § 8.
17) Sib. 857; Pf~.tff, Gel'. Z., 1868,č. 84.
18) Rozb. z 15. března 1861, Ger. Z., 1861, č. 161. Stačí, stane-li se
' p~ atnou za trvání sporu: Sb. 10.245, 13.757. Přípustna je ov,šem t é-Z
kompoo1oocc pohledávky zažalov.rutelné a polhledávky již vylkonatelné: Sb.
10.497. Stran kOIDIpens.ace v pd'ípadě ·cesse s,r ov. Mom § 338, Č. 2.
19) Heller, KOIIIl>p'elllsation im Konkurse, Gel'. H., 1876, Č. 6 a,ž 14;
Schnrtka, KOOlIIpensrution im Konkurse, 1881; Mayer, Komp. im Konk.,
Ger. K, 1885, Č. 95; Roztočil, dtto, Not. Z., 1883, Č. 3 a,ž 9; fiankl, Re-vision des K-{)Il1kursroob.tes, 71; RinteJen, Handhuch, § 58; Bar,tsch, Kom.
-ke konk. i., § 19; Sb. 6777, n. ř. (3) 1192, 1217, (4) 1472.
20) Jednotlivoslti u Ehroozweiga, 310, poz. 29 a 30.
21) Ta.k lJaT·chelf, Ge'r. Z., 1879, č. 28; U1.1ban, Pr. Jur. Vjlscbr., 34, 1;
Xrasnopolski, 309 a j., u Tilsche, Einflul3 der Zi'ViiLp'r ozeEgcsetze ... , 309.
pQIZI. 67 a: 68.
22) Hc,b rutka, Richtig.l"eit &e'r FO'l"derung ... , Gel'. Z., 1900, Č. 15
~Ž 17; Jahoda., Liqu'ditat ... , tamže, 1903, Č. 30 až 35; Til scll , na llve·deném místě, 309 a j.
v

ces,tě
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může

23) soudc.e - je-li protipohledávka illikvidní - v koneč
ném rozsudku vyho,''ěti žalobnímu nároku, je-li jinak zralý
k rozhodnutí. P,oté jest pokračovati v jednání o protipohledávce,_
t-edy '0 námitce komp-eml,ace, be,z přerušení spom a aniž se změlú
úlohy stran. Podle výsledku zamítne se pak konečným ro'zsudkem buďto námitka komponsace, anebo zamítne se p'ři součas- '
ném zl1.l'šenÍ dílčího rozsudku 24) žaloba. Jenl v tom případě, nenáleží-li pohledávl~a, ke kompensaci uváděná, ,Iůbec již na pořad práva 2ó), lze ji pokud ji žalobce popírá - kompensovatí
teprve po řádném jejím zjištění, takže na její likvidnosti záleží..
2. V určWých případech je kompensace vyloučena 2a), třebas
všeobecné podmú1ky její jsou dány (§§ 1440 až 1443):
aj Proti nároku na zpětné pOlvado,'lání věcí, které byly svémocně nebo lSltivě uzmuty, vypůjčeny, vzaty v úschovu 27), anebo
v lU1Jem (pacht) (§§ 1440, 1109). Netoliko, jde-li o určité věci
(§ 1440, 1), nýbrž též, jde-li D V'ěci druho,lé nebo, o náhradu_
peněžní.

bJ Proti zákoJ,1llému nM'oku
dělku nezpůsobilé,

ř.

alimenta,člúmu

osoby k vSr - která je odkázána, na alimentaci (arg. ex ..

§ 291,

čl. 2) 28).
c) Za okoll1lostí proti pohledávkám mzdovým. Službodárcenesmí kompensovalti pDhledávky za zbožÍ, které protizákonným
způsobem da~ zaměstnanci na úvěr (živ. Ť. § 78, lit. e) 29).
23) Sb. n . .1'. (9) 3596; roz.h. n. IS., č. 1802.
24) Proti odohylnému ffiinění K!eioovu, Vorlesungen ... , 1900, 212;.
srov.: Schrutka, na uv. rrus.tě, Ger. Z., 1900, č . 49 a. Tilsch, EinfluB ..• ,
312 a. j.
25) Příklady: Pohlcdávka vyhTazená ,rozhodnUltí roz-hodčLbo SOUdll:Sb. n. Ť. (15) 5855; HaJlau seil" S.cJliedlsvertraJg, 1914, 46; naproti tomu_
Trammer, .s.chiedsvel1trag ... , J. Bl., 1915, 'č. 4. Dříve téžpohledá:vky'
směnečné v procesu ohe'cnolprá.vním: Srb. 5888, n. ř. (18) 7459.
26) Totéž (§ 1440) pb,ti o 1P~'ávu zadrž~3Jcim: 81lOra § 149, Č. 7.
27) Schey, Ob1. Verb., 243, 329, 373; Sb. ll. ř. (7) 2705,. Jina.k ,při neprav;delné smlouvě s'clbovací: Heller, Gel'. Z., 1876, Č . 31, 32; Sb. 2894_
28) Sb. 10.175, n. ř. (4) 1602, (17) 6896; 11OJzh. 'Ze 4. dU!blna 1916, Zentr.
Bl., 1916, Č. 282: ' Husslarek, Gliinh. Z., 20, 690 aj.; STOV. též Sb. 1035,
8335 (mp. náL, 1(6), 11.476, ll. ř. (10) 3,788, (12) 4484.
29) tDále jde 'Zákon z 28. července 1902, Č. 156 ř. z.,§ 21. Všeobocnou
z:lp<>věď kompellsace shled áJvají v předptsech i i,Vll. ř.: Kr,asnO'polski ,
Griinb. Z., 14, 312; Matajn, Grund'l'iB des Gewerbere,chtes, 67; Přrbm.JU, .
Lohnschutz des gew e'l'bl. Ar'b., 1904, 72; naproti tomu Gl'Unrberg, J. Bl.,
1905, Č. 20. De lege ferelnda: EbJrenrzweig, Zivilrec.btsrefo~'m, 23, pOl'.. 6L
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d) Na základě ujednání stran, které 'y1šak v pochybnosti
pro, konkurs neplatí 30) .
e) Vůči fisku nelze kompensova,t i protipohledávku, která.
přísluší proti jiné pokladně, než pro kterou je pohledávka fisku.
uplatňována (§ 1441, 2) 31) .
tJ Proti kridatáři, stala-li se }mmpensující strana dlužníkem:
podstaty teprve po zahájení konkms,u (konk. ř. § 20; vyrov ..
ř. § 20). Tím má býti zachována záSlada rov-ného pOSltavení konkursních věHtelů a má býti zamezeno, aby někdo nedosáhl prokonkursní pohledávku dodatečné plné úhrady. Pr;oto nemůže
také dlužník konkursní podstaty proti podstwtě kompensovati
protipohledávku, k,t eré nabyl teprve púl zahájení konkursu 32),
anebo která vznikla nebo byla převzata 'VI pos,ledních šes,ti mě
sících před zaliájením konkursu, jestliže dlužník již tehdy věděl,
anebo musil věděti, že kridatář je nezpůsobilý platiti (konk. ř. § 20).
g) Při opětovaném plOt:;tupu pohledávky s pohledávkami
proti mezitímnÍmu věřiteli. Uplatňov'lati lze toliko kompensaci,
která je odůvodněna proti prvnímu, anebo pr,o ti poslednímu majiteli pohledávky (§ 1442).
h) Zásadou obecné víry v pozemk~vou knihu. Proti knihovnímu cesionáři možno namítati kompensaci "jen tehdy, je-li
v·tzájemná pohledávka rOlVněž v knihách zapsána 33), a to při oné
pohledávce, anebo byl-li ces ionář při převzetí oné p()hlec1ávk~;
o vzáj'emné pohLedávce vyrozuměn" (§ 1443) 34).
30) Eilwenzweig, 312, poz. 45.
Niko[v Z (Jůvodů soukromolpráNních, nÝ'bl'ž ? dů:vodů účetnic
kých; oMobně též stran po,hledá-vek vůči ohc,i: Sb. n. ř. (15) 5911.
32) Kompeusovati lze naipll'oti rtomu pohledávky, ,kJteré vznikly 7.c1hijooím konkursu, tedy 'Zá'l'oveň s kookursem; Sl'O'vn. Ikonk. ř. § 20 . 2;
Sb. n. ř. (15) 6070; FrankJ, ZUl' Revision ... , 73. Postihov~ pohledávk3.
rulmjmí neV'Znikne te,p~"e p'lrucením (jinak Sb. 14.880). Stačí, že s..e mko·
jmi zaručil dříve než konJnu'S by~ zahájen (výj'mky: konk ř. § 20, 2:
srovn. text), STovn . kon:k. ř. § 17, 2; RinteJen., Ra11'dbuch, 313, poz" 3;
BaTtsc:h, K,om. ke konk. řádu § 20, pO'Z. 43, 58; Ewe-TI'zwc.ig, 313, pQlz. 48.
33) PO'ZJlámkou: Exner, HY'J}othekemecht, 432; Adle-r, PuhliziWts,prin~ip, 134; Randa, Eigentum., 511. Za účeJnějlŠí !pokládá ' Ehrenzweig
(314, za poz. 54) vklad a poznámku, že hypotéka, je ,právem kompensaceome~eJ1a. 2ádJ1ým způ1so.lJem nel-ze poznam~mati žalobu o výmaz, ktero!t
se komipen ~ilLce, uIplart,ňuje': Sb. 12.341.
3~) Sb. 4880. 01P,a,čně je p,r ávo kompeuSlace zacho-v,l[Jo vkla.dem (přes
§ 144:l. silon\' lit. g), Uebas se kompensace stala toliko !proti jednomu
z m ezitímnícll věřitelů: Ehrenzweig, 3)3.
31)

18-i

i) Proti nároku spo,lečnosti s ručením omezeným na spla-ceni kmenového vkladu (zák. o společnostech s ručením ome.z.eným, § 63)_
k) Po založení zástavního práva, anebo po zápo,vědi osoby
.třetí nelze kompensovati s protipohledávkami, kterých bylo
později nabyto 35).
3. Námitka kompensace může býti vyloučena též replikou 36). Lze ji všaik opačně též jako repJ.iku uplatňovati 37).
Koneěně je kompensace přípustna též proti pohledávkám nezabavitelným 38). Opáčně je kompensruce, zejména při lwnexních protipohledávkách, nepostradat.elnou protiváhou proti TI.e'Zabavite,lnosti. Jenom nároky, jichž bylo nabyto postoupením,
jsou vyloučeny z kompensace s pohledávk,ami nezaoavitelnými
(ex. ř. § 293) 39).

§ 356.

2. Ú

čin

k y.

1. "Pokud · ,s,e pohledávky ,sobě rovnají", dojde "k zániku
vzájemných závazk6, cO'ž působí jako vzájemné placení"
(§ 1438). Účinek tento nastává zdánlivě "ipso jure, aniž je třeba
předcházejícího prohlášení kompensujícího dlužníka, anebo souhlasu nebo jenom předběžného vědomí věřitelova" 1). Proto nebylo podle dřívějšího práva konkursního (konk. ř., 1868, § 20)
třeba, ohlásiti v konkursu pohledávky, které nutno ze zákona
pokládati za zaniklé kompensací, k níž došlo dříve, než konkurs
l)yl zahájen. Avšak zák'onité předpoklady kompen:sace, k'ompensačni nexus, zakládají tOllik6 námitku, kterou dlužník musí
uplatňovruti 2), na kterou však
nesluší bráti z,řetel z moci
35) Sb. n. ř. (5) 2073; jinak Dl'. K., ZUl' Frage deT Kompensation,
Ce·r: H., 1913, Č. 30.
aG) Replika nesplněné ,s mlouvy: S'b. n. ř. (13) 4939 ~ j.
:17) J1ozmJarin, Gel'. H., 1918, Č. 12; Ehrenzweig, 315, po·z. 64.
38) Sh. n. f·. (12) 4484, (14) 5464, (17) 6790; PoJJ.ak, Gel'. Z., 1911, Č. 5;
1í:.rasnopoJsJd, 309, poz. 7 až 9; Eh~'enzweig, 315, ~J<()z. 66; jinak. něm. obě.
,zák. § 394; srO'VD. n. ř. (10) 3788, 4020; Schuster, GrundriB des ObL R., 41.
30) Shora, § 336, Č. 2 na kOlIl:Ci.
1) Zeiller, Kommentar, 4, 167; srdvn. Sb. n. ř. (5) 2084.
2) Námitku tu Ize up1aJ(,ňova,ti t6ž žalobou ~'Ů'ti pOlhledáV'ce JIZ
pravOlp,~a;tně p'Í"ÍZl1ané, nastaly-li 'před:p'OI1c1ady kompensa0e teprVle 'po skoDčeném Hčelú o pohledávce: Civ. ř. s., §§ 391, 411; ex. ř. § 35; Sb. 8766.
9988, n. ř. (19) 3415; (15) 5993, (17) 6996; jinak Sb. 9012, 11.676, 12.505;
n. ř. (17) 7012.
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úřední

3). Potud lze kompensaci označiti jako "skutečnost, která
ipso jme působí zánik ohligace" 4). Pouhé mimo:soudní prohlášení kompensace vůči druhé straně nestačí 5) .
Vezme-li druhá strana oznámení takové na vědomí, n~"stane
·'Ovšem konipensace, avšak n,ikoHvl důsledkem onoho prohlášení,
niýbrž důsledkem toho, že ono prohlášení bylo přij,ato, tedy na
základě smlouvy o kompensaci. Nepřijme-li však druhá strana
toto prohlášení, nutno kompensaci vymoci cestou spornou, námitkou nebo žalobou 6) . Av1šak soudce neprovádí teprve kompensaci, nýbrž zjišťuje toliko, že pohledávky samy sebou zanikly
:kiolmpensací 7). Od toho okamžiku pokládá se právo zástavní,
běh úroků, následky p'rodlení za zaniklé, platba, která se omylem později stala, se pokládá za placení něčeho, co nebylo dluhováno 8) a promlčení nebo prekluse poté nastalé nemají významu 9).
2. Má-li věřitel několik pohledávek proti témuž dlužníkovi,
rozhoduje o tom, pro,t i které z těchto pohledávek sluší kompensovati protipohledávku dlužníkovu, patrně t.atáž pravidla, jako
při placern.í na účet několika, pohledá,-'ek (§§ 1415, 1416) 10) .
DluzníkolVO prá;vo volby 11) není tu na místě 12).
podmínečně

3) Avšak práva, wpIa.tňovati kompensa.ci, nepolzbude strana tím, že
ve 8.'PQ'I'u námitku tu nepodá, Sb. 13.079. Námitku lze {·éž dle libosti vzíti
zpět: Sb. n. ř. (8) 3191, (15) 6017.
4) Unger, 2, 491, IpOZ. 30; Pfaff, Ger. Z., 1868, Č. 86 aj.; Slb. 15.103,
ll. ř.

(9) 3415, (17) 6741.
5) Sb. 393. Jin!atk Exn€,r, Hypotfu~kenrecht, 610; Schl1ltka, Riehtig-keit der FO'I'derung? Ger. Z., 1900, Č . 15; Navrátil, Beitrag 'zur Lehre ... ,
-tamže. 1907, Č. 48; Coban. Zwei Fragen, 8; Krasnopolski, R12; ::Sb. n. ř. 2084.
8) Lippmann, Ru'c kwirkung ... , Dogm. JhIib., 43, 435, n. 7Jejmélna 521;
Eellwig, Anspruch und Kllagerecht., 19; Pfaff, Ger. Z., 1868, Č . 86; Unger,
Grunh. Z., 15, 545; Petschek, Not. Z., 1905, Č. 41; Sb. 15.103. Lze též po-<lati mez~tímní návrh na zjištění Ip ráva Il!a kompensaci: Sb. n. ř. (16) 6356.
7) Schrutka" na uv. místě, pmt.i K~.rplusovi, Kompeoo'ation ... , J. Bl.,
1903, č . 27 až 32 a Sb. 10.682.
B) Mayr, Berreicherungsanspruoh, 458; Ehrenzwe,ig, 317, j. m. Koban,
.
:36, poz. 1; Kra~nop{),llski, 313.
O) :lJaJ.oba oposiční není ,připustna, byl!lrli od:počitatelnost dána, již
'v době žaJ.Qby, třetba,s p,Niblá.ška ke ko~nsaci se stala tep'rve ,po rozsudku: Sb. 12.505, n. ř. (2), 699, (13) 5103, (17) 7012; Ka,rplus, na uv. místě;
'Ehll'en.zweig, 318, polZ. 15; j:nmkl Sb. n. ř. (9) 3415, (15) 5923, (17) 6996;
:Pollak, ZivilprozeBre,oht, 875.
10) ~iller, Kommentar, 4, 169; Sh. 291 a j.
li) Ko)jan, Zweoi Fragen, 27; Sb. 10.682.
12) Ehremweig, 318, .poz. 17.
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3. Podá-li strana námitku, odvolávajíc se na odpočitatel
nou protipohledávku, neznamená to ještě, že ta;to protipohle-dávka je uvl8dena ve spor 13). Neboť námitka kompensace může,.
avšak nemusí, vésti k pravoplatnélnu rozhodnutí () protip{)hledávce 14). Uplatňuje-li žalovaný toliko eventuelní kompensac1
tím, že proti žalobnímu nároku jím popíranému jenom z opatrnosti namítá také ještě kompensaci, nutno - třebas pl'O'tipohledávlka je likvidní - přec rozhodn{)uti () důvodu žaloby (srovn.
civ. řád soud. § 411) 1ú) a nesluší lG) žalobu bez da.lšího odmítnouti s alternativním odůvodněním, že zažalovaná pohledávka.
buď n'ikdy nebyla po právu, anebol že zanikla kompensací 17).
4. Kompens.ací vůbec není zápočet vl kontokorentu 18), naopak jde tu o jednostranné mimosoudní ptohlášení. Doba, která
rozhoduje v příčině zániku jednotlivých položek a v příčině
vzniku sa,lda, není tu t{)to~nou s dobou, kdy nastane odpočita
telnost jednotlivých položek, nýbrž je totožnou s termínem,.
určeným smlom;i<:m, ,anebo zvyklostí
obchodu (roční, půl
roční atd.).
E. Jiné důvody zániku.

§ 357. 1. Z řek n u tP).
1.
vzdáti
kův a
nutím

"Ve všech případech, ve kterych je věřitel oprávněn
s'e svého práv':1, může se ho zříci i ve prospěch dlužnítím závazek dlužníkův zrušiti" (§ 1404). To jest promizá,v azku, 'zíieknut:m. pohledávky.

13) Sb. n. ř. (1) 261, (15) 6017; rozh. n. s., Č. 1836.
14) Toa,k ~omu je na př., je-li -za,ž alovaná ~ohJedMrka sama o sobě
bezdůvodná: Sb. n. ř. (4) 1418; jinak K>lei'll, Vorrlesungen ... , 2.15.
15) Sb. 13.757; Eccius, GTllChots Beitrage, 42, 15, 233; MaTtinius"
Eventua.laufrecJmung, A'l1CJh. f. bgl. R., 24, 277; Untel1steiner, Kompensationseinwendung, Ger. Z., 1905,č. 31; NavTátil, tamw, 1907, Č. 48; 'I1hon,.
Eventwalaufreclmung, Do'gm. Jh~'b., 60, 365.
16) Jinak je tomu jen, uplatňuje-li žalovaný bezpodmínečnou kompensaci, t,řebas ji'ž 'POPřel sPTávnost zarZalované pa,hledá'V'ký: Sob. n. ř.
(17) 7127.
11) Teorie o odmítnutí ž'alo,by: SttHzeJ, Schulung fi.ir die Zivi.JPTaxis,
2" 1902; týž Zeitschr. f. Zivi1prol',eIB 24, 50; týž, Amh. f. d. Zivilpraxis,
$)5, 1; 96, 234; tý,ž. Jur. Z., 1905, 513; Beilsel, Ger. Z., 1898, č. 15. Další
literatul1l k této otázce vi'z u EJhren?W1e,iga, 318, poz. 22.
18) KTcme~', Kontokorrent, Grunh. Z., 37, 129.
1) Unger, Grunll. Z., 15, 560 n.; Hasenohrl, 2, § 98; Kn'asnopoJski,
313 n.; EhTenzweig, 330 n.
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aj Jenom kdo je oprávněn svého práva se vzdáti, jenom
věřitel,

který ,'101ně spravuje svůj majetek, může dluh prominouti 2). Nikdy však nedotýká se plJ:ominutí dluhu věcných práv
(práva požívacího, zástavního) osob třetích ku pohledáv'ce
~s.rOlvn. knih. zák. § 51).
b j Jednostranné prohlášení lze odvolati 3). N eodvolatelným
se stává teprvl(3, když dlužník je přijal (§§ 861, 939) 4). Jednostranné zřeknutí mů~e dlužník odtmÍtnouti a není tím dlužlúku
bráněn1o', podati
žaLobu zjišťovací, že pohledávka není po,
právu 5) . Opačně může se ovšem věř1tel v žalobě proti vlfili dlužrokově platně vzdáti čás,ti své pohledávky G), vždy také pohledávky zažalované ').
cj Smlouvu o prominutí závazků lze uzavlříti též mlčky;
zejména může prominutí závazku spo:čívati v tom, že se vydá
kvitance nebo vrátí dlužní úpis 8). Da;rováním je prominutí jen
tehdy, je-li s tímto úmyslem sjednáno V) . Avšak ani v tom případě není třeba notářského aktu 10).
.
dj Nucené vyrovnání v konkursu 11) a vym"1J.1ání v řízení
vyrovnávacím 12), které obsahují dílčí prominutí, prominutí , -I{)prospěch dlužníka placení neschopného, jsou také smlouvami
(Y prominutí dluhu, a,v šak smlouvami zvláštní procesní povlahy;
2) Rodinně - j)rávnich nároků yYlživovadch se (z'čá:sti) zříci nelze:
Sb, n. ř. (18) 7402.
3) Unger, 2, 183, poz. 38; týž, Gl'iinh. Z., 15, 560; neurčitě Ofner,
ProtokoJJle, 2, 255, 585; pro úoinnost prominutí jednostranného: Sh, 10.908,
11.240, 12.862.
4) Nestačí IPll'0hlá:Šení vMi o,s~bě tr'etí: Sb. 15.796, n. ř. (1) 194, (5)
1876; jinak Sb. 10.908, n. ř. (8) 3104.
5) Sb. 11. ř. (1) 194. ,
6) Sb. n. ř. (8) 3104.
7) Shora § 88, poz. 11.
8) Sb. 2976, n. ř. (6) 2406. AV5'a,k , ustoupcÍ-li Is e bezvýbradně od žaloby, neznamená to vMy nUJtně, že žalobce rse ~zdává žal~bního nárolcu:
Sb. 4894.
9) Prominutí je v pocJ1Y'bnosti vykládati zlpůsobem omezujicím; je
tedy spbše míti 'za to, že .s dlu~~m bylo se'čkán o než že by'l prominut:
Sb. 7990, 8934.
10) Shora '§ 127, pO'Z . 9. Z téhož důvodu není notářského' aktu třeba
ani při pmminurrí dluhu meú man,zely: Sb. n. ř. (14) 5695. Prominutí dluhu
hypotekárn~h{): Sb. n. ř. (3) 1066.
11) Rín.telen, Handbuc,h, § 78 n.; Ri'chteT, Die Re-chtSoDatur des Zwangsvergleiches, Z. f. Handelsol'echt, 76, 112 n.
12) Bloch, J. Bl., 1914, č . 35 aJŽ 41.
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vyžadují soudního schválení a w,vazují všechny ·Y1ěřitele, i ony,
kteří nesvolují, ' anebo na kte·r é bez zavinění kridatáře nebyl
vzatl zř,etel (konlL ř. § 156; vY'r. řád:. § 53).
2. Smlouvou, smlouvou zrušovací 13) (§ 920 '01. z. o.), lze
smlouvu zrušiti též se zpěrtnou účinností tak, jako by nikdy nebyla bývala uzavřena . Tako,,-'áto smlouva jest smlouvou oboustrannou 14), kterou se odstraňuje důvod obligace, takže
plnění 15), mezi tím již vykonau'é se všemi užitky, lze požadova,ti zpět. Věcná práva a z důYlodů fiskálních účinky lG) ve
:směru poplatkovém zůstávají však tím nedotčena.

§ 358. 2. N o v a cel).
1. Novací je obnoy1a obligač.ri.ího poměru bez přistoupení
nové osoby 2), změnou pTávního důvodu nebo hlavního předmětu
pohledávky, takže "stal~ závazek přejde yl závazek nový"
(§ 1376). Obnova nahrazuje starou obligaci obligací novou, spojujíc zrušení staré obligace se založením obligace nové 3), zru13) Sdherer, Die rechtHche Natur des sogenanntell1 Storniel'1lng,vertra.ges, 1877; Czyh!arz, Zur Lehre von der Res.olutivbedingung, 1871,
31; Hruppek, Wesen und Bedewtung des CO'ntra.rius 'conC€nsus, Arch. f.
bgl. R., 35, 404 n.; Kmsnorpolski, 131.
U) Smlouva takto 'vl1lšená nemusí býti sm.louvou ohoustra.n nou,
"twké ·d arování lze na př. takto ·zrušiti; SmlŮ'llVa o zrušení všru~ proto není
ještě ,samotným da.rováním; sro~. Sc:hey, Obl. Verh., 678; Ehrenzweig, 331,
-poz. 13.
! •I
15) Odstraněním § 920 o. z. o. po·z,hylo významu Itéž neúčelné' pravidlo jeho (Ehren'Lweig, 331), že smlouvu po úplném splnění ne1ze ji.ž
odvo~ati: Z.práWL, 162. Stalo-li se navrácení vykonaného plnění nemožným,
nahra,dí se jellO hodnota: Sbírka 131.
16) Ze smlouvy vl'll&orvací 'vyhíTá se daLší poplatek; ,p oplatek za
smlouvu zrušenou }ze wátiti leda cestou milosti: výnos min. financí z 12.
-dubna 1911, Č. 12.945, věs.tn. mi'n . sprav., 19'11, Č . 27.
') Hru'la, Zur LeMe von dle,!, No·v<a.tion, 1881; Unger, Fr-agme;rute,
-GrUnh. Z., 15, 554; P. Klein, Vel'tl'agliche Xnderung des Inhaltes eines
Schuldve.ha.Hnisses, 1907; Hasenohrl, 2, § 96; Kro.snopolski, 249 n.; Bhrenzweig, 332.
2) Nastoup,í-li do ohliga.ce no!vý věřitel nebo dlužník, nemusí ještě
jíti o novad; avšak s novací může býti spojena změna osoby: § 1410;
-shora. § 341, Č. 4.
3) Teorie ,substituční (Unger) na 'l'oozdíl od teorie 1'l'anslační (Hruza),
-podle nm je novace zl'llšení:in 'pohledá-vky tím, že se 'Plředmět její jakožto
takový přenese do obliga{;e nové.
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šujíc starou ohligaci obligací novou 4), tedy jen jestliže a pokud
k no'v é obligaci pllLtně dojéLe,. Tím liší se obnova jednak od prosté
změny obligace (§ 1379), při níž původní obligace se změněným
obsahem trvá dále, jednak od nepodmíněného zrušení obligace
a od toho nezávislého utložení obligace nové, která třebas hospodářsky, níkoliv však právnicky, je pouz,e záměnou obligace
sta.ré. Ovšem ro'zeznává.ní t·o.to není v jednotlivém případě vždy
snlLdné a nelze je t.aké vždy přesně provésti .
2. Obnova je změnou právního důvodu a hlavního předmětu.
pohledávky (§ 1376).
a) Změnou právního důvodu je, nahradí-li se důvod vzniku
konkretní pohledávky důvodem jiným: na příklad ponechá-li
se složená částka peněž.itá schovateli jako zápújčka (§ 959) 5),.
změní-li se poměr zápůjčlwvý ve společnost, dluh úrokový
v dluh kapitálo'v ý (§ 998 o. z. o.) 6), změní-li se dluh zápůjčk.ový
v dluh směnečný tím, že se na míslto placení, nikoliv jen za úče
lem placení, vydá směnka 7), a j. 8).
4) Zaloileni nové obligace je jaksi Iplněnfun na misoo spla,cení: Mag'tls,
Gesamtsch1rl.dverbalJtnisse, 125 n.j Grawein, Verjahrung und gesetzliche
Befristung, 146; Emíezerus, Lehrbuch, 1, 24, 5, 197, ,p02 15. Samostatný
způ,sob zrušení dluhu naproti tOlllU p'ředpOlkládaji na př. Hruz;a" 147 n.;
Unger, Grunh. Z., 15, 557, ,poz. 9.
.
5) SC1hey, ObL Vwh., 84 n.; Sb. 3621, n. ř. (1) 88, (11) 4009, (15)
5852; rozh. z 20. břeZlOO 1917, Zentr. BL, 1917, č . 274. O 'změně obligací
z jiného 'Právního důvodu v zápůjčky u1.náním: Sb. 1161, 1255, 1447, 3152,
4649, 15.619. Vydání dlužního Úp:ISU o zápůjčce Ip Ii (Duhu směnečném:
Sb. 8931.
6) Min. nař. z 9. května 1917, č. 206 ř. 2. a k tomu vret. min. SIIJ,r av.,
1917, č. 263, Sb. 13.936, 14.722, n. ř. (4) 1548, (14) 5700.
7) Griinhut, WechseJrecht, 2, 296 n.; Sb. 13.768, 15.141, n. ř. (5) 1835,
(15) 5795; Sbírka, 157. V j'ednotlivé!In pIipiadě mMe býti pochyhno, jaký
význam může miti vydání směnlcy: J. Adler, Z. f. Handelsr., 64, 127 n.;
jedrrLa.k Sb. 1280, 1311, 2839, 2919, 6679, 10.300, 10.866, 10.887, 14.162; n. ř.
(18) 7384; jednak 210, 3146, 3238, 3241, 3962, 6025, 7010, 8973, 10.789,
13.101, 13.193, 13.768, 15.141, 15.876, n. ř. (1) 1079, (3) 754, (15) 5905.
POOobně o vydání akJoelPooV1aJlJé kupecké pobledávky nebo 'P3Jpíru na maj1tele: Sb<. 11.005, 11.604. Vydání šeku - v pochybnosti - nOtVaCÍ není:
:z.áJk. šek., § 19.
8) Súčtování o :nes.pilacených úrocícih a umáni úroků ka,pi,talisovanÝ'ch: Sb. 497, 4452, 15.006. Sloučeni několillm pohledávek v pohledávku
úhrnnou: SIb. n. ř. (16) 6385. Regulování natuTáJlního pWnění V Ipenězicb:
Sb. 142, 4409; &ov. vš3Jk: n. ř. (9) 3572. Vydáni kvitance, tř~bas nebylozapl3Jceno úplně, pokud ':uby'tek nebyl p,rami!Ilut: Sb. 11.816. "Vyro'vnání":
Sb. 15.996.
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b) Změna hlavního předmětu je Irovací jen tehdy, týká-li
se podstatného obsahu obligace, nejen ustanovení vedlejšího
nebo vedlejší příslušnosti, má-li změna ta. hospodáf-ský význam.
Nejde tedy 'O no,,- laci již, proto, že trhová cena se dodatečně
zvýší nebo sníží, a,nebo že ke kapitálovému dluhu původně nezúročitelnému dodatečně přistoupí dluh úrokový 9), anebo jestliže dodatečně vůči závazku osoby, které příka.z byl udělen, nastoupí záV'az'e k osoby příkaz udělující 10).
c) Jestliže se poměry, dosudl mimo smluvní (povinnost k náhradě škody a pod.), smlolUvou dodatečně uprM'í, anebo jestliže
se dodatečně ujednají bližší ustanovení o době, místu nebo způ
sobu sphlění a pod. (tak zv. opakování smlouvy), nebuď "dosavadní závazek pokládán za zrušeI1ý, pokud s novým závazkem
záwvi8ň může obstáti" (§ 1379 n. k .) 11). To jest však jenom
pravidlem výkladovým. Strany mohou míti také opačný úmysl,
l1a př., že mají "práva rukojemská, zás,t avní a jinaká práva"
(§ 1378) pominouti. Třebas tedy v pochybnosti jest pokládati za
to, že jde jen o změnu obligace, může přece i v takovýchto pří
padech jíti -Ol no,Jaci 12).
3. Účinky obnovy jsou: "Smlouvou takovou ruší se hlavní
závazek dosavadní a nový závazek zároveň počíná" (§ 1377, 2).
Zrušení celé 'obligace a založení no,,-Ié obligace se navzájem podmiňuje. Neplatnost nebo nedovolenost obligace původní zasahuje též obligaci novou 13). Námitky prot.i o'bligaci staré příslu
šejí, pokud 8'e jich s,t rany výslovně nebo mlčky nevzdaly ll),
též proti ooligaci nové. Je-li však nOl'\rá 'Obligace nepla.tna, trvá
sk'trá dále 15).
0) Sb. 3791; j. m. Schey, Obl. Verh., 133.
10) Ehren?weig, 334, :poz. 10; j. m. Schey, Obl. Ver-h., 679.
11) Pl'OdlolWOOÍ dodací lhůty není obnovou: Sb. 1986. ZazDlamenají-li
~e směneční pohledávky 'V obchodních kniMch, nemění se tím ještě v pol1ledávky knihovní: Sb. 2133. PovOil,ením' splá,tek nemění ~e odluh směnečný
v {lluh obecný: Rozh. z 26. listopadu 1903" Richter Z., 1904, ke směnečnímu
řádu, Č. 1. Jinaké přiJkla,dy: Sb. 10.866, 13.044, 14.162, 14.396, n. ř. (15)
5970, (17) 6971. O vydání ~měnky STOV. 'P0z. 7.
12) Ke kontok'o rentu srOlV. zejména: Švýc. oblig. právo, ol. 117.
Redelsbergerr, Dogm. Jhrb., 46, 1 n.; 49, 407 n.; Kreme-r, Das Kontokorrent, Griinh. Z., 37, 129 n.; Sb. n. ř. (11) 4069, (17) 7108.
13) Sb. 6527, 13.103, n. ř. (3) 1012, (8) 3004, (11) 4099, (13) 5223,
(16) 6416, (17) 6874.
14) Sb. n. ř. (1) 412.
15) Sb. 15.876.
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b) "Práva rukojemská, zástavní a jinaká práva, spojená se
'Zrušenou p()hledávkou hlavní, pomíjejí obnorvou, ledaže by 'se
účas, tníci
z'dáštní úmluvou ustanovili na necem jiném"
{§ 1378) 16). K účastníkům, jichž souhlasu jest třeba, náleží též
rukojmí a vlastník zástavy, kdežto pouhá změna obligace nemůže uložiti osobě třetí, která nesouhlasila, břemeno nové
{§ 1379, 2).
c) Právní úkony, provedené za účelem uplatnění původní
-pohledávky, upomínka, žaloba, nucený vlýkon, nemají pro novOu
-pohledá,-Iku významu 17).
d) Mís,to a doba uzavření smlouvy a jejich význam v pří
-čině práva, rozhodujícího pro smlouvu, jejich význam v příčině
místa splnění a druhu měny a pod., řídí se podle smlouvy nové,
nikoliv podle smrouvy staré 18). Zároveň S právním důvodem
staré pohledávky pozbývají významu též zvláštnos,t i pohledá,-ky
na tomto důvodu spočívající, jako ' přednostní práva v konkursu, privilegia exekuční a j.19). Naproti tomu při! novaci
změnou předmětu platí takovléto zvláštnosti dále též v příčině
nové pohledávky 20).

§ 359. 3. Omezení

čas, ové 1 ).

1. Poměry

obliga, ční j,s ou zpravidla na rozdíl od práv věcných
k tomu, aby s,plněním jednou provždy byly vyrovnány 2) .
.Jsou však také obliga6ní poměry trvla,lé, které zavazují ' k plně
ním trva.1ým nebo se opakujícím. Jejich smysl je, ten, že má .
býti určeno plnění trváním poměru, nikoli u'vání poměru určeno
plněním 3). Takovéto obligace trva,l é nezanikají splněními),

určeny

16) Hypotéka, za úvěr smě'I1e{íný trvá na příklad dále při prolonga,ci
Sb>. 8821.
17) Sb. n. ř. (13) 5276.
18) Srovnej de-kl'. dvm. k~nc. ze 13. listopadu 1811, č. 962, sb. zák.
SQud., odst. 2.
19) Sb. 15.000, n. ř. (3) 1027.
20) Sb. n. ř. (9) 3572.
1) Ehrenzweig, 319 n.
2) Shora § 28, Č. 1.
3) Příklady: Dluhy re1litové (nikoliv splátkové); smlouva služební,
§ 1151 a j.
') Opač.ně jest pokTaooVla.ti v plnění, až orbliga.ce takov,{j zamilrnou:
:Eh'l'enzweig, 319.
směnky:

Hl2

nýbrž zpravidla uplynutím doby (§ 1449) 5) . Závěrečný termín
je buďto ustanoven předem anebo s-e ur čí ylýpovědí jedné nebodruhé strany 6) . Výpověď je jednostra.I1l1é prohlášení, neVYžiadující přijet.í druhou stranou 7), s tím účinkem, že obligační poměr zanikne uplynutím mčité lhůty stanovené ujednáním, zvyklostí nebo zákonem, v jistých případech též ihned 8).
2. Pohledávky a dluhy pře cház ejí v ~ak zás adlně na dědic e
(§§ 531, 548). ÚmTtí věřitelovo nebo dlužníkoYIO není tudíž zásadně důvodem pro zánik obligací.
a) Jinak je tomu jenom, js'Ou-li pohledávka nebo- 2;ávazek
pi'°ipnuty k osobě oprávněného nebo zavázaného, jsou-li povahy
zcela osobní. Tomu může tak býti buďto na základě právniho·
jednání anebo ze zákona. Pi'ikladem způsobu pn;iIl,ějšího je výslužné, které, vzejde-li pochybnost, sluší platiti jenom na dobu
života; příklady způsobu druhého jsou právo zpětné koupě,
právo opětné koupě, právo ' předJ.mpní (§ 1070 aŽ. 1073) jakož-t o
pohledávky, neúplatné doživotní důchody (§ 955) jako'žto pohledávky a dluhy, konečně vĚ echny obligace spOČÍ"ylající na osobních poměrech 9) nebo ,slc hopnostech (§§ 1448, 1022, 1153, 1171,
1206) oprávněného nebo zavázaného.
1

b) Při některých obligacích múže býti pochybno, mají-li
povahu čistě osobní nebo ne. To platí na· př. o některých smlouvách nájemních (nájem ateliéru a. pod.). Avšak, není-li zvláštního ujednání, sluší, vZ1ejd1e-li pochybnost, míti za to, že přechá
zeji na dědice-o a .je zákonné práNO výpovědi v každém případ ě
vyhb:tzeno jenom dědici každé z obou stran (§ 1116 a). V příčin ě
záva-z ku k náhradě škody jest v zákoně výslovně vysloveno, žepřechází na dědice, třebas škoda nastala. až po smrti škůdcově
(§ 1337). Jenom nárok na bolestné je čistě osobní, nepřechází
nia dědice a nemůže býti postoupen ani zabav"len 10) . Avšak
") Honigsrna,nn , Vertrage auf Kriegsdaue,r, Ger. H., 1919, Č. 7.
6) Shora § 301, Č. 2 d).
7) Jenom lllBoprávněná (na př. o'pož.děmí) nebo podmíněná výpověď
vyžaduje, ruby hyla !přijata druhou stranou: Ehrenz,weig, 320, poz. 3.
B) Poj. zák., § 29: "Výpověď ,bez výpov ědní lhůty"; § 1117: odstou-pení bez výpovědi (t. j. na lhůtu vázané) a j.
9) Pokuty, ke kterým zesnulý nebyl ještě pravoplatn ě odsouzen:
§ 548, 2; závazky alimentační, třebas spo čívají na smíru: Sb. n. ř. (17) 690L
10) Sb. n. ř. (16) 6275.

\Jolestné je zděditelno, byl-li nárok joště za žhrota poraněného
smlouvolU nebo smírem uznán anebo soudně 111 uplatněn 12) .
c) Třebas však obligace je čistě osobní a. zanikla. smrti
oprávněného nebo zavázaného, mOžno přes to plnění, které již.
před smrtí oprávněného neho za.vázaného bylo. splatným, upla,t·
ňovati zpravidla též ,-lŮči jeho dědicům, pokud se tJýče múže
býti uplatňováno těmito dědici 13). Hovněž nemá nezděditelnost
celého právního poměru nutně za následek taiké nezděditelnúst
jednotlivých nároků' plynoucích právě z toho, že poměr byl zrušen (na př. nárok na složení ůčtu a pod.) H). Konečně stává se
podáním ža,l'ohy zásadně zděditelným též nárok, který svou pov1a.hou je nezděditelný lG).

§ 3GO. 4. S 1 o uče n P).
1. "Kdykoliv se jakýmkoliv způsobem právo sloučí se závazkem v jedné osobě, zanikají obě" (§ 1445). Hla,v ní přípa.d:
Věřite,l dědí po dlužníkovi nebo dlužník pú l věřiteli. Zánik má
konečnou pla"tnost 2). Jenom při papírech na majitde nebo na.
řád znějících odpočívá pohledávka Ť!o.liko, dokud papír je- v rukou.
dlužníka, který ho s plným ůoinkem může dáti dále.

2. Avšak ani sloučením neruší se pohledávka (§ 1445):
a) "Je-li věřiteli ještě volno žádati za, oddělení Siv ých práv
(§§ 802 a 812)." Tomu je tak mezi projednáváním pozů,stalosti,
11) Stt.ači adhesn~ řízení v p'l"o'cesu ,trestním: Randa, 211; Sb. n. j-_
(13) 5178.
12) Jud., 204 (Stb. n. ř. [16] 6485). Tímto rO'Lhodnutím hyl ukončen
dlouhotrvajíeí s,por: Kossler, Die Vererbliehk'eit des SchmE:wzensgeldes,
Zentr. BJ., 1912, 477 oll.: 551 oll.; týlŽ, Das Judikat Nr. 204, Z. f. Eise,ruhahnrecht, 4, 234.
13) Ehrenzweig, 321, poz. 8.
14) Na př. llmděditelnost [lÍ'Ík3JZU nemá za následek nezděditelnost
nároku na složeni úMu, na nálhlNLdu útrat atd. Sb. 4384, 14.700; Sehey,
Obl. Verh., 672, 700.
15) Sbom § 150, č. 2 b).
1) Sachs, Wirkungen der Confusion, 1898; Kretschmar, Die Theorifr
der Coofusion, 1899; H,asenohrl, 2, § 99; Krasnopo~s'ki, 314; Ehl'enzweig, 321.
2) Dlužník nemůže pohled:1'Vku, j€mu věi'itelem darovanou, odstoupiti osobětře,tí: Dvor. dekr. z 22. duhna 1825, č. 2090 s:b. 'z. 's.; K'l"asno'pOtlski, Grtinh. Z., 11, 82.
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za konkursu pozůstalosti a při odd'ě1ení pozůstalosti od jmění
na nallháni věřitelů (§ 812) 3);
b) "anebo nas,tanou-li případnosti povahy zcela nlzné".
N ejh1wnějšími případy jsou 4):
a) Dlužník nalstoupí v pozůsta!o'st věřitele; tím se nic nemění na právech věřitelů pozůstalosti, spo lud ědiců nebo odkazovníků. Tím má býti řečeno, že jest pohledávku dlužníkovu
pLně započísti při vtypočtění stavu aktiv, za účelem dělení dě
dictví, za účelem zjištění povinného podílu (§ 784) ' nebo při
určení srážek důs!>edkem dobrodiní inventáře (s,oupisu) (§§ 814,
815, (92).
, (J) Dlužníl{ dědí po rukojmím~) anebo jeden spoludlužník
dědí po druhém 6).
3. Sloučení nepůsobí vůči osobám třetím, kterým přichází
k dobru veřejná víra v knihu pozemkovou, dokud nebyl proveden V'ýmaz z veřejných knih (§ 1446) 7).
4. Concursus duarum causarum lucrativarum 8), jakožto
všeobecnlý důvod zániku obUgace, naše právo nezná 9) .

dědicova

§ 361. 5. Ne m o ž n o s t spl ně 111 í 1).
1. "Nahodilá úplná záhuba věci určite ruší všechny zá.vazky, i závazek nahraditi její hodnotu" (§ 1447). Dodatečná
3) S dobl'Odiním inventiře (§ 802) ne'llÍ spojeno oolouooní p07.-ůsta
losti po jejJm odevwání, p1.'olto je nevlhodno, že § 1445 cituje § 802: Ehrenzweig, 322, P07.-. 4.
4) Ofner, Protokolle, 2. 257; ZeilJcr, Kommcntar, 4, 178.
5) Shora § 335, po'z. 10,
6) Shora § 308, č. 3 e).
7) Ani p'l'o,ti oesiom.áři, který je bona fide, nel1Je sloučení namitati:
S]:}. 3070, 7058, 10.455, 11.966. Naproti tOIll'lU nemá § 1446 mista v pOOlělU
mezi oprá'Vllěným a zavázaným, jaJwž i mezi jejich dědici: Sb. 10.589,
14.725;l'ov. též n. ř. (3) 1081.
8) Last, Anepruchk,onkurrenz, 1908, 84 ll.
ll) § 661 nelze oMobně rpouž.íit.i: Kmsnopo,lski, 315.
') Literatura: Shora § 107, 'P07.-. 1; srov. dále: Fuchs, Vis maioi .. "
Dogm. Jhr]:}., 37. 199 'll.; Krilckmann, Unmoglichkeit und Unmogliohkeitsproze.6, lS0'7; Echtcin, Der Untergang clcr Ohligation durch Unmo gliohk elit, Arch. f. bgL R., 37, 3S0 n.; Kmnfcld, Leistungsu:nmogliohkeit, 1913;
Pisco, Einflu.6 der dritten Teilnovelle, Z. f. H. R., 80, 213; Schulhof, Die
vel'bindlichkeits,befreiende Wirkung (les Unterganges del:l VeI'tr~gsgegen
standes, Ge,f. H., 1918, č . 23; 1919, Č. 1; Anonymus, taimže, 1918, . Č . 25;
Hasenohrl, 2, § 100; Kl'aSnOlPo,lski, 315; Ehrenz-weig, 322 n.

19;)

11ahodilá nemožnost je dťty10dem zániku obligací, ale také je110m ona; ani počáteční nemožnost (§ 878) ani dodatečná,
<1,však zavíněnáJ, nemožnos,t (§ 920). Nahodilá nemožnost, t. j.
11emožnost zpťtsobená okolností, kterou dlužník neza,v inil a za
kterou neručí (§ 920) 2); nik,oliv zánik pouze nahodilý, nýbrž
1,aždá 3) nahodilá nemožnos,t, t. j. ve všech případech, kde
spl:nění závazku nebo splacení dluhu se stane nemožným jinakou
náhodou (§ 1447), tedy též při subjektivní nemožnosti 4). Nemožnoslt i jest postaYi8no na roveň, je-li věc vzata z obchodu
(§ 880) 5), fl).
Stejně

bylo-li účelu dosaž,eno tím, že to, co dlužník má
bylo provedeno již bez jeho spo,lučin no sti osobou
třetí anebo nahodilou udáQostí 7). Zdali t)rž účinek má také
nemožnoslt z toho dťtvodu, že by bylo třeba nepoměrných obětí
zpu, sob~ti,

2) Tedy také nezaviněná změna okolností, kterou dlužník nemohl
Rahel, Unmoglichkeit deu: Lei,Sltung, 1907, 171; týž, Festschrift,
1911, 2, 842; Komfeld, 61; na druhé straně vŘak nikoliv nemožnost nezaviněná-, p!řeV'Z!al-lli dlužník záruku za. to, že ~plněníbud·e mQ'žné: Ofner,
Protok().]Je, 2, 258; Ehrell'zweig, 324, poz. 7.
předvídati:

3) Avsak jenom nemorZnost skutečná, t. j. trvalá. Nemožnost toliko
tohoto účinku ne<má (Sb. n. ř. [18] 7357). Avšak nemožnost
tato, doilmd trvá, vylučuje prodlení dlužníkovo (Ehrenzwejg, 325). I pře
-chodná nemožnost Ip latí jako skutečná-, trvalá, 'patří-li včamé plnění k ob"aillu jeiho (Brodmann, Ehrenbeu:gs H~ndobucb, 4, 2, 264), anElbo nutno·Ji
,daLší vál7Atno·st na, ~rrhlOUVU !porvažovati za ne ekvitní V'zble·dem k Itlomu, že
11elze předvídati, že nemožnost bude trvalá (Ehl·enzweig, 325, 16).
J'řechodná

4) Haseni:iJ1rl, 58 n.; Ehrenzweig, 323, poz. 2; Stávka.: Sb. n. ř. (4)
1325; Boykot: Sb. 'll. ř. (14) 5366; SchOndorf, Zentr. Bl., 1919, 209 n.

G) Zabavení vojensk,ou správou ve válce: Rozh. z 1. června 1915,
.J. Bl.. 1915, ·č. 36; z 12. června 1917, J. Bl., 1917, č. 35; Stemberg, Gel'. H.,
1916, č. 2425. Ni~wliv v,ŠI.1k již .pouhé 'Ztížení dodávky 'Zápovědí vývozu.
TIwžno-li z,boži opatriti jinde, byť i dráže: Sb. 1978, 9162, n. ř. (4) 1416;
Fuchs, Q·er. Z.. 1916, č. 27. Avšak 'Zápověď v cizině vy;<1aná může jakožto
v:s maior plnění učiniti nem()'Žllým: doklady Ehl'emweoÍg, 327, 'poz. 25.
6) Ria-heJ, Festschrift, 1911, 2, 837; Ehrenzweig, 327, poz. 24; j. m.
Unger, 2, 144, poz. 22; Kl'asnopolski, 93; avšak osoba zavázaná je povinna
poskytnou,ti náhradu, jes,tliže drulhou stranu ' Vičas o zákazu nevyrozumí:
Sb. 15.739.
7) P. Klein: Untergang der Oblig'ation durch Zweckerreichung, 1905;
t$rž, Ze!lJJtlr. Bl., 1009, 114 a Arch. f. bgl. R., 31, 214; Schey, Obl. V'e-rh.,
'624, lpoz. 38.
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v důsledku toho, že se poměry bez viny za,v ázaného
visí od okolnosti jednotlivého případu 8).

změnily,

zá-

2. Nahodilou nemožností není platební nezpůsobilost dluž-níkova. Zla následky její dlužník každým způsobem ručí 0). DlužDík není dále osvobozen tím, že má různ.é záYlazky, ISObě odporující, které si sám zaridil (§ 430) 10). Stejně nezprošťuje se dluž ník při záva,z ku druhovém již pouhou nemožnos,t í plniti urč,itý
8) Shora § 107, poz. 2. Směrnice poskytuji §§ 932, 2; 1167. VI daném:'
numo vydati oboh.a.cení: § 1447. Srov. Sohey, Ger. H., 1916, Č. 51.
52. Je-li věřitel ochoten odstraniti vysky,t ující se twdost (na př. zrupla-Wi
úplatu, odpovídající změněným poměrům), pak může žádati, aby závazek
byJ sptlněn: Sperl, De~' Einf.IuB ,d es Kriegls .auf laufende BMvertrage, 1918;.Czelec'h ovsky, J. Bl., 1918, Č . 13; SchollJooll'g, t.amze, č. 26; Ehrem.zweig, 328
s doklad'y. O vlivu války na závazky dodávkové: Oertmann, Gel'. H., 1914.
Č. 43, 44; Herbatsc'h ek, J. Bl., 1915, Č . 15; Mathias, mmže, č . 22; Kriickmanu, K1iegsnotst.and ... , Zentr. Bl., 1915, 557; Fu-ohs, EinfJuBdes Kriegs
auf oostehende Lieferungs,v ertrage, II. vydání, 1916; doplň'ky, 1917 a. 1918:Bel'llfe,ld, DeI!' EinfluB des Kriegs . .. , Zentr. Bt, 1916, 369, 480, 545;W~lhelm, Der EinfluB des Kriegs auf Privatvertrage, 1916; Stemberg, Gel'.
H., 1916, Č. 24, 25; Fuchs, Gel'. Z., 1916, Č. 27; Anonymus, !Í,a;mže, Č. 43:
Adler, Griinh. Z., 42, 137 n.; Sta.rke, Lieferungsvel!'trage und {ler EinflllJ3:
des Kri~ges, druhé vydání, 1917; HJaLpeofill, BerUcksichtigung der Kriegsereigni soo, Gel'. H., 1918, Č. 17, 18. - O vlivu váJečný,oh poměrů! na. plnění
splatné po ukonč ení války, srov.: Klein, Das Recht der Kriegswirtschaft"
Lelipziger Zeitung, č. 11, 12; Fuchs, Dbergang,swi-rtscbaft, Gel'. Z., 1917,
Č . 23; Sternberg, Erfiillung der Vmkl'~e, gss,cJhl.iisse, Ge!·. R, 1917, č. 25;.;
Wehli, EinfluB des Kriegs auf Vertl'age, 1918 (Gel'. Z., 1918, Č. 39); Fucbs,
Das Lieferungsproblem' lmdJ die Revolumon, Pro Arch., 1920, 221 n.; Klang,
UnerschwingJichkei1J der Leistung, G€Il'. Z., 1921, č. 4; SWQboda, Rechtsverbinďliobke,it von Lierferungs,v ertragen ... , Gel'. Z., 1921, č. 3; N1pperdey,
V'ertru.gs-treue ... , 1921; AnonymuB, De'r Einwa,nd des wirts'ohaftlichea:
Rurns, Pl'ag. Jur. Z., 1, Č. 7. ~ SmJouva, uz.av:řená ji~ za mimořM:ných'
válečných Ipoměl'ů, llení naříkatelna pro 'příli1iný náldad splnění: Shlrka. 8.
Kllang a- Kufler, J. Bl., 1919, Č . 17; Be.rgel, tamže, Č. 19; Weiser, Gel'. Z.,
1919,č. 25; Honigmann, Gel'. H., 1919, č. 21; Sohwab, 1:a.IrlOO, č. 29;0
Wa~sing, tam že, č. 45; Ma)'1€'l', J. BL, 1920, č. 11, 12; Klang, Geldentwertung' ... , J. Bl., 1922, č . 5 až 8; týž, Ger. Z., 1922, č . 1 a 2; Ratzenbofer,
Geldentw€rtung, tamJže, Č. 3:
pří'padě

0) EJHemweig, 324, poz. 8 a 9; Pisko, Ze:tscbrift fiil' das ge's amteHa.ndelsrecht, 80, 225; jina,k při smlouvě nájemní v pi'Íij)adě dražby (Sb_
n. ř. [13) 5073).
lO) Sb. n.

ř.

(14) 5449, (15) 6138, (18) 7642.
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1ms tohoto druhu, naopak zprostí se teprve zánikem celého
..(lruhu 11).
3. Nahodilá Ili8možnost zprošťuje dlužníka bez záJvazk'u náhrady 12), pokud snad nepřevzal ručení i pro ten případ 13),
.anebo pokud podle smyslu ujednání nebo podle zvyklosti není
})ovinen k plnění náhradnímu 14). Že ničeho nezavinil, musí dlužnik dokázati (§ 1298). "V každém pi'ipadě musí ,;!Šak dlužník to,
·co dostal, aby závazek byl splněn, vrátiti tak, jako bezelstný
držitel, avšak takovým způsobem, že mu nevzejde zisk ze škody
<i.r uhé strany" (§ 1447, 3). Dlužník musí věřiteli postoupiti tak'é
'lláhradu nebo nárok náhradní, který mu důsledkem okolnosti
jej osvobozující přísluší od osoby třetí, pokud se týče proti osobě
třetí (p,r indp surrogační) 15).
4. Při smlouvách vzájemných má nemožnost jednoho plnění
'zásadně za následek také nemožnost plnění druhé strany. Zpra, -li dla zprošťuje se věřitel podle míry nemožnosti též závazku
l\: vlastnímu plnění zcela oobo zčás,ti 16). Jest.liže ov:šem nebezpečí přešlo na věřitele 17) již důsledkem ujednání nebo prodlení
-v přijetí nebo na základě zákona, zůstává k plnění zavázán,
iřebas plnění druhé strany se stalo nemožným. Naopak ovšem
nutno také zde přiznati dlluzníkJOlvi právo, že můž~ pro sebe po'žadJovati dlUJžn.ík,o vu náhradu nebo jeho náhradní nárok, je-ll
v ěřitel sám kl plnění ,ochoten.
H) Je-li druh OOH~zeIll na př. při 'P'l'oďeji vlastního- výrobku, Ib ude
zajisté p,řiměiíenýun, <poskytne-li ,&8 vš€m odběratelům. nárok na poměrn é
u spokojení: Heuer, Unmog11icbkeiJt der Leistung, Leipzigel' Zei,t ung, 1914,
'~170; Mayer, Das Privatrecbt des Krieges, 1915, 257; Halpern, Ger. H. 1918, Č. 18;
'Ebrenzweig, 325, poz. 12; naproti tomu Kluckhohn, Das Recht, ]914, 263.
12) Nemůž.e býti odsouzen k 'piln ění: Sb. n. ř. (15) 5999; rozh. z 21.
:zá ří 1915, Ger. Z., 1915, č. 42; ze 14. Mezna 1916; Zentr. Bl., 1916, č. 201.
1.3) ShO'ra. poz. 2.
U) Na př. !illÍsto dodávky ulher&kého .obhlí dooá.vll:.a obilí stejného
·d ruhu oojinud, rune,b o " jakost válečná" mí's to "jakosti mírové" a pod.:
Ehrenzwe·jg, 326 I> d.oklady, !{lm. 17 alŽ 19.
1.5) Mayr, Ger. Z., 1904, č. 36; EhrelIlzweig, 326, Voz. 22; I>TOvn. něm.
·obč. zák., § 281; Sb. 7187, n. ř. (7) 2690, 2750; rozh. z 11. dubna 1916,
.J. Bl., 1916, Č. 23; st~jně ro-zh. z 18. .Jedna 1916 a ze 16. května 1918
'U Fuchse, Einflu.6 de,s Krieg1s, 2, 44; proti tomu H.a1'pern, ZeJllŤJr. Bl., 1917,
.:545, D.; zejména 557.
1.6) Nal>tala-li n€ffiOŽnost VJnění druhé strany až po rozsudku, je
-připustna. ža!OIha oposioJlJí: Sb. 5853, 9240.
1.7) A. Mayer, ZUl' Lehl'e von der Gefahrtragung. ", 1906; Stem, Die
-Gef,a,wtr,a gung, 1910.

ODDlL DRUHý.

Jednotlivé

obligační poměry.

Schey, Die ObligationBrverbaltnis,se des osten'. allg. Prrivatreonts: 1"
1, 1890; 1, 2, 1895; 1, 3, 1907; Sedláček, Obligační 1Jrrávo, III.

HLAVA 1.

Smlouvy.
§ 362.

Ú vod.

1. Kdežto právo věcné je omezeno na určité typy a nepři
pouští jiná věcná práva než ona, která zákon uznává a upravuje, p<'lnuje v právu obligačním ,s,vobo.(la smluvní (§§ 878,
880) 1). Přes to pohybuje se právní život i tu převážně v typických formách koupě, nájmu, zápujčky atd. Avšak strany mohou
nové sY10je potřeby uspokojovati také nově , vynalezemými formami právních jednání. Skutečně také právní život vytvořil
četné typy, které zákonu jsou cizí, na př. smlouvu garantní,
smlom;tu dohodčí a pod. Není přípustno, stlačovati 1lakováto jednání nového druhu do daných zákonných šahlon a podrobovati
je tak řádu, který se na ně více méně nehodí. Takovéto "neupravené" smlouvy 2) nutno naopak posuzovwti podle obdoby
smlu,triích typu zákonem uznaných a není-li ta.k ových typu~
vubec podle všeobecných zásad práva obligačního a obzvláště
práva smluvního, konečně podle přirozených zásad právních (§ 7).
2. Většina obYlj'klých typu smluv je upmvena v druhém
oddělení druhého dílu, občanského zákoníka, které pojednává
o osobních právech věcných. NěkteI'é, na př. smlouva pojišťo1) § 878 o. z. o. pra,vil VýSlO'Vllě: ,,0 všem, co jest '.Pr-edImětem obehodu, lze uzavírati smJouvy." Tato zásada neodpadla tím, že byla ze
zákona ' šktrtnuta, nÝ'brž 1JJyne přes to 'hceJa nepo'chybně argwmentem
a ,contmrio z § 878, 880: Zpráva, 138.
2) Enl1eccerus, Lchrbuch, 1, '2 ' a ", 264 n.; Ebrenzweig, 168; 10tél'.
platí o smlouvách SJnlHien)'cb: hora. § 318, Č. 3 a.
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va Cl, JSou upra,v eny zvláštními zákony pozdějšími. NěMer é poměry obliga, ční nespočívlající na smlouvách, na pL jednatelství,
bez příkazu, jsou přidruženy příbuzným poměrům smluvním. Nárok na náhl'aduškody tvoří zvláštní, poslední hlavu tohoto oddělení. Pro uspořádání zákona nerozhoduje tedy ani tolik dů-
vod vzniku obli gačních poměrů, jako spíše její ruaterielní obsah"
což podporuje 't aké úsudek, v čem příbuzné poměry si jsou podobny a vl čem se liší. Toto hledisko budiž proto rozhodujícím
také pro následující vylíčení 3) .
A . Smlouvy o n.avrácení

věci

1).

I. Sml o u v a s ch o v a, c í 2) .

§ 363. 1. P r a v i d e 1nás mlo u v a s' c h o va c í.
1. Smlouva schovtací vzniká převzetím cizí movité nebo nemovité 3) věci v opatrování 4). Je tedy kontraktem reálním G) .
Avšak již ujednání, že kdo převezme cizí dosud neode,-Izdanou
věc v opatrování, je záva.zným podJe zásad o dJohodě, že bude
smlouva uza,-Iřena (§ 957).
2. S povinností opatrovací mťlže býti spojeno plnění i jiného druhu, které nenáleží k· obsahu opatrování; pak vzniká
smlouvasmíš,ená; takovouto smLouvou smíšenou j,est především
r;mlouva o správě, která s opatrováním slučuje jednatelstvÍ
(správa domu, spráYIa bankovního depotu aj .).
Správce je tu pr,k zároveň 6) zmocnčncem (§ 960), a nulno
3) Srovnej Sehey, Obl. Verh. 1, 3,11.; Gierke, Sehuldrecht, 409 n.
1) O smlouvě 7..á.stavnÍ bylo jednáno již v právu věcném.
2) Schey, 281 n.; E. Mayer, Die Wertpalpierdepots bei Banken , J. Bl.,
1908, č. 16, 17; Sedla,č ek, ObeT den Hinterlegungsve1'trag, Zentr. Bl., 1914,
488 n., 550 n., 655 n.; Kra s,nopo'lski, 333; Ehrcnzweig, 350; SChuster, 105.
3) Schey, 285.
4) Proto je smlouy,ou schovací 'a nikoliv příkazem, p,řevezme-li kdo
zV'ířata v ošetřován í (k IP,astvě) : Sb. n. ř. (3) 928, (10) 3952, (13) 5092.
Proto opačně není /O mlouvou schovad, ponechárli kdo jinému pouze mícitnost, aby si tam složil svou věc, anii přebírá věc tu v opatrování: Rozh.
ze 13. hřezna 1917, J. Bl., 1917, č. ' 20.
5) Listina o ch,potu je tudíž listinou prů'Vodní, niJw1iv listinou
smluvní: Sb. n. ř . (10) 3919.
6) Ofner, Protokol:e, 2, 59; Schey, 285, 291, 49,2; rozh. z 24. dubna.
H117, Zentr. Bl., 1917, Č . 179; jinak teolie .,aibsorpční", shora § 318, Č. 3 u.
Dniestrr,~aňski, Auftrage 'Zu Gun<;ten Dri,t.ter, 323 11.
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smlouvu takovou posuZlOvati podle zásad platných pro smlouvu
schovtací a pro phkaz. Právě tak může na, druhé straně povinnost schovací býti sloučena se smlouvou jiného druhu 7); tak jest
tomu při smlouvě o nájmu bankovní schránky (safu), kterou
banka ponechá,v á zákaznilwvi schránku (tresor, safe) za ná.jemné dle velikosti prostoru ,'lyměřené při společném závěru
banky a záka.zníka ~). Právní jednání toto je v prvé řadě smlouvou nájemní, zároveň však t-éž smloU"i-'lou schovací. Nesluší však
ve všech případech, ve kter:ých s jinakým závazkem jako záv'azek vedlejší jest spojena povinnost schovací (na př. § 1061) P)
míti za to, že jde současně o smloU"i-'lu schovací; naopak sluší
v takovýchto 'případech vedle předpisu platných pro smlouvu
hla'VDí jenom dle potřeby obdobně používati také předpisu
'o smlouvě schovlací 10) . '
3. Podle našeho práva není bezplatnost smlouvy podstatn,ým znakem; úplat.a může býti vymíněna výslovně anebo vzhledem ke sta,, '\ll schovatelovu také ml čky (§ 969) 11).
4. Kdo věc dává v uschování, nemusi býti vlas,tnikelm jejím, schovatel je však v každém případě pOv1řnen věc vydati
tomu, kdo mu ji ke schování odevzda.l, třebas není vlastlúkem 12)
a nesmí ji vydati osobě třetí, třebas twto je skutečn,ým nebo
zdánliv1ým vlastníkem jejím 18). Scl; ovatele neopravňují také nároky osoby třetí k 'tomu, aby schovanou věc složii k soudu 14).
7) Mandatá.ř je na poř. v příčině ,pen ěz jemu odevz,daný'c:h schova.telem: Sb. 635í, n. ř. (3) 1075; stejně prodejní komisionář v příčině zboží
do komi'8e daného: Sb. 8780.
B) Schey, 394; Wcttstein, Das Kassenschrankgeschaft, 1903; Ratz.enhofel\ Die juristische BebandJung der Safede-pots, Ger. Z., 1903, č . 46;
Gumbel, Der St:vblkammerfacl1vertra.g, 19{)8; Lob-ner, Der Schrankfachvertrag, 1910; Edmund Mayer, Neue Erscheinungen im Stahlkammerscbrankfaobvertrage, J. Bl., 1916, č. 20; Heller, Dws Tresord'epot, Pojednání ke švý-c. právu, č. 92, 1919'. Pro z'Vláštní záJwnnou úpravu se vyslovuje Mayr, Ger. Z., 1906, č. 18, IpOZ. 31.
9) Da;lšípříklaJdy u Seheye, 292 'a u Ehrenzweiga, 352, poz. 10.
10) Sb. 6126, 8611, n. ř. (1) 181; rozh. z 22. ledna 1918, J. Bl., 1918,
-č.

11.
11) Sbírka 96; kdo se

-věci

nelzamě stnává po živnostensku
v us,chování, mi'lže požadova,ti jenom úplatu vý,slovně
12) Sb. 8165.
13) Sb. 8322.
H) Sb. 8322; S0hey, 285, IpOZ. 24.

p~ijimáním
'Vymíněnou.

Naproti tomu je smlouva nepla,t ua, převezme-li vla,stník omy1em 15) svou vlastní "VIČC jako chí k uschování.
5. SmlouVla schovací zakládá zásadně jenom závazky schovatele.
a) Hlavní pov'ůnností jeho je, věc pečlivě uschovati a vráJtiti
ji, kdykoliv je o to žádán (§ 961) 1"). I když doba schování
byla mče.r:a, je schovatel povinen vrátiti věc ukladateli dřh'i(3,
když tento o to žádá; schovrutel ma však v t,a,kOv1émto případě
'nárok na náhradu škody, která mu takto po případě vzniká.
-Opačně může však také schovatel kdykoliv žádati, aby v'cc byla
vzata zpět (§ 963) 17), nechaC smlouva schovací je úplatná nebo
bezplatná (§ 962, 963). Jenom byla-li ujednána mčitá doba pro
vrácení věci, může před uplynutím této doby jen tehdy žádati,
aby ,věc byla vzata zpět, je'Sltliže nepř,edvídaná ok:o lnost mu
'znemožňuje, aby věc bezpečně a bez vlastní nevýhody mohl dále
--opa-kovati (§ 962).
' b) Schovlatelé ručí za každé zavinění 18), bez rozdílu, zda
smlouva je úpla-tuá nebo bezpla,tn::-t. 'Dím však není vyloučeno,
že 'V jednotlivém případě se zavinění měří různě podle t.oho,
převzal-li schovate~ věc jen z ochoty nebo za úplatu 10). Za ná'hodu schovatel neručí nikdy 20) a to ani tehdy, kdyby věc jemu
svěřenou, třeba oenn:ější, byl mo'hl za.ohrániti, oběto,vav za ni
svou v'llaslt ní (§ 964) 21). Naproti tomu zachoval-li se způsobem,
odporujícím jeho povinno1s,tem, je práv za kažď-ou ŠKodu, která
"by jina.ik se nebyla stala (§ 1311), tedy též za t. zV'. smíšenou
náhodu. Tomu je tak zejména (§ 965), jestliže schovatel věci
1') Schey, 286 n.; pifOti tomu (že nezále'ž ína omylu schovatele, nýbrž
na tom, -zoo osobě, která věc v uschování dává, p,risluiíí právo k detenci)
mst, Gr:iinh. Z., 40, 479.
16) Nárok, lpo,ž adovati věc ?,pět, :přísluší ov,šero také dědici ukladrutele;
jestliže však věc .byla dánu ve schován.í s přrkazem, aby jí po. smr,[,i ukla-datele bylo nalož,elllQ určitým jiným z.pů,sobcm. nemohou dědiCO'véJ žádati,
.:aby jim věc byla vrácena: Sb. n. ř. (1) 84.
17) Sb. n. ř. (8) 3153.
18) PHkla,d'Y: Sb. 2784, 13.963.
19) Ehrelllzweig, 353; Shí-l'lm 126 (sc'h ovatel neni povinen 'pojistiti věc
:proti škodám).
20) A",šak neprovinilý sc:hovatel je povinen !polstQUQ)-iti svoje nároky
proti osobě, která seho'v anou věc oddzi,la: Sb. 6946.
21) Schey, 304; naproti tomu (De lege ferenda), zejména při scho-v ací
:smlouvě úplatné: Ehrenzweig, 353.
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schované užh-Iá 22), dá-li ji bez nutkavé příčiny a bez svolení složiItele osobě třetí YC schování 2R), anebo protahuje-1!i vrácení
věci. V případě prodlení 24) jest schovatel zproštěn tohoto přís
nějšího ručení tehdy. prokáže-li, že by náhoda byla věc stihla
také, kdyby byla ylěc zústala u druhé strany. Škodu a výši její
musí v každém případě prokáza,t i ten, kdo včc ve schování dává
a to i tehdy, byly-li věci dány ve schoylání uzavřené nebo zape-četěné a byl-li závěr porušen. Zákon (§ 9(6) pro takovýto p'ří
pad však - třebas nenonnuje domněnku schodku 20) - posk.ytuje přece potud průvodní ulehčení, že připouští o rozsahu
škody přísahu osoby, která věc ,18 schování dala 2'}
c) Schov-atel mlHe při plnění svých smluvních povinností
užívati zástupce nebo pomocníka. Zásadně v"lšak je vyloučena
substituce, složení svěřené včci o osoby třetí, kdežto přibrání
pomocníků je zpravidla pHpustné, často dokonce se rozumí samo
sebou. O ručení platí v jednom i v druhém případě zásady
všeobecné 27).
G. Osobě, která ,"ICC v uschováni drlv:í, vznikají ze smlouvy
schovací záva1Jky jen výjimečně; k závazkům těm náloží zaplacení vymíněné odměny (§ 969), náhrada bkouy ji ZPůsobl'né
(§§ 9G7, 9(2), jakož i náhrada nutného nebo trvale užitcčného
nákladu, kteliý schovatel nčiníl a kter)T nutno jemu Jlah~·aditi
stejně jako jednateli (§ 9(7) ~O). Schoy1atel může k uplatnění
22) Také za neO'právněné UŽíváJ!lí
jenom vla,s.tníkovi, nilwliv zásta:vnímu

přeV'zatý,ch

věřiteli:

'z ástav ručí schovatel
Sb. 11.957.

23) Tomu je tak i v pří~)adě, &loží-li seho,v atel věc k Iso udu, poněvadž
ja podezření. zproJlcvěry ukladatelem spáchané, anebo poněvadž vla, tnietví ukladQ!telo'Vo je popřeno: Sb. 8165, 8322. Ukladatel může ž:idati,
aby mu místo schování ,b ylo sděleno: Sb. 13.928.
2~) .Trn v' tomto prípadě: Sehey, 307; j. m. Kl'asnopol ki, 335; na,p roti
tomu Ehrenzweig, 353.

25) Tak: Ratzenhofer, Ger_ Z., j903,
Der EinfluB, 236.
26) Schey, 324. Na&toupi1 na mí-;to
stran? Scl1l'utka, Festschrif-t, 1911, 2, 913.

č.

46; Krasnopolski. 338; Ti1sch r

přísahy

podle e.

ř.

s. V3'l81eeh

27) Shora '§ 345, č. 2; Unger, Hande'ln auf f.remde Gefahr, 22; Sehey,
307; Sb. n. ř. (10) 3919, (15) 5804.

28) SC!hey. 326 no; R., Zum Begl'iffe der angemessenen Vergiitung.
č. 48.

J. Bl., 1886.
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těchto nároků podati však jenom žalobu a lleIná pni-vo na kompensaci, ani právo, zadrže,ti věc (§ 1440) 2[') .
7. Oboustranné nároky podléhají obyčejnému prollllčení.
Náhradní nárok ukladatelův, jakož i nárok schovatele věci mo,lité na náhradu škody a nákladu 80) zanikají, llebyly-li suudně
nebo mimosoudně 31) uplatněny ve lhůt ě 30 dnů od vrácení věci
schované (§ 967). N ebylo-lí lze věc navrátiti, poněvadž z:,l:\;lÍně
ním schovatelo,v ym se ztra,tila, nastupují v2eohecné z:isady
o promlčení nároků na náhradu (§ 1439) "~) .

§ 364. 2.

Odrůdy

smlouvy schovací').

Schovatel zpravidla nenabude ani vlastnictví, ~lli uržby, ani
pTáva užíva.cího, k! věci sloQ:lené v uscho,vání. Má j'enom povinnos,t
schovací (§ 958) a je p~'o,to porvinen navrátiti tytéž k'LLsy, které
přijal 2). Lze mu však uděliti právo, navrátiti kusy jiné; takovýmto zpi1sobem může se smloUlVa ,státi zápůjčkou anebo také
jenom zvláštní odlrůdou mlouvy schovací.
1. Za.váže-li se příjemce, že složí do UScllO\'ání sice nikoliv
přijaté kusy, ale stejný počet kusů Is,t ejného druhu, a to jako,ž,t o
cizí maj'e tek ocUouóeoně odl vla,s,tního jmění, vzniká pravidelný
dcpot dle částky 3) ..Ukladatel zůstává vlastníkem a schovatel
29) Stejně nemůže býti řeči .o námitce, že smlouva nebyla splněna
(§ 1052), a to ani ;při sehovací smlouvě úplatné, ,poněvadž ani úplatou
nestane se ,s mlouva schovaeí smlouvou vzájemnou; srov. Sebey, 337·.
30) Sh. n. ř. (10) 8952. Pod to,to ohledisko neSipadá žaloba na odoškoL1nění z důvodu, že věc nebyla odvedena. Rozh.z 20. března 1852, Ger, Z.,
185~ č. 61, ani žal,otba 'z deliktu, proti hostinským a pod. (§ 1316): Sb. 215.
31) Sb. n . ř. (11) 4162, (12) 4596, (13) 5092; jinak Sb. n. ř. (3) 928,
(8) 3153, K odůvod ,ně'llí (úeknutí se): Sebe'], 245 n.; Pfaff, J. Bl., 1885,
Č . 25.
32) Sb. n. ř. (1) 215. ZvlMtní předpisy platí o národe,ho proti žele'z-

ni(jním
řád,

' podríikům

pro ztrátu neho poškoz,ení nákladního zboži: Žel. dOtpr.
čl. 408; Bernská smlouva o- nákJadech, č . 45; Ehren-

'§ 98; obeh. zruk.,

zweig, 355, ipoz. 31.
1) Sebey, 55 n., 351; Sie'bl, Das Bankdepot, Ger. Z., 1900, Č. 42; E.
Mayer, Das deutsebe Bankdepo,tg'esetz, J: Bl., 1895, čl. 27; týž, Wert-,
papierdepots, ffimže, 190~, č . 17; Sedláček, Zentr. Bl., 1914, 663; Heussner,
Dbergang der regelmaBigen Verwahrung, 1921.
2) Vznikne-li pochybnost, je ,také odevzdání peněz v úschovu depositum regulare: Sb. 15.700; proto lze z konkursní podstaty požadovati zpět
peněžní depot, který s 'n í ,b yl svémocně smíšen: Sb. n. ř. (3) 1075.
3) Sebey, 377 n.
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je toliko oprávlněn jednotlivé kusy nahraditi jinými. Sem náleží složení cenných papÚ"ů u banky bez určení čísel.
2. Bylo-li schovateli za podmínek jinak stejných povoleno,
aby s,lučoval převzaté věci se stejnorod,ými věcmi jiných ukla·datelů, vzniká depot slučo,'laCí nebo sběrací 4). Ani v tomto pří
padě nestane se ukladatel vlastníkem; naopak vznikne slouče
nim věcli spoluvlastnictví ukladatelů podle množství 5) . Příkla
dem tako,'léhoto uschování je ,sloučení cenných papín1 téhož
,druhu bankou ve společnou podstatu 6).
3. Stane-li se však schovatel vlastníkem, takže složenou
věc můž.e zciziti, aniž ji musí ihned nahraditi jinou věcí stejného
.oruhu, není-li tedy schovatel vlŮbec povinen věc schovati, jde
- pokud smlouva nemá povahu zá.půjčky 7) - o nepravidelnou
-smlouvu schovací 8) .
a) Zákon nezná s.ice nepravidelnou sml01H" IU schovací, avšak
t.aké jí nevylučuje. Předpis § 959, kterému se často v tomto
smyslu rozumí, má na mysU jenom změnu závazku 9). Na druhé
'stra,ně připouští legální definice § 957 za předmět iilmlouvy
schovací také věci Z3,stupitelné, a pozdější zákony 10) nepochybně
-znají schovlání věcí za,stupitelných, při kterém schovatel je povinen toliko vrátiti totéž množství, nikoliv tytéž kusy; zejména
nutno za smlouvu schovací pokJáda,ti nepravidelný bankovní
dopot. Základem jeho jest zkušenost obchodu, že nežádají všichni
:záJutznic;i svoje peníze zpět zároveň, pročež banka může částí
složených peněz volně disponovati, ul02iti je na úrok, jestliže
jen v případě po·třehy je způ,sobilá reaHsovati ihned aspoň Mst
-vkladu. ÚČelem takovéhoto depotu je však zájem toho, kdo
úv'ěr poskytuje ll) (jinak při zápůjčce).
.
~)

Sehey, 389 n.
5) Shora § 215, poz. 4.
6) Jde-li o slosovatelné papíry,

rozdělí sě :té~ :úsk, po případě ztrá.ta
na ukladatele: Ehrenzweig, 356, poz. 6.
7) Ode'V1wá-li kdo 'cenné ,p apíry v usc:hování s ,povo'lením, aby druhi
tltra-na ·si na ně vypůjčila pen'í'le, jde o zápůjčku: Sb. 1608. Právě tak,
?:říd' í-li se kauce v ,h otovosti: Sl:). 2894.
8) Schey, 351 tll .
9) Sehey, 356 n.
'0) Nařízení z 21. 11110ra 1870. č. 17 ř. z., o složení 'Peněz k soudu;
zákon o slOO.di.štíeh, '§ 48.
") Schey, 367; Pfaff, Ger. Z., 1868, č. 81, poz. 83.

ze slosování

'poměrně

205b) Nepravidelná smlouva s ch ovací , liší se od zápůjčky
především

svým hospodářským účelem, pro který rozhoduje zájem toho, kdo úv ěr poskytuje. Od pm-vli.delné smlouvy schovacf
liší se naproti tornu ve sv:ých účincích tím, že příjemce se tu
stává vlastníkem a může s pHj8!tými hodllotami volně nakládati,
že ,Išak za to nese také nebezpečí a může býti povinen platiti
úrok. Na rozdíl od zápůjčky nevyžaduje smlouva ta.to allli mezi
manžely, zvláštní formy. Dále je kdykoliv ' možno', žáJdati složené věci zpět 12), dluh je splatný u dlužníka, kompensace je
vyloučena (§ 1440) a lze ''Ymíniti poplatek za schování (§ 969) ..
4. Smlouva schovací může při věcech nespotřebitelných.
hýiti změněna v půjčku, při věcech spotř,ebitelných Vi zápůjčku
t~, že ukladatel schovateli doyolí, užívati věci (§ 959). K tako.léto změně však nedojde, je-li užívání pouhým vedlejším úče
lem 13), anebo má-li tím naopak právní jednání se, státi nepravidelnou smlouvou schovací. Změnou v zápů.jčku přechází nebezpeoí s uklada,tele na scho'vatele,. Proto máJ zvláštní význam
okamžiÍk změny; okamžik ten je dán, jakmile ukladatel Sivolí,
aoobo jestliže ukladatel již předem povolil užíyání nebo při
vlastnění věci, jakmile druhá strana nabídku přij~,la, anebo
není-Li tu ,lýs,lovného prohlášení ukladatele, jakmile schovatel
uskuteoní úkon přiylastňovací nebo skutečného užívánÍ.

§ 365. 3. S e k y e str a cel).
"Odeyzdají-li sporné st,r any anebo soud (ex. ř. §§ 379, č.
1; 381, č. 1) 2), požadoyanou "Iěc osobě třetí v uschování, nazývá se schovatel sekvestrem" (§ 968; srovn. §§ 1271, 1425
12) Avšak bez újmy možnosti, sjoonati
zweig, 357.
13) Sb. n.

ř.

vjp<>vědní

lhůtu:

Ehren-

(13) 5233.

1) Schey, 341 n.; Rintelen, Eins,tweilige V,errfi.igtmgeD\ 1905, '§§ 30,
až 33.
2) N'a záJkladě c~tace § 259 ex. ř. ~Jatí '§ 968 též pro soudem ustanoveného sC!hovatele mbavený,ch věcí movitých: Sb>. n, ř. (10) 4001, (11)'
4162; Ehren?weig, 357, poz. 16; na,pfoti tomu Schrutka, (ter. Z., 19'10,
č. 50. Stejně pro věřj,tele ruční záJ&tavy, ust3Jnovenébo jejim sehovateiJ.em:
Sb. n. ř. (7) 2636. Naproti tomu nezakládá soukromoprá.vní smlouvu schoV3Jcí, složí-li se ne'j vy,š-š'í podání v 'soudním úřadě schovacím: Sb. n. ř_
(5) 1746.
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aj,.) 3). &ekvestr má práva a povinnosti schovat,ele, byla-li mu
odevzdána také správa, mimo to práva a povinnosti zmocněnce
(§ 960) 4). Zvláštnost poměifll spočívá v t.om, že sekve:str nesmí
věc vyCL'tti kterémukoliv ukladateli na jeho požádání. Při soudní
sekvestraci je k tomu zapotřebí pi:íkazu soudcoVla a to 'i tehdy,
shodují-li se sMany (sro"-IJ1. § 401 ex. ř.). Sekvestr, ustanovený
smlouvou, může zpravidla žádati, aby mu oprávnění, vyzved"
nouti věc zpět, bylo vykázáno ' souhlasným prohlášením "V1šéch
zúčastněn.ých, anebo rozsudkem, kterým se scházející prohlášení
nahražuje (ex. ř. § 367) ti) .

§ 366._ 4. Ubytování

cizinců 1 ) .

Prastaré je zvláštní rllčení hostinsklých. Důvodem toho není
ovšem za-našich časů ne,spolehlivost "tohoto druhu lidí 2)",
nýbrž d"-'ojnásobný stav nouze na straně cestujícího, který se
musí svěřiti hostinci, aniž zná jeho z,ařízení a aruiž může zkoumati legitimaci lidí, kteH jeho věci přijímají, a který mimo to,
utrpí-li škodu, se ocitá· v jistých obtížích co do vedení důkazu,
poněvadž nezná vnitřní zařízení hostmství a proto jen ztěži
může dokázati, za"VQnění 3) . S tímto staNem věcí počítá také
platné prá.vo (§§ 970 n.; 1316). Věcně ne'jd,e vša,l{! podle na.šeho práva o · přísnější ručení hostinského ja.ko schovatele,
o "kvalifikované" depositum 4); zvláštností spíše je to, že hostinský, třebaže není scho"Vlatelem a třeba je dána smlouva služební
nebo podqbná smlouva, je práv jako schovatel podle pravidel
3) Sb. n.

ř.

(3) 828.

4) Schey, 341.

5) Sb. 12.123; j. m. Schey, 346, poz. 27. Praxe zná též s polečnou
žalobu ·p roti sekvestrovi a proti oolpúl'ci sekvestTačnirrnu, Sb. 5967, 11.625,
14.084.
1) Schey, 395 n.; Randa, Schadenel1satZjpflicht, 3, 123 n.; Ozyhlal'z,
ZUl' Interpretation der §§ 970 u. 1316 A. B. G. B., J. Bl., 1912, č. 7; Mihurko, Revis:on des Schadenel'satzrechte,s, 1911, 28 n.; Hollerstein, Die
Haftung aus der GaSltaufnahme, J. Bl. , 1917, č. 32; Lengler, Haftung des
Gastw1rtes, 1919; Winter, Haftpmcht d'e r Fremdenbe.he'l'berger. J. Bl., 1922,
č. 9; Zpráva, 176 n.; Krasnopolski, 183 n.; Ehremweig, 358 n.
2) Ulpian: D., 4, 9, 3, 1.
3) Exner, BegriU der hOhel'en Gewa],t, 40 n.

4) Tak: Unger, Grunh. Z., 8, 239.
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l)lart:ných o ruč€mí schovatele 5) . To znamená jednak, že ručení
hostinského, třebas je zákonem určeno, přec podle svého právního důYlOdu je ručením ze smlouvy a proto hostinsk ému ukládá
břemeno průkazní (§ 1298). Dále to však znamená také zostřené
ručení hostinského a to jednak co do způsobu, jakiým ručení
může vzniknouti, jednak eo do zvětšeného břemene průvodního
-důsledkem ručení hostinského za zřízence G) .
2. Hostinským ve smyslu zákona je jenom ten, kdo se po
ii'v nostensku 7) zaměs,tnává ubytoyáním cizÍl1ct't, tedy přijímá
hosty (§ 970), nikoliv však výčepník~) nebo kavárriík ~), ani
ťioukromý pronajimatel, který příležitostn'ě ubytuje také cestující 10). Naproti tomu ručí stejně jako hostinský také podniky,
které vydržují maštale, garáže a pocl., za zyrířata, a povozy
II nich umístěné, jakož i za vč ci v nich se nalézající, dále majitelé lázní v příčině věcí, které jak obvykle hosté lázenští přinesli
s sebou (§ 970, 2 a 3) ll). Zákon se nezIDÍňuje zvlášť '-iýslovně
o podJ1icích spacích vozů, nutno tyto všal,\. posuzova,ti ob<iobně 12).
Úmyslně nezmiňuje se zákon o šatnách v divadlech, koncertních
síních a po <i. , poněvadž tu jde beztak Ó ~mlouvu schovací 13), a
poněvadž na ,druhé straně by nebylo hospodářsky odůvodněno,
aby podnikatel byl zatížen ručením za náhodu a poněvadž na
5) Pf'aff, Guta-chten, 86; týž, Replik, Gl'iinh. Z., 8, 725; We,hl~ Die
oblig. Be'stimm., 32.
6) Sebey, 407 n.
7) Sehey, 396; Mihurkio, 29. Nelú třeba, aby JlOstinský měl potřebnou
koncesi. Vůbec ručení nestí'M majitele konC0se, nýb~'ž toho, kdo živnost
bevprostředně vy,k onává: Sb. n. ř. (17) 6847. Ručem SlUM jenom ,skuteč
ného podnikatele, nikoliv toho, !kdo se jenom za 'p odnikatele vydá:vá
.a.n€'bo kdo omylem za !podnikaJ1:€le je považován: Sbírka 251.
B) Sb. n. ř. (18) 7261; rozh. 'z 15. J{větna 1917, J. Bl., č. 9.
9) Sb. 2672, n. ř. (10) 3737, (12) 4759; stejoně neručí majitel léčebné'ho
ústavu: Sb. n. ř. (12) 4690, Sl'O'V. však též (15) 5888.

n.

ř.

10) Sehey, 396; Sb. 2672, n.
(15) 5888.

ř.

(10) 3737, (12) 3690, 4759; jinak S,b.

11) Tak již ,Míve, Sb. 2531, 2800, 2926, 3580, n. ř. (4) 1496, (5) 1805,
, (7) 2600, (13) 4896. K výkladu nového § 970 "podle zvyku": rep. nál., ·
272, l'OZlh. n. s., Č . 1877; Zlpl'áva, 180; Ehrenzweig, 360.

12) Koban, Haftung der S,ohlafwagoounte'l'llel1!mungen, 1912; Ehrenzweig, 360, .poz. 17, roZlh. z 9. července .1918, Zentr. Bl., 1919, 234.
13) Sb. n.

ř.

(10) 3820; Shkka, 81; srov. ,též 194.
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druhé straně ,takového za,tížení není ani třeba vzhledem k tomu~
že podnikatel ručí beztak za svoje pomocníky (§ 1313 a) 14).
a) Také hostinskJý ručí jenom hostům, které přijal při provozování , své živnosti (§ 970) 15). Nikoliv však pouhým strávníkům 16), 'ani známým, které bezplatně ubytuje, ani osobám, ubytovaným dle vojenských předpisů 17).
ručí za věci, které by ly vneseny od přijatých
Za vneserné poVa1Žují se věci 18), které. "byly
hostinsk.ému nebo některému z jeho lidí odevzdány nebo přine
seny na ffiÍ,sto 19) jimi vykálzané neho k wože:ní věci určené"
(§ 970, 2) 20). Lhostejno -je, zda lidé služební byli zmocněni věc
přijmouti 21). Stačí zev'l1í skutečnost, že jsou ustanoyeni 22). Ručení je založeno vnesenim věcí, třebas nedojde k smlouvě ubytovací 23). Avšak opačně, vznikla-li takováto smlouva, nastává.
ručení, třebas věci nebyly zvláště odezdány; host jest přija;t a
ubytován spolu s vlěcmi, které vnesl 24) .

b) Hostinský

hostů (§ 970).

14) Zpráva, 180.
15) Hostem není, kdo hotelového 'Pokoje UŽ'ívá trvale: Sbírka 18~
Anonymus, Pr. Jur. Z., 1921, č. 4, str. 149.
16) Sb. n. ř. (17) 6847; rozh. z 15. května 1917, J. Bl., 19t8, Č. 9.
17) Sehey, 396, 'P0Z. 12.
18) Také 'koně: Sb. 14.758, n. ř. (13) 5179; velociped: Sb. n. ř. (12)
4591 a, j.
19) SbíTka 65. Proto ručí hostinský také za 'Věci, které host pověsf
zvenčí na dveře k čištění: Sb. n. ř. (8) 3040, (14) 5576, 5615; srovnej však
též (16) 6505. Na,p;r()lti tomu neručí hostinský za svrchní ,š at, ukra.dený
hostu v čítárně hotelové: Zentr. Bl., 1920, ·č. 134; srov. též rozh. z 15.
května 1917, J. BL, 19'18, Č. 9.
20) Také dokud je'š tě cestující nep,ř1šel: Sb. 5931, 14.668.
21) Zpráva, 179; Sb. n. ř. (12) 4591, (13) 5179.
22) WellspllJoher, Vertrauen, 2M; Sc,hey, 401, ipoz. 12; Sb. n. ř. (13),
5179. Za U'ízell'ce , se, považují též výpomocné osoby, které ':ořízene0 sám
za ,své zástupce ·přijal: Sb. n. ř. (12) 4591.
23) Zpráva, 179; EJ:uenzweig, 359, poz. 7. Ste,jně tak neruš'Í se ručení
hostinského m věci, které host, když na čas odjíždí, s .přivolením hostinského nebo jeho zřízenců zanechai: rozh. 'z 21. srpna 1917, Zentr. Bl.,
1918, Č. 149.
24) Sb. 4530, n. ř. (3) 902, (8) 3040, (9) 3492, 3556, (14) 5576.
25) Jenom 11Ostinský, :oří-1Jenec jeho jen tehdy, stíhá-li jej :oavinění.
převzal-li věci výslovně k uschování: Sh. 16.152.
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c) Hostinskiý25) ručí "jako schovlatel" (§ 970; 1). Jeho rutedy nesahá až k "v.is major" 26). Neručí zásadně za každou
náhodu, naopwk ručí toliko za zvláštní nebezpečí svého podniku,.
za nebezpečí otevřeného domu. Proto ručí za zavinění svých
lidí jako za svoje ,"lastní zavinění a za každou škodu, kterolt
cizí os.oby do domu vcházející a z něho vycházející třebas jen
zapříčinily. Hostinský ručí tudíž také za škody způsobené ji- .
nými hos.t.y, za krádeže, spáchané osobami, lderé se do domu
vplížily 27), nikoliv však Zla škody, které způsobily osoby, hosta
doprovázející anebo jej, navš'těvující 28). Důka,z, že šlwda nebyla
zaviněna ani způsobena, stíhá v-aJ{ hostinského (§ 970, odst.. 1.).
"Působilo-li na vznik škody spolu zavinění poškoz.eného, rozhodniž soudce podle okolnosti, zdali a V' jaké výši náhrada pří
sluší" (§ 970, 1 n. k.; srovlJl. § 1304) 29). :Mírou náhrady škody
na základě zákonného ručení 30) je hodnota, věci (§ 1324).
čení

d) Hostinský ručí však také s hlediska nedovoleného jednání za škodu, kterou jeho vlastní nebo jím přikázané osoby služební způsob~ hostu nebo c€stujícímu v domě hostinského na
věd vnesené nebo převza,té (§ 1316), dál'e ručí z,a poškození nedovolenými č.iny zřízenců, kter:ých se tito dopustí sice v domě. '
avšak ne u výkon,u své služby 31) .• Zpra,"idla jsou ovšem i tako ·
véto nároky kryty již ručením hostinského jako schovatele(§ 970), pokud hostinský ani v takorvýcMo případech nemůže
prokázati, že nikdo z jeho, lidí škiodu nezpůsobil. Přes to, však
má ručení z deliktu význam pmktický, třebas ukládá poškozenému břemeno ' průvodní 32), zejména tehdy, je-li žaloba ze
smlouvy ujednáním nebo uplynutím doby vyloučena (§ 970 a a b).
26) Tak:

něm. obě.

7.ák., § 701; švýc. oblig. Iprávo,

27) Za násilné vloupáni ručí hostimký jenom, je-li tu
ského nebo jeho lidí: Zpráva, 178.

čl.

487.

zavinění

host,in-

28) Návštěvy nejsou "cizími" osobami vůči hostu: Zpráva, 179,.
srov. Code civil, čl. 1953 a k tomu Z)a'c,haria-CrOlllle, 'Framosisches Zivilrecht, 2, § 386, poz. 10.
29) Sb. n. ř. (9) 3556, (11) 4254, 4357, (13) 5179.
30) Nikoliv též Ipři zaviněni hostinského nebo jeho lidí: Sb. 179.
31) Poměr § 970 k § 1316 byl pochybný, srov. Ehrenzweig, 364, poz.
42 až 45. Novým zněním §§ 970 a 1313 a je § 1316 omezen vý'hradně na
ručení z delik,t u: Z,p,r áva, 270.
32)

Rozh.

Z

1.

května

1917, J. Bl., 1917,

č.

31 (Zentr. Bl., 1917,

č.

II

240).
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e) Zákonné 33) ručení hostinského zaniká 34), neoznámí-li
poškozený hos,t inskému škodu neprodleně, jakmile se o škodě
dozvěděl (§ .970 b, 1). Oznámení má hostinskému umožniti, by
za úOelem re~esu mohl vypátra,ti vinníka a aby llIe1Odihnodněné
nároky náhradní mohl přezkoušeti 35). Byly-li však některé věci
převzaty ve zvláštní ÚSChOVfU (§ 970 a), zaniká l1lčení hostin8kého podle všeobecniých zásad o smlouvě schovací (§ 967)
teprve, když ,-Iěci jsou opět vzaty z dozoru hostinského nebo
jeho lidí. Avšak protahuje-li vlastník neoprávněným způsobem
zpětvzetí věci, l1lší se tím aspoň ručení hostinského za zavinění
cizí (§ 1419) 30).
tj Zákonné l1lčení hostinského zásadně 37) není práv<em
kogentním; ručení to můŽe býti ujednáním vyloučeno, avšak
bez významu právního je, odmítá-li hostinský ručení pouhou
vyhláškou v místnostech hostins,k ých (§ 970 a) 38). V zájmu
hostinského je jeho ručení za cenné věci, peníze a cenné papíry
ciferně omezeno na 1000 korun, nepřevlZal-li hos,unský tyto věci,
znaje jejich vlastnost 39), v uschování, anebo byla-li škoda zaviněn,a hostinským samým nebo jeho lidmi (§ 970 a, 2). Hostinský může však odmítnouti, převzíti věci Vl úschovu 40).
33) . Podle § 970 a násl.; be:z újmy ručení ze smlouvy sohovací podle
§ 967: Zpráva, 182, 270; Sc,hey, 402; EhreDlzweig, . 364, !poz-. 41, nikoli též

podle § 1316: ZpráVA, 270; Ebrenzweig, 364.
34) Ručení ho,minského nezaniká tím, že bost, zaplativ úoot, opustí
ho&tinec, zůs,tanou-li 'Višak věci jeho na<1ále lpod oozorem 'hostinského nebo
jeho lidí: Rmh. z 1. května 1917 a z- 21. s,r pna 1917, J. Bl., 1918, č. 8 (shora
poz. 23); Scbey, 414. Naproti tomu 'fučí hostinský 2'A věci , 2ane'cbané
svémoc.ně anebo nedopatřením, jenom pro oh'r ubou nedhalost: § 1419;
Ehrenzweig, 363, za poz. 37.
35) Zprá.va, 182.
36) Schey, 414. Jednostranné prohlášení hostovo, že si pro věci téhož
dne 'po,šie, neomezuje 'v'š ak ručení <l0 do lhŮJt,y: Rozh. z 1. května 1917
(shora. pOz. 34).
37) Pro čs. právo nemá poznámka tato významu.
38) Ta.k již dříve: Sb. 3337, 5617, 8954, n. ř. (11) 4254. Av'š ak otá,zka
ta byla S!powa: Zpráva, 180.
30) T. j. bylo-li mu sděleno" že jde o ,cenné věci, není však třeba, aby
mu byla sděLena. hodnota jejich: ZpráVA, 181.
40) Jina,k něm. obě. 'zák., § 702, !který! Vl tomto případě 'Za.vádí noome'LElné ručení hostinského: Proti tomu Zpráva., 181; Sobey, Deutsche Jur. Z.,
1917, 54, poz. 2; srov. též š'výc. nblig. právo, čl. 450, 2.
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3. Smluvní ručení plavců a povozníků, které jindy bylo po:staveno na rovleň ručení hostinských (§ 970 o. z. o.), je nyní
v ě tšinou podrobeno právu obchodnímu (čl. 390 ob. zák.). Pokud
tomu tak IlJení a pokud! není ručení těchto o&obod'Ůvodiněno již
jakožto ru čení podnikatele mašta.lí a místností, sloužících
k uschování věcí (§ 970, 2), neplatí podle tendence nového zá.konodárstv~ 41) pro pla,v ce a povozníky vůbec žádné zostření
jejich ručenÍ. Naproti tomw stíhá je též zvláštní ručení z deliktu
.(§ 1316) 12), třeba,s jinl3!k jakožto povozníci (obch. záJk. čl. 390),
.a.nebo jakožto kupci (obch. zák. čl. 420) podléhají právu ob,~hodnímu anebo jakožto plavci námořní právu občanskému.
Pov02níkem ve smyslu 'Lákona (§ 1316) je, kdo se zaměstnává
po živnostensku dopravou zboží po souši, plavcem je, kdo pře
:bírá dopravu iboží po vodě, níkoliv kapitán, nýbrž rejdu.
..
4. Stejné ručení .za osoby služební stíhá v pods,tatě do'pravní podniky, které jsou povšechně určeny pro obecenstvo
k dopravě osob a věcí a které osobám zachovávajícím dopl'avn~
řád n esm ějí 'OdBpiiti při}etí (obch. zák. čl. 422). Sem patri přede
-vším 13) železnioo, paroplavební podniky 44) a pošta 45). Avšak
pro ně platí též zvUáštní předpisy (§ 1317). Železnice nesmějí
náhradní povinnost, která stíhá povozníka, již předem smlouvou
yyloučiti nebo omeziti (obch. zák. čl. 423; výjimky: čl. 424 až
430) 46). Pošta ručí za ztrátu, úbytky a poškození, pokud nebyly
'způsobeny odesilatelem nebo příjemcem samým tím, že nedbali
předpisů tykajících se podávání, odevzdání nebo doprravy zboží
.anebo jiným zpŮJs,obem, anebo které vznikly přiroze,nou povahou
zboží nebo byly způsobeny vyšší mocí (pošt. ř. z 22. září 1916,
Č . 317 ř. z., § 214). Podniky skladištní ručí za svlé zaměstnance
a jiné osoby, kterých používají při SViých úkonech (zák. z 25.
ob ch. zák., § 429; německý zákon o vnitr,ozemské ,plavhě
1885, § 58.
42) J. m. Bhrenzweig, 364.
43) Také fiakrista~podnikaJtel: Sb. n. ř. (11) 4328. Stejně p,ři dopravě
-zboží, 'Provozované n~koli po živnostensku: Sb. 9627.
44) Patzauer, Das Recht <1er Binnensc.hiffahrt, Gel'. Z., 1903, Č. 35, 36.
IS) Bac.h!mann, Ifuftung und Ers.atzpflicht der ost. Pos.t·ans.talt, 1895;
'Kosel, St. W. B., 2, 823 n.; Natter, Haftpfliť!ht deT o'st. Post- u. Teleg,raphen.anst~lt, 1905; Sb. 6318, 13.820, n. ř. (7) 2693, (8) 3218, (9) 3591, (14) 5413,
{15) 6196, (16) 6582, 6695.
46) Jinak rejdař: Sb. n. ř. (3) 1212.
41)

z 15.

Něm.

června

14*
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dubna 1889, Č. 64 ř. z., § 14) 4,). Stát nese nebezpečí předmětll r
prodávaných v síních dražebních (nař. z 29. října 1899, Č . 217
ř. z., § 16 aj.).

§ 367. II. P ů j č k a 1).
1. Smlouva o pújčku vz~ne, přenecM-li někdo někomu
nezuživatelnou věc k bezplatnému užívání na určitou dobu
(§ 971). Smlouva ta je kOI1traktem reálním. Slib, že věc bude
půjčen.a, je sice zá,v.azným, ale to1iko jako dohoda o budoucí
smlouvě (§§ 971, 936). Doba musí býti určena výslovně aneb~
úmyslem uŽÍ"\;lání (§ 973). Jinak jde o výprosu. Věc může by ti
movitá neb nemovitá 2), zastupitelná nebo nezastupitelná 3),.
hmotná nebo nehmotná 4), musí však býti nespotřebitelnou. Je-li
spotřebitelnou, vzniká
zápůjčka, pokud věc není půjčena;
k zvláštn~mu užívání, vrylučujícímu její spotřebení 5). půjčite} .
nemusí býti v:lastníkem, vypůjčitel můž· e býti vl~stnik.lem (podle
obdoby §§ 1093, 1109) 6). Půjčka musí býti uzavřena bezplatně~
Půjčka úplatná je nájmem ').

2. "Vypůj,čitel nabývá práva, věci uživati řádně nebo z.pů
sobem bliže smluveným R). Projde··li doba, je povinen tntéž věc
vrwtiti" (§ 972). "Nebyla-li určena doba k vrácení věci, bylo-li
vlŠak ujednáno, k jakému účelu se má véd užívati, je vypůjčitel
povinen neprodlévati s užíváním a vrátiti věc, pokud . možnonejdříve" (§ 973) D). Vypůjčitel neni tedy sice povinen VlČci užívati, je však povinen ji po přiměřené době vrátiti; na druM
47) K. Adler, 'Lagerhausrecht, 1892, HYl n.
1) SC1hey, 187 n.; Klein, Die Re'chtsformen der GebrauchsJei.he, 1902~
KTaJSnapolski, 341; Eluemweig, 366; Schuster, 130.
2) Sb.. 7410, 13.500.
3) Sb. 3476, 6847, 13.686, n. ř. (4) 1300, (13) 5118. Je-li však s pře
. nec.háním věcí 'wstupi,t elných spojeno 'UÍJroveň ,plaJCť,ní úroků, jde o kontrakt innominátní: Sb': 13.027.
4) Schey., 199 n.
5) 8CMY, 187, 210; Sb. 14.174, 14.215, n. ř. (4) 1300, (6) 2197,..
(13) 5118.
6) Schey, 193, 243 n.; Sb. n. ř. (14) 5616; jinak Randa, Besibz., 4, 306"
poz. 32.
7) Srovnej ' však shora § 318, poz. 12 a Sb. n. ř. (14) 5538, (17) 711L
8) Požívání 'P'lodú a jinakých užitků mu v,ša,k v pochybnosti nepřísluší.

9) Vrá>cení nelze žáda-ti žalobou po·sesorni: Sb. 12.043.

213
:straně

není však po,-,inen, nebylo-li jinak ujednáno, vrátiti věc
a není k tomu povinen anl tehdy, stala-li se věc půjči
teli nepostradatelnou (§ 976) 10). Naproti tomu musf věc ihned
'Vrátiti a slt ane se pO'1ÍJlným k náhradě, jestliže věci zneužije
.anebo ji svémocně ponechá osobě třetí k užívání (§ 978) 11).
'Opačně může věc k'ďykoIi"V' dřív.e vráltiti, nelú-h to pro. půjčitele
oObtížným (§ 977).
3. Vypůjčitel ručí za zaviněné poškození nebo zničení věci
.(§ 979) 1 2). Tím, že vypůjč~tel za ztracenotť "lěc vypůjčenou složí
její hodnotu, nenab;ývá. však níkterak prá~a ponechati si onu
věc, kdyby se opět na,šla, proti vůli vlastnfko,-Iě; věc není pro,d ána, vlastník zůstává vlastníkem a vypůjčitel musí ,-'ěc v takovémto případě vlastníkovi "'Ydati proti tomu, že vlastník mu
vráM poskytnutou náhradu (§ 980). Avšak nemůže (8 poukazem
na. § 1435) se své strany žádati, aby věc byLa v"Lata zpět proti
-yrácení její hodnoty; jenom půjčitel má zde volbu 13).
4. "Nálklad, Merý s sebou pr1náší obyčejné užívání věci,
nese vypů'jčitel ze svého. Kromobyčejný; nákladi na zachování
věci má sice vypůjč.i'tel pro zatím zaprav1ti, pokud "V'ěc nemůže
1H~b(j nedlce ponechati půjčiteli, aby si jiopa.třil sám; ' avšak
~j,traťy ty se mu nahradí tak' jako poctivému držiteli" 14) (§ 981).
5. Vypůjčiteli nepHsluší pro náklad, který na vlěc učinil,
'právo podržeti vě,c zpět, ani p'l."ávo kompensace' (§ 1440). Žádá-li
-půjčite} věc zpět, je toliko po'VÍMn proká.'za,ti, že půjčka byla uza-

-dříve

'0) Schey, 227, pO'l. 10; praff, Die Klausel: Rebus sic ·st.1ntibus, 101,
TJOz. 3, 113; jinak něm. obč. zák., '§ 605.
11) Sehey, 230 n.
12) Důkaz náleží vyplljčite1i: Sb. 4836. Plljčitel, který věc nepoměrně
<1louho nepožaduje zpět, 'ačkoliv je mu známo, že užívání věei vyplljči
ielem bylo již ukoil]ičeno, poobývá nároku na nálhradu krOllll'ohyčejného
>opotřebení věci: Sb. 9005. Vypůjčite~ neni p'l'áv, aby učin.ilpřiměřená
()pia.tření proti mimořádlIl.ým příhodám : Sb. 9042 a neručí 'z a přirozené
opotřebování věci a to až do úplné neupo,třehitelno!>ti její: Sb. 9960.
13) Ofner, Protokolle, 2, 39; Schey, 338; .s mvn. též ipo,št. řád z 22. září
1916, Č. 317 f . 'z. § 220, stran případu, že věc 'ltracená~ za kterou pošta již
lláihradu poskytla, se oiPět najde; Sb. n. ř. (13) 5118, (14) 5538, (15) 5999. '
14) To nesluší však bráM doslova; neboť jina;k bylo by postavení
vyplijčite1e méně pří-znivérnež .p<l'st.avenÍ oohov:atele (§ 967), kdyhy nebylo třeha vypůjčiteli nahrazovati náklady, které 00 věc učinil nadarmo
(§ 331): Sehey, 241. Srovnej stran významu obratu ,j.1ko ,poctivý držitel"
'Y o. 'l. o.: Pfaff, G:riinh. Z., 8, 739; Krasnopol ski, Prag, Jur. Vjs'chr.,
1891, 81.
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vřena,

není však povinen prokázati také, že je vilastníkem jejím_
Je-li doba užívání spornou, musí žaJovaný, který tNrdí právo na,
delší užívání, sjednanou dlolm anebo "úoel užív-á'ni" dokázati
(§ 975) 15). Nárok půjčitelův pro zneužití nebo přehnané opotře
bení věci jakož i nároK vypůjčitelův na náhrad'u náiklaďu musí
býti uplatněny během 30 dnů (soudně nebo mimosoudně) ·
(§ 982) 16).
6. Není-li stanovena ani doba, ani účel užívání, vzniká "'ý-'prosa, prekarium. V takovémto případě může půjčitel půjčeno u
věc požadovati zpět kdykoli a libovo,lně (§ 974). To, (a nic jiného) míní záJwn: (§ 947) slo;yy, že nelV'znikáJ "pravá. 's mlouva",;
neboť jinak platí také pro ViÝprosu zásady smlouvy o' půjčku 1~ ) ,
jenže preka\l'ista, zdráhá-li se věc vrátiti, stane se mimo 'to nepravým držitelem (§ 345), takže pr0t.i němu lze podati žalobu pose. 'sorní 18).

§ 368. nI.

z á p ů j č k a 1) .

1. Zápůjčka vznikne, přenechají-li se někom,u věci zastupl- o
telné s podmínkou, aby příjemce "jich užil sice podle libosti, aby
vlŠak po určitém čase 2) vrátil stejné množství téhož druhu a j a~
. kosti" (§ 983) g). Také zápůjčka je k 'mt,'fudem reálním, kterýnesluší směšovati se . smlouvou ovšem rovněž závaznou
15) To oopovídá všeobecným 'zásadám o rozvržení břemene dflkaa;- ·
ního a není výjimkou: Unger, 2, 576; Sr,hey, 227; j. m. ZeiIer, Kommentar, .
3, 216.
16) Jinak platí o ,promlěení náifoku ze smlouvy a případný,ch nárokfl ·
náhr.wlliÍch totéž, jako při smlouvě schovaci: s,hOTa § 363, č. 7; Srb. 13.686,
n. ř. 1955.
17) Sb. n. ř. (14) 5463; j. m. Sebey, 260 n.; naproti tomu Randa, .
Besitz, 4, 302, n.
18) Prekaris,t a nemá drž,bu ani věci ani práva: Sb. 12.872.
1) Scibey, 15 n.; Krasnopo'lski, 345; Ehren'l-weig, 368; Schuster, 132. .
2) O SIplatnos,ti zápůjčky platí VJšeohe'cná pravidla (shora § 301, č. 2).
Na-šerou právu - jinak německý oM. 'zák. § 609, i3výc. obl. právo, čl. 31S.·
- nejsou známy zákonné lhůty výpovědlni při zápůjčkách na neurčitou
dobu; av'š ak ur,čitý, ,termín splacení nenáleží k oněm nále~ito&tem zápůjČlky, které žalobce musí prokázati: .Sb. 4811, 13.893, 15.164, 16.041.
3) Pod toto hledisko spadá t~ odevrulání ,cenný'e;h 'l}aipírů k úschov ě
s ,povolením, aby na ně byly vypůjčeny pentze,: Sb. 1608. Pood«)bně sjedná-li
.s-e, že druhá strana s ,penězi ma.n danto·vými na jeho úč,et bude živnost .,
pr«)v,ozovati na ubrazení záloh: Sh. n. ř. (10) 3769 a j.
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(§ 936) - , že budoucně bude zápůjčka poskytnuta 4). Avšak již
slib zápůjčky, jakožto ujednání o budoucí smlouvě 5), zakládá.
žalorvaoolný a POls tupitelný nárok! 6), aby vyplae,ena byla valuta
zápůjčky. Také povínnost úrokovací může býti založena již tím r
že valuta je připravena 7).
2. Zákonná definice pojmu zápůjčky (§ 083) nepřiléhá; jl:)příliš široká, neobsahujíc účel právního jednání aby poskytnut byl úvěr 8); je však i nepřesná, poně"vl3.dž, nezáleží na tom r
zda věci jsou:spotřebitelny, nýbrž na tom, aby byly zastupitelny 9). Definice zákonná. je dále příliš úzkou, . poně,vadž není
nutně třeba, aby bylo vráceno stejné množstrví whož druhu a
jakosti (zák. ze 14. června 1868, č. 62 ( z., § 5) 10); konečně
nesluší ani požadavltlk odevzdání bl;á>ti doslovně jako' přeďpis
formální, naopak může věřitel vypůjčiteli valutu opatřit také
pro:středečně, poukazem a pod. (srov. též § 959) 11). Je jen nutno,
aby vypůjčitel se stal vlastníkem, není však zapotřebí, aby také
ten, kdo zápůjčku posky,tl, v'lastníkem byl (§§ 367, 371, 824).
3. Smlouva není vázána na určitou formu; jen mezi manžely je nutno zříditi akt no,t Mský o uzavření smlouvy, tedy též
o odevzdání nebo jinakém opaMení valuty 12) (zák. 'L 25. čer- ,
venCle 1871, č. 76 ř. z., § 1 lit. b) 18).
4. Nejdůležitější a nejčas,tější případ zápůjčky je zápůjčka
peněžitá, při které příjemce se stane dlužníkem určité peněžité
sumy; není k tomu zapotřebí, aby vlalutu dostal v hotovosti. Ani
i)l'avidilo (§ 985), že peněžitáJ zápůjčkaJ může býti poskytnuta
jenom v hotových penězích (§ 986) nebo ve' V'e,řejných úpisech
dlužních podle kursu v do,b:ě odevzdání (§ 990), nikoliv však
') Shora § 318, Č . 4.
5) ShO'l'3i '§ 313.
6) Shora § 313, pO'Z. 3.
7) Sb. 4518.
8) Scihey, 18; 26. Naproti tomu nemění se 'Zásadně pov<liha zápůjčky
tím, že se účel její uvede: Sb. 15.164, zápůjčky herní: doleji § 408, Č. 2.
9) Sehey, 15, po'Z. 3.
10) Je-li p~íjemee jen podmLneoně povinen vrátiti co dostal, vzniká
smíšené jednán·i: rozh. 'Ze 27. ,března 1917, Zentr. BL, 1917, Č . 215.
11) Schey, 80 n.; Sb. 5011, 6370, 13.893. Zapla,ceni cizích dluhl't
v pochY'bnosti ~áJpůjčkou není: Sb. 9'772, 16.009, n. ř. (3) 845.
12) R,-r. MuJ3 die DarlehensvaJuta vor dem Notar zugeziihlt werden'?
Not. Z., 1879, Č. 21; jinak Sh. 13.472.
13) Schey, 78, n.; doleji '§ 435, 'pO'l. 3.
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v c1lužnich úpisech soukromých anebo, ve zboží (§ 991), nemá
dnešní doby již valného významu.
a) Zápůjčky v hoto,,·tých penězfch vedly již opětně k tomu,
,'že vydány byly kogentní normy k úpravě práva žádati splacení
v určitém druhu peněz (§ 986; úvoz. pat. 9). Podle platného
'Práva lze tak sjednati i tehdy, vyplatí-li se valuta v bankovkách.
Rovněž lze vymíniti splácení nejenom ve druhu peněz, v jakých zápůjčka byla vyplacena (§ 987), nýbrž v jakémkoliv druhu peněz.
b) Zápůjčka ve veřejných dluhopisech (§ 990), čímž jest
rozuměti všechny papíry s kmsovní hodnotou, může býti oby<čejnou zápůjČlkou splatnou Vl papírech úplně stejných, může to
-však býti míněno také tak, že předmětem zápůjčky je \ peněžní
hodnota papírů, takže zápůjoka má platiti jenom jako zápůjčka
peněžitá. Zákon nemá vykládacího pravidla pro pochybné pří
pady. Jde-li o peněžitou zápůjčku, dluží příjemce s,ice podle o. z.
AJ . (§ 990) jenom kUI"sovní hodn,o'tu v době, kdy zápůjčka byla
7;aložena; avšak platné právo (zák. ze 14. červlna 1868, Č . 62 ř.
"2., § 5) dovoluje také v tomto případě, a,b y bylo ujednáno, že
;má býti splacena větší než přija,tá částka. Proti zneužití chrání
;předpisy o potírání lichvy.
,
c) Byly-li na místo peněz dány soukromé dluhopisy (směn1m 14) a j.15) anebo zhožÍ, j,es,t zápůjčka jakožto z.ápůJčka peněžitá neplatna, a dlužník je toliko povlinen, "vrátiti buď dlužní
;úpis nebo zboží, které dostal, nedotčené anebo nahraditi věřiteli
iškodu, kterou tento prokáže" (§ 991) 16). To však nepřekáží tolIDU, že lze odevzdati také zboží s' tím ujednáním, že příjemce
:7.boŽí zcizí a že výtěžek bude tvoř~ti zápůjoku 17). Stejně mohou
osoby poskytující úvěr' tomu, kdo žádá- o zápůjčku, prodati zbo:ží a zároveň sjednati, že trhovlá cena zůstane zápůjčkou 18).
.~a

14) Sb. 1172. Převezm€-li :kdo akC6pt k prodeji, je 'Příjemce povinen
vrátiti vytěžetk a nikoUv částku směne~í: Sb. 6370.
1Ii) Též železnični p'r iority jsou ,soukromými dluhopi,sy: Sb. 13.015;
~sl'ovn~j v,š ak sho,r a text, lit. b j .
16) Ponechá-li se cesionMi 'Valuta za hypotekární ,p ohledávky jako
:zápůjčka, mŮJŽe předem žalova,ti toliko na zpětnouC€ssi pohledávJ,y:
b. 104; srovnej též 295.
17) Sch€y, 82; Ehren'Lweig, 373. Nesluší směšovati s t. 'Lv. cont.ractu&
:mohatrae, Schey, 83.
18) Sob. 6320; Ehl'enzweig, 372, rpoz. 18; proti platnosti: Schey, 65.
:Rozhodnutí závisí na tOllll, může-li se dlužní'k vzdáti práva, Meré jemu
:poskytuje '§ 991 (Sb. 6320; Krasnopolski, 347, po'z. 11); Sh. 1094.
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5. ZápujČJku lze poskytd1JQuti úrQčně nebo bezúrQčně 19).
-V prvnějším případě "nazývá se ' smlQuvQu úrQonQu" (§ 984).
Splacení zúrQčitelné zápujČ!ky se často sjednává v a.nnuitách. TQ
JSQU pravidelně se 'Opakující platy dlužnilw,,"ty, sllQužící ' zárQveň
ke splácení kJapitálu i k zúrQčeni, které tudíž, zustává-li jejich
vtýše stejná, kap1tál splácejí v míře vždy stQupající 20). Každým
''ZpůsQhem nutnQ však jednQ,tliV:Qu annuitu s hledriSllm právníhQ
rozlQžiti v její dvě SQučástky 21).
6. Vydá-li se 'O zápujčce dlužní úpis 22), má t.ento úpis výoznam listiny pruvQdní, nikQliv vtýznam písemné smlQuvy, lislt iny
disPQsitivní. Dlužní úpis Qbsahujž (§ 1001) jménQ, věřitele a dlužníka, předmět zápujčky (částku a druh peněz) a všechny pQdmínky vztahující se na spla,cení kapitálu a úroku. V řízení nespQrném, zejména knihQvním, vtyžaduje se krQmě tohQ ke kaž.d ému bQdu lisrtinného průkazu. V řízeni sporném s,lU!ší 'nutnQst
prukazu a zpusob, jak jest prQkázati 'Obsah smlQuvy, PQsuzQvati
PQdle zásad vQlnéhQ hQdnQcení pruvQdu 23), takže neúplný dlužní
úpis PQskytuje "neúplný prukaz, 'Ovšem nikQliv PQdle stupně,
nýbrž CQ dQ 'Obsahu" 2~). Stejně sluší zevní fQrmu dlužníhQ úpisu
PQsuzQvati podle práva prQcesniho 25) . Námitk.:v, že valuta nebyla vyplacena, je - ta~ jaKQ vuči kvitanci - kdykQliv 26) pří19)"Mutuum" a "foenus".
.
20) Na př. 5% annuita při 4%ním zúročení máJ 'za následek, že
lmpitál se ISIl.]atí úplně již za 40 roků, ačkoliv původně ,bylo splaceno jen
joono procento na kap:tál.
21) Jenom splátka ·v annui.tě vězi<CÍ požívá také ještě po třech leter,h
kap,itálu: výnos min. sprav. ze 17. Ibd'ezn.a 1917, Věstn. min. sprav.,
1917, 91. Výjimky:§ 480 (promlčení); § 512 (ručení pů'Živat,eleza úroky
.a annuity): S.hora § 249, pO'l. 4.
llořa(lí

22) Schey, 159 n.;

Til~cih,

Der EinfluB, 238.

23) Není třeba, aby právní důvodzrupůjčky jau;:.ožto takó,vé byl uveden
"výslovně: Sh. 2789, 12.306. Proti ,dluvnímu ú,pisu je ,př:í'pustný p'rotidůkaz,
že něk,teré z jeho us-tano'vení hylo do něho pojato jenom nedopatřením
p~satele: S.b. 16.026.
24) Sehey, 162.
25) Podpis: c. ř. IS. § 294. Není třeba, aby věřitel při zřízení dlužúip~su byl přitomen a jej podepsal: Sb. 51756, 6262, 6940, 9975, n. ř.
<2) 458.
26) Vůči dlužnímu ůpisu, obsahujícímu uznání dluhu, není však
l'ozhodující: Sb. 1161, 15.619, n. ř. (1) 88.
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pustna. Prokázati námitku tu přísluší vlŽdy tomu, kdo dlužní
.'
úpis vydla.! 27).
7. Úvěrovými p'ráJvními jednáními, z.ápůjčce toliko podobnými, jsou:
a) z.áloha; ta,to může býti i zápůjčkou 28); zpravidla je však
splátkou, kterou dlužník věřiteli splatí než ještě dluh viznikI
nebo dospěl, a která se od pohledávky odečt.e, n~koliv , proti ní
kompensuje;
b) smlouva o o'tevření úvě ru, ktJerou strana úvě,r pOlskytující druhé straně (akreditované) v jistých mezích poskytuje tak zv.
otevřený úvěr, kterého druhá strana může použíti libovolným způ
sobem, přijetím zápůjčky, poukazem a pod. Smlouva tato neni
ani smlouvou o zápůjčče, ani dohodou o budoucí zápůjčče !l9).
c) Veřejné půjčky 80), Meré se ulSkwtečňují tím, že, se vydají dilčí dlužní úpisy, zakládající zpravidla abstraktní povinnost platiti a zúrokovlati kapitál anebo platiti rentu; kdo jich
nabude, je kupitelem, nikoliv poskytovatelem zápůjčky.
B. Smlouvy o zcizení.

§ 369. J. Sml o u v a

smě

n n á 1).

1. "Směna jest smlouva, l{,terou se přenechává věc 2) za věc
jinou" (§ 1045) 8). Peníze mohou býti předmětem směny jenom
27) Shora § 352, poz. 3; Sb. 373, 4309, 7544, 14.077. Je-li však
že valuta nebyla - jak v dlužním úpise uvedeno, žalovanélmw
přímo vyplacena, stíhá břemeno důkazní žalobce: Sb. 13.4457. Oautio indiooreta. nečiní důk3JZ: Sb. 6527, 11.407, 14.980, 15.654. Rovněž ne dlu,žní
úpis, obsahujici zřelknuti se nám1tky nevyplacené valuty: Sb. n. ř. (1) 146.
Na,p mti tomu stačí prohlá1íení "valutu v hotovosti přijal": Sb. 1068, anebO'
průkaz směnkou, která jrukorZto taková je neplatna: Sb. 12.092; srovn.
14.282, n. ř. (5) 181i.
28) Sb. n. ř. (10) 3889, (14) 5464, (6) 6713, (17) 6771, (18) 7224.
2fi) Sb. n. ř. (14) 5659. Jinak smlouva o stavebním úvěru, Ehrenzweig, 374.
30) Schey, 178 n.; Freund, Die Rechtsverhaltnisse der offentl. Anleihen, 1907; t-ýž, J. Bl., 1909, č. 48; SCJhreiober a H{)fmannsthaJ, Das Recht
der ObHgllltion, 1919 a jo.
1) Krasnopolski, 371; Ehrenz,weig, 374; S CJhu ster, 71; We,iss, Reform
einzelner Haupootticke des A. B. G. B., Prag, Jur. Z., 1, č. 2.
2) Též věci nehmotné. Ckony jsou však toliko IP,ředmětem smlouvy
prr:wovní. To. bylo v § 1173 o. 'l. o. výslovně vysloveno..
3) Směnou nen'Í t. 'Lv. nevlwstní jednáni barrotOlVé, které spočívá
v tom, že oM strany sobě prodají 7Jboží 'La peně'Zní ·c eny a ujednají kompensaci těchto cen: Ehroo.'zweig·, 375. Nilkoli", směnou, nýbrž koupÍ , je též.
plněni na mÍ,s to pla,cení: Sb. n. ř. (16) 6734, shora § 353, č. 2.
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tehdy, jestliže nemají míti funkci ceny (§ 1046) 4). Jinak je tako,-léto právní jednání smlouvou trhovou. Směna je kontraktem
konsensuálním. Uskutečňuje se pouhou neforemnou dohodou. J enom směnné smlouvy mezi manžely vyžadují notáiřského aktu
(§ zák. z 21. července 1871, č. 76 ř. z., § 1 b). Tradice předmětu
smlouvy je zapot.řebí jenom ke splnění smlouvy směnné a k nabytí vlastnic-tví, nikolivl ke zřízení smlouvy směnné (§ 1045).
2. Ze směny vzníká pro obě strany závazek, odevzdati 7) a
přev-z.íti směněné věci podle ujednáiní v 'pravý čas, na náležitém.
místě, ve stavu, jaký tu byl v době uzavření smlouvy, tedy bez
zá'-lad, kterých tu tehdy ještě nebylo 5), a - vzejde-li o to pochybnost - se vším přírůstkem a . příslušenstvím 6) (§ 1047).
Nebezpečí, Užitek a břemena se upravují stejným způsobem jako
při smlouvě trhové (§ 1048 až 1051). Jako při smlouvě trhové
tak i při směně platí pov'inm.ost, plniti z ruky do ruky (§ 1052) 8), _
pokud ovšem nebylo jinak ujednáno. Jinými slovy, směna se·
řídí zásadně těmiže pravidly j,a ko koupě až na to, že to, co platí
při směně o obou plněních, platí při trhové smlouvě toliko<? zboží U). V ostatním je rozeznávání mezi směnou a koupí celkem bez významu 10).
4) Směna 'peněz, mincí a pod. ZaJdlZ:ané obchody (agiovýi obchoď
s drobnou mincí ane'bo II tuzemskými mincemi zlatými): Ehrenzweig, 375,.
poz. 2.
7) Pře,s § 1047 ne toliko "k volné držbě", nýbrž do vlastnictví:
Ehrenzweig, 375. Odevzda,t el nemovitosti je po·vinen, opa1·řiti n:libyvateli
fysickou d(f~bu: Sb. 1629. Odevzdatel, k,t erý není 'V knihách, musí sepostara.ti o spravení knihovního s,t avu: Sb. 13.042; S'l'OVD. n. ř. (5) 1820.
5) Záva~ek depurační netýče se v,š ak služe·bností: Sb. 8862. Nabyvatel po'z.emku, který skutečně slouží jinému pozemku, nemůže žáda~i,
aby příslu,šné 2:liřízení bylo od stmn 00 o: Sb. 1322. Poplatky hradí, ,"zejde-li
pochybnost, obě strany stejným dilem. Sh. n. ř. (6) 2431.
6) Důka'z, že iP,říslušenstvi neobrylo s,poluzcil7.eno, náleží . odeV'Zdateli~
Sb. 3906. Nabyvatel eoceikuční máJ nárok toliko na příslušens,tví 'V odhadním protokolu popsané, které v den: vřiklepu na statJku bylo: Sb. n. ř.
(&j 2216.
8) Shora § 326.
9) To může v případě "správy" ,působiti obtíže, žádá-li se SDlzem
ceny, poněvadž tu pak každé plnění je zál'o'veň zbDžím i cenou; smVTI.
Ehrenz.weig, 375.
10) Rozeznávání to má Vý~nam v příčině ,p ráva př e dilmpniho (§ 1078),
str:lill zcizení fideikomisu (§ 637), stran rD'ldělení 'podle zák. 'Ze 6. února
1896, č. 18 ř. Z., § 9 a stmn směny po'Zewkfi (zák. ze 7. čennn'a. 1883,
o. 93 tl. v.) a j.
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II. K o u p ě, 1).

§ 370-.

r.

Poj e man 'á 1 e žit o s ti.

1. "SmlOUVIOU kupní dává se věc za určitý peníz osobě
druhé" (§ 1053). Také koupě jest srlouvou k'onsensuálni; l\l\Sku~
tečňujé se dohodou stran O zboží a ceně 2). V ostatním mohou se
strany mlčky spokojiti doplňujícími předpisy zákona. Zvláštní
formy, zřízení not.ářského aktu, jest zapo<tl'ebí také jen 8) při
kupních smlouvách mezi manžely (zák. ze dne 25. června 1871,
Č. 76 ř. z. § 1, lit. b). Obzv'láště jednoduchou jest forma tak zv.
koupě ruční 4) (reální, naturální), při níž\ úmysl stran směřuje
p,římo k výměně plnění, nikolivl k tomu, aby založeny byly pohledávky 5).

2. Předmětem koupě jest "věc". Věc může býti hmotnou
. uebo nehmotnou. Kon.ání neho opomenutí však neho užívání věci
Jsou zpravidla jenom p'ředmětem . smlom:'Y služební, smlouvy
o dílo nebo smlouvy nájemní. Hranice tu jsou ovšem v jednotlivém případě pochybny a může jíti také o smlouvu smíšenou. Pro
zvláštní jeden případ stanovi zákon pravidlo výkladové
(§ 1066) 6).
a) Předmětem koupě jest zpravidla věc hmotná. Za věci
hmotné jes,t po'V'a žovati též energie a hmoty, jako elektřinu, sílu
parni, plyny, vodu 7). Proto jest pokládati za smlom''Y kupní
tak zv. smlouvy o přív-od 8). Lhostejno jest v zásadě, je-li věc
1) Bechma.nn, Der Kauf mwh g;emeinen Recht, 1, 1878; 2, 1884;
3, 1005 až 1908; K. Adler, Kaufrechtliche Untersuchungen, Griinh. Z., 39,
510 n.; Krasnopolski, 372; Eihrenzweig, 375; Schu8lter, 71.
~ Shod'a o modálitách pJ:a,ooní není podstatná: Sb. n: ř. (2) 719.
Nrup-roti tomu při koupi nemovitostí lp at,f t k dohodě o kupní ceně také
dohoda o převzetí břemen: Sb. 12.543, n. ř. (10) 3724.
3) Nikoliv pro smlouvy o zcizení pozemků: Shora § 220, poz. 2.
') Pfer8lche, h1rtumsJehre, 284; Kohan, Jur. Vjschr., 32, 103; Bechmam.n, 2, 84 n. a j.
6) Proti náJz.oru, ["tery koupi ruční rozkládá v obyčejnou kupní
smlouvu obligatorní a v její o:kamižité s.plnění, zejmé'n'a zřetelem .ua prů
vodní břemeno: Ehrenlzweig, 381.
6) Doleji § 386, č. 1 a.
7) S-hora § 63, po~ 4.
I
B) Sbl. n. ř. (2) 669 (dodávka e1elktrického proudu), (8) 3231. ('Vodovod), (13) 5281 (dodávka ,parní síly); KTasny, EleMriJzWitsgesetzgebung,
88; jinak (smlouva o dílo): Pfleghart, Die Elektritltt als Rechtsobjekt,
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koupená ' zastup~telna nebo nezastupitelna. Zvláštním druhem
koupě jes,t koupě specifikační 9). Zakládá :Se ,-I tom, že kupec
věci movité, určené toliko podle druhu, si vyhradí do určité
doby bližší určení tvaru, míry a jiných okolností. Smlouv~ se
uskuteční ihned 10). Kupující jest zde povinen vykonati ono
bližší určení, a může prodáv~jící žaJova,t i o V1Ýkon toho ll). Není
zapotřebí, aby prodávající byl vlastníkem věci prodávané; stačí,
opatří-li kupujícímu její vlastnictví (§§ 1047, 1053, 1061)~ Prodej věcí cizích je platný 12). Proto může se spolm-ilastník platně
zavázati k prodeji celé věci 18) a může Z)a okolností platnou
smlouvu kupní uzavříti též zás,tupce vlastníkův 14), ba dokonce
zloděj 15). Je-li o,-tšem kupující již sám vlastníkem, je koupě
zpravidla 16) zmatečnou.
b) Předmětem koupě mohou býti i součásti věci, které mají
býti teprve odděleny, zejména při pozemcích; nepochybně tím
způsobem, že prodávající má toto oddělení provésti. Je-li oddělení prod;1né části ponecháno nabyvateli, jde někdy o koupi,
někdy o smlouvu pachtovlJlí podle toho, přebírá-li kupující toliko
úrodu anebo též zpracová.nf půdy. Proto jes,t nabytí plodů na
stoj'a to koupí; smlouva obmýtní 17) na.proti tomu a smlouva o' d:Obý;vání hornin 18), pachtem.
c) Věci nehmotné; které mohou tvořiti předmět kupní
241 n.; (t'imlouva 'zvláštního druhu): Hitsoomann, Osten. ElektrizitatsrecM,
Ger. H., 1909, 'č. 25, 26; Bl3Jss, Das Rechtsgut der ElektrizitlLt, ,1898;
Schlecht, Das Recrut der E1e~trÍ'z;itat, 1906; Sc11TeiJbe,r, Ger. H., 1917,
č_ 38, 40; týž, pas Elektri?itliitSiphanomen, 1919, 'a jo.
9) Oertmann, Arch. f. d. ziv. Praxis, 85, 202 n.; SchOndOrf, Zentr.
Bl., 1919, 513 n.
10) Sb. tll. ř. (5) 1971.
11) Sb. tll. ř. (5) 1971, (18) 7465.
12) Sb. 7804.
13) Sb,. 15.247.
14) Sb. n. ř. (5) 2187.
15) Kohler, Der Kallf einer fremden Sache, ArcJ:J. f. bg!. R., 30,
164 n.
16) Příklad výjimky: Ehren\zweig, 376 za poz. 5.
17) Benedikt, Albstockungsvertrage, Not. Z., 1885, Č. 9; NeumannEttenreich, Festscilirift, 1911, 1, 560; Sb. 13.068; n. ř. (1) 11, (11) 4432,
(16) 6390.
18) Sehling, Rechtsvel'haltnisse an den der Verfiigung des Grundeigoo.tiimers nicht ent20gooen Minel'alien, 1904, '§ 8; Sb. 10.032; n. ř. (11)
4335; jinak Sb. 2427, 4488, 15.070, n. ,ř. (8) 2915, (12) 4520.
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smlouvy, jsou: prá"Y1O pozlva.cí, právo kutací, pohledávky 19),
práJv:a aut.ol'Ská., dědictví, podlniky 20).
3. "Trhovou cenou mohou býti pouze hotové peníze a nesmí býti cena ani neurčitá ani protizákonná (§ 1054).
penězích, rozezná,,"lá se
od směny. "Jestliže se věc zcizí částečilě za peníze, čás
tečně za jinou věc, tu půsuzuje se smlouva jako koupě nebo
.jla!ko směna podle toho, zda hodnota v penězích činí vice nebů
méně než obecná hodnota dá"Ylané věci, a je-li hodnota věci
stejná, půsuzuje se smlouva jako koupě (§ 1055) 21)." Výraz
"hotové peníze" v § 1054 nemíní označo"Ylati rozdíl proti uvě
řeným penězum , nýbrž jenom rozdíl proti jiným věcem, které
nemají funkci peněz. Cenu lze tudíž také ~aplatiti v peněžních
:surogátech, směnkou, chekem, převzetím dluhu a pod. 22).

a) Tím, že cima jest stanovena v

koupě

b) Cena trhová musí býti určena. To znamená tolik{) , že
cena musí býti v rozhodujícím okamžiku určitelnou 23), že nesmí
býti ponechána pozdější dohodě stran. I když ,,"iŮbec se nestala
-dohoda {) ceně 24), muže cena býti půvažována za určenou,
jestliže lze míti za to, že byla Is jednána cena .obvyklá. Dále
mUže býti cena ponechána - sice ne liboV'Ůli - avša.k spravedlivé ú,,"!aze kupujícího nebo prodávajícího 25). Dále lze cenu
určiti nejen bezprostředně, nýbrž i nepřímů tím, že se stanoví
19) Sb. n.

nýoh

nároků):

ř. (4) 1630. Též eskontování
Sb. 1413.

směnky

jest koupí

(směneč

20) Pisko , Unternehmen, '§ 8;' .týž, Ehrenbergs HanCLbuch, 2, 221; Sb.
Jo. (2) 948, (4) 1437, (9) 3613, (10) 4030, (11) 4142, 4161, 4377, (12) 4560;
4726, (16) 6276, (17) 7189 a j.

ll.

n.

ř.

21) O významu .tohoto ro'zdnu: shora § 369, poz. 10.
(12) 4872, (15) 5818.

Přiklady:

Sb.

22) Sb. 8861.
23) R01-h.

'l

1. prosince 1920, Zent·r. Bl., 1921,

Č.

1.

24) Tomu v,š ak .tak není, byla-li dohoda o ·ceně teprve vyhraz,e na
anebo došlo-li k ned·orO'lumění anebo nevedlo-li jednání k výsledku:
Ehrell'zweig, 378.
25) Proto je ceM na .ptř. dostatečně určitá, třebas hyl vJ"hrazen ra:bat,
který má určiti prodavate,l: Sb. 12.509. Stejně je při určení ceny přúpustna
t. zv. "dl'ca klausule": Sb. n. ř. (12) 4752. Naproti tomu nestačí poukaz
na soudní odhad, který teprve má býti ,proveden: Sb. n. ř. (3) 1140.
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jiné, od libovůle stran nezávislé momenty 20), anebo že určení
ceny se ponechá osobě třetí 27) .
c) Cena nesmí býtí protizákonná (§ 1054, marg. rub.
-§ 1059). Takovou je cena, odporující stanoveným sazbám nebo
maximálním cenám. Tako,,-léto ~azby nebo maximální ceny jsou
samy o sobě vzácn.y, jen za, války se staly čru;,tější 28). Překro
'čení přípustné míry je neplatno 29), požadování vyšší ceny dokonce trestno (§ 1059). Nehledě k tomu, tvoří však jenom před
pisy na potirání lichvy 30) a o. ochraně pro zkrácení přes polo,víc ceny (§ 1060) .hraníce co do přiměřenosti ceny.
26) § 1058: Cena vymíněná při dřívějším Iprodeji; ,řádná cena tr,ž,ní;
k tomu Ebren'zweig, 379, ,po'Z. 24 ,až 26. Jinak Sb. n. ř. (11) 4142; nest'8Jči poullťaz na cenu, 'zač prodateli věc př1šla.
27) Shora § 295, pOlZ. 3 .
. 28) Cís. nař. z 24. března 1917, č. 131 ř. z.; nyní zák. Zel 17. října 1919,
, č. 468 Sb. a nař. 'L 3. zMí 1920, Č. 516 Sb. atd.; srovn. též zák. z 28. květm
1919, Č. 99, o ?>řízení lidovýoh soudů cenových a 'ze 17. října 1919, Č. 567
Sb. o tQ'estáillÍ válečné Jichvy.
29) Smlouva sama jako taková zůstává však platnou, takže kupující
může žádati !.'\pl.nění: Geller, Zentr. Bl., 1916, 135, 214; G. Fuchs, Einflu.6
-des Krieges ... , 47; Bl o,ch , H6cbstpreisiibersclNei,tung, 1918; Ehren~weig,
S8D, ipOZ. 34; 679, Voz. 25. Poškozenému poskytuje zák. 'ze 17 .. ,října. 1919,
· č. 567 Sb., § 17, výslovně vulbu mezi neplatností kOl1pě a mezi snížením
c~n; j. m. roob. '.Z 21. prosince 1915, Zentr. Bl., 1916, Č. 53; z 11. l.edna 1916
taIlliže, Č. 88; IZ 1. ik.větna 1917, tamže, 1918, Č. 143 aj.; srovn. též Sob. n. ř.
·(17) 7044: condkHo indebiti p·ři přelPhcení v důs'edku omylu právního;
rozh. z 23. dubna 1918, . Zeil1tr. Bl., 18, Č. 219; zpět ,požadovati ne1ze, uč
voo.umě bylo vice zruplaceno: ro·zh. ze. 24. července 1918, tamže, 1919, Č. 89:
náhrada škody ,pro nesplnění keťa.sského p'rávního jednání.
'10) Vyháněni cen, keťas st ví : shora poz. 28; Ratzenhofer Ger. Z., 1915, č . l0,
:Scharfmesser, Preistreiberei, Ger. H., 1915, Č. 18; Grunzel, Preistreiberei, 1915,
Weisser, Preistreiberei und a,hnliche Delikte, 1915; Rodwin, Zivilrechtlicher Schutz
,gegen Preistreiberei, J. Bl., 1915, Č. 34; Sternberg, Ger. H.,lV15, č. 33; Wudich,
J?reistreibereiverordnungen, Gel'. Z., 1916, č.12, 40, 41; 1917, č.16, 34; Langer, tamže,
1916, Č. 22; H6pler,tamie, Č. 30; WeiSfjer, tamže, Č. 43, 44; Suchomel,
Preistreiberei, Not. Z., 1916, Č. 13, 14; Weisser, Bevolkerungsversorgung,
1917; Langer, Gel'. Z., 1917, Č. 3; Klarfeld, Ger. H., 1917, Č. 19; St€rnberg,
tamže, Č. 14 až 16, 20, 4.7 !Il.; Gl'Ilf, Ger. Z., 1917, Č. 19; Kastner, J. Bl., 1917,
Č. 21, 22; Scllleis8lIler, Gel'. H., 1917, Č. 30, 31; Scharfmesser, tamže, č. 34,
'..35; SteliIlberg, KommelJ1tar ... , 1917; Langer-Formanek, Kettenhandel ... ,
191'7; HaJ,pel'll, Zenk Bl., 1918, 728; Langel;' Gel'. Z., 1918, č. 29; G. Fuchs,
tamže, Č. 31; Weisser, Preistrei'berei ... , TI. vyd., 1918; -týž, doplňlk.y, 1919;
Sternberg, Ger. H., 1919, Č. 1 n.; Blohm, J. Bl., 1919, č. 27; Scharfmesser,
J. Bl., 1919, 'č. 41; Hecht, Ger. Z., 1919, Č . 47; Neubauer, J. B:l., 1921, Č. 3;
Weisser, D.as Pl'eistrei,bereigesetz, 1921; Franl(, >dtto, 1921.

224
4. Mis,to a doba plnění se určují pro obě strany podl,e všeobecných zásad 31). Podle toho, je-li prodávající povinen dodati
zboží v místě svého bydliště nebo sídla obchodního nebo na jiném mís,tě, rozezná'vá se koupě místní nebo distanční. Jsou-li
obě strany zavázány plniti ihned, což jest předpokládalti,
vzejde-li pochybmolst, JCLe O' obchlO,d! za hotové , neboli fixní, ie-li
'
doba plnění odložena, mluví se o obchodu termínovém, prodeji
dodávkovém. Je-li doba plnění pro jednu nebo druhou stranu
určena tak pev!n.ě, že zachování lhůty, termínu, má .býti podstatným znakem plnění, jde o obchody fix.nÍ. V poměru obou-o
stranných plnění vůči s,obě platí - vzejde-li pochybnost - závazek, plniti z ruky do ruky (§§ 1061, 1062). Jiniými slovy
koupě je zásadně koupí za hotové, avšj3.k podle ujednání může
buďto kupec (koupě p!.'enumera,čni), anebO' prod'áNají:cí (kO'upě:
na úvěr), býti po,v inen plniti drříVie. ·
§ 371. 2. Ú

čin

k y.

Koupě jest smlouvou vzájemnou; zakJádá závazky obou
strMl, které jest, vzejde-li pochybnos,t, p~níti rá;z naráz.
1. Prodáv:aJící jest pofVin:ern věC' pečlivě opakovati až do odevzdáIn.í a ji paJd podle ujed!n.ání Ste všemi součásltkami a se vším
příslušenstV1Ím v pravý čas, na náležitém: DÚstě a v onom stavu
odJevzd~ti kupci dOl vo,lné dTžb~, ve klterrém věc byla v době, kdy
smlouva 1)y~a uzavřena (§§ 10M, 1047) 1). Prodavač je však té~
povinen Is jednati kupci vlaslt nictví věci p!.·odáJv:ané (§ 1053) a;
ručí za to, jakmile ,o pak -vyjde najelV'o (§ 923) 2). Po,v innost prodavače mMe býti upravena také tak, že má zbQlží dodati kus po
kuse - sIll110UlVa 10 dodáv0e sukcesivní, anelbo případ od případu
na vyzNá;ní kupce 8). Tím nemění 's:e nic na j'e'drnotno'StLsmlouvy 4) •.
2. Kupec je porvinen, zbo~í 5) převzíti ilmedl a,n eho v ujed-

31) Shora, '§ 301, č. 2.
,
1) Prodavač je proto legitimo,v án vymoci vklad kupce:: Sb. 13.390.
2) Shora § 324, poz. 3.
3) Hagedorn, Der Handelskauf "auf Abruf" ... , 1915; Schoendorf"
Aus der Praxi s des O. G. R, Zentrbl., 1919, 513 n.; Sb. n. ř. (12) 4623"
(17) 6985.
.
4) Sb. n. ř. (12) 4699, (13) 5025.
5) Bylo-li dodáno větší množství, než jaké bylo objednáno, mllžekupec prodavači dáti k disposici toliko přebytek: Sb. 5550. Koupi-li:
někdo dálo vyohá,z.sjící po částe(\h, není suhskribent .povinen přijmouti

225
naný čas 6) (§ 1062). Jinak o.citá se v prodI,eni příjmu 7). Kupe c
je po.,v inen kupní cenu zapl:atiti B), a nehY'la-li oenal uvěřena,
nejde-li o. ko.upi ÚVěl'o.Vo.U (§ 1063) 9), je porvinen, jakmilel zbo.ií
přijal, cenu j-eJ1o. zúl'o.ko.vati (§§ 1333, 1334) 10). Z,,,,láJštním druhem
ko.upě na úvěr je o.bcho.dI splá.tkový (záM. z 27. d'uhna 1896, č. 75
ř. z.) ll), t. j. ko.upě věci movité 12) na spl áJtky , vydá-li se zbo.ž1
i
kupci, než ještě trhová cena, byla plně splacen:a 13), uzavírá-li pro.-·
da",ač tak:o vé o.h-cho.dy po živno.stensku a nejde-li s o.hou 'st;ran
o. právní jednál1í kupecké (§ 10 záJk.).
8. Ko.upí má: kupci býti o.patř.en,o vlas,t nictví ko.upeného.
zbo.ží; avšak vlastnictví nenahývá již UlzavŤenim SJIl~o.u'Vy, nýbrž
teprve odevzdáním věd, po. případě při nemo.,vito.stecth klniho.vnÍm
",kladJem (§ 1053). 'Dl'adicí nebo. vkladem nabývá však kupec
vlas,t nictví bez o.hledu na to,~ byla-li k1J!Pllí c,ena; zaplruc'e na nebo. počet částí, který by značně převyšoval původn ě udaný počet: Sb. 1361.
Naproti tomu nemůže kupující odepříti přijetí z důvodů, že dílo není
Ílplné: Sb. 12.
6) Kupující nesmí zpravidla odmítnouti dodávku předčasnou,
ovšem bez újmy lhůty stanovené pro jeho povinnost platební: Sb. 14.251;
shora § 301, č. 2 a.
7) Shora § 346 n. k.
B) Povinnost platební není závislá na příjetí účtu: Sb. n. ř. (16)
6234. Bylo-li slíbeno placení po spotřebení zboží, je tím míněna doba
spotřeby podle obvyklých poměrů obchodních: Sb. 1823. Kupec není
oprávněn zadržeti cenu z důvodu, že prý osoba třetí je vlastníkem
prod'ané věci: Sh. 6651.
9) Nebylo-li zboží odevzdáno, stíhá povinnost průkazu, že byla
uzavřena koupě na úv ěr, kupujkmo: Sb. 2630; jinak prodavače: Sb. 5117;
srovnej však též Sb. 12.160 a Ehrenzweig, 382, poz. 10.
10) Randa, Gel'. Z" 1869, č. 72; j. m. Unger, Haimerls Vjschr., 14,
120. Při koupi nemovitosti od doby skutečné držby: Sb. 2979. Povinnost
zúrokovati část kupní ceny, která má býti splacena až po knihovnim
odevzdání a ,po depuraó, na/ltává teprve tímto Qkam~ikem: Sb. 9184,
D. ř. (12) 4534.
11) Krasnopolski, 393 n.; Allerhand, Ratengeschafte, Zentr. Bl., 15,
276 n.; Bloch, Anwendung des Ratengesetzes, Ger. Z., l89!), Č. 12 až 17;
Petsoheik) DIe'l~ zivHpr()lzessrecb~Jicihe lnhalt de& Rart.:engesetn.6S1, P11agelf'
Jur. Vjschr., 30, 137 lIJ.; týž, J. BL, 1904, Č. 52 a j.; Sb. n. ř. (17) 6856.
12) Sb. n. ř. (12) 4728; Klang, Ein Ratenge's chaft uber lmmobilien,
Ger. Z., 1903, Č. 16 až 18.
13) Výjimka: stran koupě cenných papírů, splátko zák. § 11. Pro
splátk<wý obchod s Josy, pmvo'LOvaný po živnostellsku, platí z,vláš tě
zák. z 30. června 1878, č. 90 ř. z.; splátkový obchod s promesami jest
vifbec zakázán.
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uvěřena, nebo nebyla-li sice uvěř-ena, nebyla-li však přes t,o splac,en3; (§§ 1053, 1063). Avša.kod'evzdáJ1í věci lze výslovně nebo
mlčky vázaJti na podmínku, ~e bude ihned! v hotoV"osti zaplaceno,
lze učiniti výhradu vlas,tnictví 14) 15). Pak jest, v'Zejde,-li pochybl1()lst, míti za to, že přel1!os vlas,t nictví nastává pod odkládac~
výminkou, ž~ trho.vá cena bude úplně splaoona (srov. něm. ,obě.
zák., § 455). Výhrada vlastnictví poskytuje prod:áJV:3Jjícímu,
vz,ejd1e-li po'chybmo'st, zároveň právo, odsto'lLpiti od Ismlo'lLvy
pro,to, ž'e kupující je v prodll'ení 's placením 16). Vůči třetími osobám
mů~e však prodávající svoje vlastrnic.tví uplatňovat.i na příklad
oposičrní smlouvou, anjž ustoupí od smlouvy 17); naproti tomu
můž, e žádati, ahy mu zboží anebo vý,těžek, llrustoupivší' na místo
zboží, b~l vydán jenom, od~,t.OUlp'í-li strany 'od: IsmJol\lvy 18). Přes
výhradu taKo,vou nese však kupující nebezpečí od od.evzCLálú

14) Thorsch, Das pactum reservati (LominU, 1875; R:a.nda, Eigentum,
277; Pfaff, J. Bl., 1885, č. 24, Cohen, Die geschichtliche Entwicklung des
Eigentumsvorbehalts, Gri.inh. Z., 21, 689; Langrod, Reservatio dominii
bei'lll RatengesClhlif.t, Ger. Z., 1904,č. 48; !Gang, Eigentumsvorbehalt
beim Rateng:e'&chafte, J. Bl., 1910, Č. 24 až 28; týž EXSlzindiemngstypen,
Jur. Vjschr., 48, 232 n.; Jafféé, Eigentumsvorbeha.It. heim Kaufe, 1910;
Hollitscher, Eigentumsvm'belm,lt, Ger. Z., 1914, Č. 20; Sch3Jrfmesser,
Eigentumsvorbehalt, Ger. R, 1914, č. 11; Frankel, Kleine Beitrage,
Zeitschr. V. Handelsr., 78, 361 n.; Weinmann, Der Eigentumsvorbellalt... , Not. Z., 1916, č. 37; Geller, Eigentumsiibertragung, Ztmtr. Bl.,
1917, 121 n. O' rozšíření vý'h rady vlastni,cké :na stadium zpracovaru ::t
11a hotový výrobek při dodávce na úvěr cizozemských surovin, viz
' Klang, Pfandrechtsform ... , Br. J. Z., 1922, č. 1.
15) Výhrada není však vyloučena § 1063: Sb. 8980, 10.841, 12.477, n.
ř. (1) 195, (2) 713, 783, (3) 1151, 1192, (5) 2046, (7) 2578, 2656, 2690, 2801,
2827, (9) 3412, 3534, (10) 3895, (15) 5808, 5945, 6009, 6066, (17) 7214.
Že výhrada vlastnictví je přípustna, stalo se nyni ostatně asi také
zcela nepochybným marginární rubrikou 3. dílčí novely, 3. oddíl., titul
1.: "Výhrada vlastnictví při strojích", jakož i obsahem § 297 ::t.; Welnmann, Not. Z., 1916, 294; IGang, Bemerkungen ... , 1917. Výhrada může
býti učiněna také mlčky: Sb. 6462. Právní jednání nemá snad již proto
povahu dohody o budoucí smlouvě: Sb. 1908. Až do zaplacení ceny
možno prodanou věc kupci půjčiti nebo pronajmouti: Sb. 10.101,
14.655,; srovn. též Sb. 10.757.
16) Jud. 246 (rozll. n. s. Č. 1712); Klang, J. Bl. 1910, č. 25.
17) Sb. n. ř. (2) 783 , (3) 1151, (18) 7682.
18) Sb. n. ř. (3) 1192, (6) 2656, 2690, 2801, (15) 5808; rozh. n. s.
Č. 1799. O právu na odloučení v ' zřízení vyrovnávacím (arg. řád vyl'ovnáva.cí § 10, 3); Bal'tsch, K,ommenta.T, § 10, poz. 15. Při konkursu:
Konk. ř. § 21; srovn. Ehrenzweig, 384.
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-věc.i

19). Požaduje-li prodávající zpět věc odevzdanou s výhradou
vl ast.nictví , může zapoČÍlsti její znehodnocení opotřebováním 20).
KUlPujíd nabývá přes tak'o vouto výhradu vlastnict.ví k věci 21),
tan.erli s,e věc. př'ísluše~sltJvím jiné věci jemu již nálležející 2.2). výhrada zaniká dále zřekn.utím se, proto 23) zaniká t.éž tím, že prodavač vede exekuci na zboží samotné. V příčině zhoží, určeného
ke zpra;c.ování neho' k dalšímu zcizení, zaniká výhrad.a zpravidla
tím, že událo·stdotč'ená nastala 24).
I 4. Stran nebezpečí, užitků a břemen pIa,ti při koupi (§ 1064)
tat.áž p!J."a.vid'la (§§ 1048 až 1051) jak.O! při směně:
a) Podle pla,tného, p~'áNa př,elchází nebezpečí na kupujícího
. tejně jako podle p!l."áva německého 25) zás,a,dně teprv okamži!wm
trad~ce 26) s tím účink, em (§ 1051), že kupující při zániku věci,
nezaviněném stra-nou p!l."od'á.vaj~c.í, nejen ne může žá,da,t i od pl'O-<:lá.vaj:íciho ná.hrady, nýbrž CLoklonoo je po,v inen zboží za,platiti.
a) NezáJežíani n:a1 době, kdy smlouva byla uza,vřena, ani
na době, kdy vlas,t nictví přešlo, nýbrž tolilw na době, k:dy věc
byla od~,vzdána, nechať již tímto ode.vzdá.ním se vlastnictví pře 
náší nebo ne 27). Nemzhoduje, kdly vlaJ&tnictví přejde (§ 1048) 28),
19) Doleji pozn. 21.
20) Sb. n. ř. (3) 1192.

je však vůči osobám třetím legitimován
Sb. n. ř. (13) 5306.
22) Avšak bez ujmy § 297 a; Ehrenzweig, 384.
23) Důsledkem fingovaného zřeknutí se: Jud. 246 (shora poz. 16);
'Stejně ji'Ž Sb. n. ř. (7) 2801, 2827, (9) 3412, (15) 5741; Mi1Ue r, Pfandungspfandrecht, 1907, § 15; Sternberg, Gel'. H., 1916, č. 42; j. m. Sb. n. ř.
(3) 1151, (10) 3780, 3895, (11) 4298, (14) 5665; Klang, J. Bl., 1910, č. 24, 25.
24) Sb. n. ř. (16) 6360; srovn. však shora poz. 14 na konci.
25) Jinak podle římského práva: periculum est emptoris; Hoffmann,
rObe}' das Periculum beim Kaufe, 1870 ·a j.
26) Tř!llbas l:lJbmlípod u'Lávěrem JmpujkAho ~ůstává v úschově pro.oávajícího: Zentr. Bl., 1920, č. 80; proti tomu Geller, tam že, "poznámka
-vydavatelova". - Nebezpečí zaslání věci z místa spln ě ní na místo
;určení nese zpravidla rovněž již kupující. Shora § 212, poz. 11. Jinak
na př. při zásilkách na výběr: Rozll. z 22. kv ě tna 1918, J. Bl. 1918,
'č . .25.
27) Rozh. z 9. července 1918, Gel'. H., 1918, č. 34. I přes výhradu
-vlastnictví; Ehrenzweig, 385, poz. 30; týž, Zivilrechtsreform, 17, poz. 43;
proti tomu Sb. n. ř. (15) 6066, (17) 7214 · a rozh. z 12. června 1917,
.J. Bl. 1917, č. 35.
28) Pouhým knihovním vkladem n eb e zpe č í n e př ec hází: Ehrenzweig,
"385, poz. 31.
21) Každým

"Ji.

způsobem

žalobě exscindační:

1
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ný/brž neb>ez,pecí má: nésti ten, lwmu příslušej i užitky (§ 1050)~
Straffiy mohou se vša.k dohodnouti také jin.ruk (§ 1051 n. k.) 29).
Strany mOllOu tedy sj edn.a.ti , že nebez,pe'čí přejd~ ihned: aneb<?
mohoU! taklé určiti libovolný den Pl'O ,odervzdání a p1'O současný
přechod! llebezpečí. Byl-li určitý den 'Výslovně urOO':J1 30 ) pro odevzdá;n,í věci, tedy pla,ti sám o ,sobě již také pro přechod! llebezpečÍ.
(§ 1048). Tímto dnem nepe'lpečí přecház'Í, tř'ebas věo odl(lvzdána
nebyla 31), neru-li prodavač v prodlena (§ 1051 na zač.).
tJ) Nebezpečí pře'chází; jestliže tedy věc, která! máJ býti odevzdána., dříve ještě náJhodo,u: zanikne, jsou o'M j:;,tramy osvobo-zeny, obchod jeMJ poMáiďati z~ neuzavřený (§ 1048). úplnémll
zánikUl věci je po,sta,v,e n na rQiVie,ň zákaz" kterým věc. se vyjímá..
z obchoďu (§ 1048) 32). Ste'jně zho'ršeru pl'es polovid hodnoty
(§ 1049). Nebezpečí menših()i zholJ.1šenP3) new sice! až do, odev'ZdáJli rovněž. prodáva~lÍcí, avšakJ kUlpu.jící lllusí v tako,výcht.o.
pl'ipa.dech poŠlkoz'e nou věc pŤe,v'ZÍti aJ za,platiti kupni c'e nu při
měřeně sníženou (§ 1049); }enom píi koupi úhrnné, byly-li prodány věci "úhmkem, jak s,tojf a lež;í, b'e:z udální. čísla, mf;ry a
vá,hy" (§ 930) 34), nese kupující: "nahodiloU) zká;zu jOO'llo.wvých.
kusůJ, ačli tím: celek neztl'a.tí přes po1oiV'mu své hoďnoty" (§ 1049).
KwpujiCli! musí za kUlsy, kteiJ.'é tu zůstanou, z,a;platiti plnou oenu.
úhrnlwiVou. Není-li přeďmětem plnění určit.áJ věc, nýbrŽl je-IE
předirněť plněni určen t,o liko dlruhovými znaky, platí ovšem pravidlo, g.enus pml1'e non cens.e>tull' 35).
b) Totéž, co pJat~ o nebezpečí, platí také! o w,itcích .a bře 
mooeoh. Užitk,y náležejí pIliodávaj!Ícímu až do skutečnéh()lode~
vzdání (§ 1051) anebo db sjednané lhůty (§ 1050). Teprve' odl té'
20) Weinmann, Die Clausel betreffend Obergang der lfutzungen:
und Las,t en in Kaufvertragen, Not. Z., 1919, Č. 6.
30) Tomu není tak při dodávce na ohlášku: Sb. 7342.
31) Ehrenzweig, 385, poz. 34, proti tomu Komfeldl, Leisiungsunmoglichkeit, 83.
32) Sb. n. ř. (1) 79; rozh. z 30. listopadu 1917, Zentr. Bl., 1918,.
Č. 234; z 9. července 1918, tamže, č. 339. Zákaz vývozu má účinek
tento jen tehdy,by~ a-!Í! dodávka dQ ciziil1Y ,podminkou smlouvy: Sb. 1978,.
n. ř. (18) 7357.
33) Pokles kursu: Sb. 8861.
34) Koupě někoJ.ilka kusů dobytka 'Za jednotnou cenu není koupi'
"úhrnkem": Sb. n. ř. (14) 5546.
35) Ofner, Protokolle, 2, 92; Zeiller, Kommentar, 3, 343; shora.
§ 361, poz. 11.
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doby pi'e,cházejí užitky na klUpce. BřírŮJStek v užším smys~u (stojící plody: na,plavenina a pod.) připadá však jak.oilto rozšíření
věci úplně kuprujíclÍ!mU (§ 1050). OdJLoučené plody jsou užitkelll1.
PlodJy .civilní (ná.jem!Ilé a p3.chtovné) sluší bez ohledtu na s,paatnost
Toz.děliti me·zi Pl'odáva.jícího a k'Ulpiujícího podle poměru d,oby, M
kterou nál1ežejí (§ 519) 36). TŮlté~ pla,tí o břemenech (§ 1049);
's tHlad~ prodávajíc.iho za d:obu až do dne od!endá.ní, bez ohledu
11a splatnost, od té doby pa,k: s1ifba.jí kupujícího 37).

§ 372. 3. Sml o u v y ve dle j š í.
Se smlouvou khovou s.e spojují často smlouvy vedlejší
1067) 1).
1. Právo zpětné koupě 2) jest prá,V'o, vyhraz.ené prod'ávají-címu ve smLouvě trhové nebo dodatečné 3), že ml.lže věc za us.taJl0VenOU c'eml ()opět vyp~at1ti (§ 1068).
a) Právo toto lze sjednati jenom stran věcí nemoviiých (§ 1070). PJ;ipojí-li se vý'hll'ajda ta k t,rho·V'é smlou.-V'ě o věci
J11ovité, stane se zpravi~a cell á sml'o uva neúčinn.ou 4). Právo
:zpětné kou,pě prř:úsluší prodá.va.jkimu "toliko", tedy neljd:éle, na
<lobu života; neni zdědit.elným a lle['ze ho také pos.uoupiti osobě
tře,tí (§ 1070) 5). Přísluš'Í-li právo to několika osobám, lze je
Tykooo,t i jenom v celku; odpadnou-li někteří o'Právriěruí, přirŮJStá
jejich právo ostatním oprávněným 6). Právo na zpětnou koupi
uplatňuje se jedn()st,r anným proh1'1.šením oprávněného vůči za~§

36) Ehrenzweig, 386, poz. 38; Sb. 7518; něm. obč. zák. § 101, č. 2;
jinak Sb. 3013, n. ř. (6) 2388; Wahle, J. Bl., 1915, č. 30, 31; Weinmann
:Not. Z., 1915, Č. 6.
37) Sb. n. ř. (1) 354, (3) 990.
1) Výpočet § 1067 není vyčerpávající: Sb. 8980, 10.841.
2) Hahn, Der Wiederkauf, 1902; AlIgauer, Kaufrecht ... , 1918. :Praktický význam práva zpětné koupě spočívá y tom, že prodej domů uči
.něný s touto výhradou jest způsobilý sloužiti stejným účelům péče
;bytové, jako právo stavební: Zpráva, 183; Lenhoff, Wiederkaufsrecht . . ., 1917, č. 5: náimitky .p roti tomú: Ehrenzwei g', Zivilrecht8ll'efonn,
:20; týž, System, 2, 1, 388.
3) Sb. 5691.
4) Sb. n. ř. (11) 4258, (13) .4980.
5) Též možnost, ujednati právo zpětné koupě ve prospěch 080vy
třetí, odmítá: Jud. 25 (Sb. 988); jinak Sb. 5423.
6) Rozh. Peitler, 877; Krasnopolski, 383.
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vázanému 7) . Na zákla.dě takovéhoto prohlášení je držitel povinem
pozemek vrá.t iti, odevzoo,t i poltřebmoU' liSJtinUJ tabuláJrní,.
kd'ežto oprrá!vněný je po,vinen, s'j ednanou a - vzejde-~i pochybllO'st - původní cenu ihned: splatiti. Držitel ručí za zhoršemí jínlJ
zaviněné' , má však. též náirok na náhrad'u užitečně vynaložených
nálldailů a mimo,řádný' ch útrat vydrž'Ovacích tak jaklo poctivý
držitel (§ 1069). "Užitky, kte['é zatlÍffi obě strany z penězi a z, věcí.
vyt'ržily, se navzájem ruší" (§ 1067 na konci).
proďaný

c) Právo zpětné koupě jest samo o sobě po,u hým právem
.obligačním. Držitel věci prodané není jím omezen vel svél dispo-·
sičnlÍ: moci. Věcná! práva, kteráJdTžitel vyhradil. OIsobáJm tl~tím,.
nezanikají výkonem práva na zpětnou koupi. 8) . Kdo nemovitost:
kupuje zpět, může se ho1iti jenom na osobě zavázané; je-U vlš ak
prá'Vo zpětné koupě vtěleno d:o poz,emkio,v ých kruh 9), lzel nemovitost žáJd'ati zpět též odl osoby tl-e,t í 10), s kteTOu jes.t n:akJ.áiLa,t i:
podle pova,h y její držby jako~tJopoc·tivé nebO' .obmysLné (§ 1070)_
Oprávněnému přís.luŠli pak: nejenom osobní nálro'k ~ zpětný pro-o
dej též vůči náiStupci prvního nab~ate,1e, nýbrž ablS,olutně půso
bící právo, na joehož zákJadě může', jakmile vůči nynějšÚl1u držiteli se plJ."Ohlá!sH pro zpětnou kioupí nemovitosrti, tuto nemovitost·
požad.ov:a,t i zpět od: ka,ždé ,o soby třetí 11). PráJvlo zpětné: k:o'llpě·
zůistaoo však přes to, ž'e byl.o za.psáJnodio: knih po·zemk:ových).
právem ob1igačn:ím 12) a nemá ia následek, že právo původního>
kupce se sta,n e ča'sově .omezeným vlasrtn.iotvim. Kniho'v ní bře
mena, v: mezičasÍ zřízená;;, nestanou se neplatnými výkonem práJvru,
zpětné koupě 13). Vůči vydiI"ažiteli pii nucetné, dlraŽJhě je ostatně·
7) Krasnopolski, 383; Wolff, Zentr. BL, 35, 711; něm. obč. zák.,.
§ 497, výkon žálobou: Sb. n. ř. (12) 4511. Nejde tu snad o smlouvu
předběžnou, kterou by bylo nutno uskutečniti teprv·e 1.\JZav·řením novésmlouvy kupní: Unger, 2, 381, poz. 11.
8) Sb. 2438.
9) K tomu je však třeba svolení zavázaného: knih. zák. § 37.
10) Žalobu ze zaknihovaného práva zpětné koupě lze v knihách poznamenati: Sb. 7767; naproti tomu nelze poznamenati žalobu z tohotopráva, není-li v knihách zapsáno: Sb. 4728.
11) Zpráva, 184.
12) Unger, 1, 550; 2, 381.
13) To jest teď postaveno mimo pochybnost tím, že "věcné" právozpětné koupě (§ 1070) je na roveň postaveno právu předkupnímu; Ehre~l
~weig, 288, poz. 12.
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též zaknihované právo zlpětné koupě nelÚčilmý:m: (elx. ř., §§ 133.
150; 3. dHčí nO'V1e,la, '§ 131) 14).
2·. Prá'Vo zpětného prodeje zavazuje pro dav8,če , aby věc na;. .
žáiLost kupce ihned: neblo v určenou dobu za cenu předem ustan,o,ne'1lOU koupil zpět (§ 1071). I to.t o právo lze vyhradit~ jenom
stran nemovitosti a j<est i ono čis,tě osobním právem krulpoe. Prodava"č je poviruen, věCi zpě't k,oupriti a nahraďiti kupci vynaložená
zl'e pšenía náklady jalk o poctivému držite~i. Vůbec p~atí o tomto·
právu vše, co jest určeno o' právll zpětné koupě. Byly~li zpětná
koupě nebo zpětný proďej ujednámy toliko za tím účelem, a,by
byl zas,třen obchodl zástavní anebo zá,PŮjč.kový, platí O! tom zásady pla,t~lé V' příčině právnlÍch jednání, učiněnýoh na okol
(§§ 916, 1071).
3. Práw předkupní 1ú) je právo vyhrazené v trho",é smlouvě
prod'avači, že může žáidati,aby kupec věc, kdyby ji chtěl dále
prodati, nabídl jemrw k vyplaceni, tJed:y, a"b~ ji přede· všemi jin~';mi
oooba:mi piJ.'OdaI jemu (§ 1072). Právo piieďkupní může ostatně býti!
založ,eno také nezáJvisJ.e od' smlouvy trhové (srov. § 1140) ve spojeni .s jinými smlouvami, IlJa pŤ. smlouvami náJjemnimi l1ebol
s.lnlouvamri
půjčkách anebo posleďnim: pořízením 16). Avšak.
dříve velmi četná! a důleži,tá zálkonná práva" předkurpní jS.OH
zmšena 17); ovšem právě nejnovější záJkonoďárstvi 18) předkupnÍ
práva opět utvoli.lo.
a) Právo předikupní je práv·em či.s,tě osobním; lze je vylll!Íniti 19) sice ve prospěch osoby třetí, opráVněný nemů~e jel však

°

14) Právo zpětné koupě musí bez zřetele na knihovní pořadí a na
sjednaný termín býti vykonáno do měsíce od doručeni dražebního povolení (ex. ř. § 133); , jinak se právo vymaže bez náhrady
(ex ř. § 150); avšak výkon práva zpětné koupě nestojí v cestě dalšímu
pokračování v exekuci. Kdo ~ěc koupil :nra základě práva zpětné koup~>
se považuje jako nový nabyvatel ve smyslu § 135, ex. ř.: Ehrenzwelgr
388.
15) Randa, Eigentum, 220 n; Larcher, J. Bl., 1883, Č. 32 až 34;
Sternberg, GElIr. H., 1902, č. 19; M. L., Not. Z., 1902, č. 24, 25, 32; Algauer,.
(shora poz. 2); DemeHus, Vmka-ufsreOOt des MiEllters., Zentr. Bl., 1919, 485.
16) Sb. 5989, 7645. S~mostatnou smlouvou: Sb. n. ř. (7) 2574.
Slib, že kupci bude nabídnuta k výkupu též jiná věc, nezakládá 'práv()
překupní: SQ. 6831.
17) Krasnolpolski, 386, poz. 7; Ehrenzweig, 389, ,p07-. 20.
18) Zákon o úřednídch statkových, § 32; aj.: Ehl'enzweig, 389,
poz. 21.
10) Sb. 3943, 9759.

př.ipadně
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POs,tou~ti · osobě jiné, nebo přenéeti je na dědice (§ 1074) 20).
Ujednání tomu .odporudicí js'Ou nepaatna 21). Právo předkupní
může se týkati nejenom nem'Ovitostí, ný:brž též věcí mo,virtých.
b) Kupec je povinen, chce-li věc oipiět prodati, n:ahídnouti ji
oprávněnému k výkupu 22). Oprávněný musí věci movité do
24 h'Oďin, věci n€ill1'O·v itéao 30 dnů "skutečně vyplatiti" (§ 1075),
t. j. je po,vinen v této lhůtě s konečmu pla,tnOlstí prohlásiti, že
na míslto osoby tř,etí nalSlt,oupí ve smlouvu ,trhovou. Ho1.ového
placení neni třeba, nebylo'-li ve >smlouvě vymíněno. BoskytnO'tllti
zajištění je opfJ:ávn'ěný po·v inen tehdy, bylo-li ve slIlllouV'ě vymíněno; na dlruhé straně jde j'emu k dobru taJké, by~o-li ve
smlouvě sjednáno, že s pla.oenímSle sečká. N,ení-li právo. před
kupní včas vykonáno·, zanikll.1e j.edoou pTovždy, i kdyby do,tyčný
případ: prodeje dodatečně · opět byl Z<ll1&lll. Dokuď vša.k lhů,ta
neuplynula, nemohou smluvní ~tran.y právo· předk!UJpní zmaHti
zrušením' nebo změnou srnil.'Ouvy 23).
c) OpráNněný jest povinen - ne1byl'O-li jinak uj.ed:náno zapla,t iti cenu 'osobou třetí na.bízen'Ou a srplniti též V'edae' toho
nabízená plnění vedle~ší ane1bo, pokud nemuže ,t ak učiniti, nahraditi jejich. ,odhadní hodn'O,t u (§ 1077). PI10dávárli se tudíž V'ěc
společně s jinými věcmi, nepodléhajícími právu předkupnímu,
za c'enu úhrnnou, ffiUSiÍ. oprávněný 'Podie ·oikolnosti priP!l,du za-,
praviti buďto s hlediska V'edlejštho užitku celou úhrnnou cenu '
anebo - kde toto hledi:sk'O mÍlsta nemá - toaiko pomťrnoU! část
c·elkové ceny (něm. obč. zák., § 208).
d) Také právo p~edkupní je osobě čisltým právem obligačním, kte.ré nepůsobí vůči nástupcům zavázaného (§ 1073).
Zavázaný ručí .oprávněnému za ve'ške:rou šlw diu , která mu
vzniilme tím, že za:vázaný opomenul ml,! věc ke koupi nabídnouti
(§ 1079). V příčině věcí nemovitých může však prá'Vo předikupní
"zápislem do ve'ředných knih býti přeměněno v práNo v'ěcné"
(§ 1073) 24). Teo,r eticky nutn'O i to chápati tak, že právo před-

20) Sb. 10.194, výjimky v p<řičině dělnicJkých Ibytů: ZáJk. ·z 8. čer
vence 1902, č. 144 ř. z. § 12 c. Nelze však založiti právo předkupní
ve prospěch celé rodiny: zák. z 28. března 1875, č. 37 ř. z.; srovn. G.,
G8'r. Z., 1875,
10, 11; Sb. 7506.
21) Sb. 10.194.
22) Nabídka nevyžaduje určité formy: Sb. 9024.
23) Zeiller, K()Ill1!IIl.entaJr, § 1075; Ehrenzweig, 390.
24) Berger, Grundbiicherliche Durchfiihrung der Option, J. Bl.,.·1911,
č. 12; souhlas zavázaného: Knih. zák. § 37.

.c.
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Jntpní zů~t.ává i tu právem osobním a že se poskytuje. toliko
,osobní žaloha také pmti novému nabryvate1li a jeho. prálV'nímu
náJstupci 25). Praklse 26) má však Z.a to, že 'S,e právo předkupní
k věci nemovité zápisem do verr-ejných knih přemění v právo.
~ěcné a že je jalro ta1rové lze uplatňorV1ati proti každemfll třeltímu ,
držiteli věci, tak~e práJvo před:kupní j'e pakl ome1zenÍm disposič
umo práva v1as,tní:lwva v tom směru, ~e vlas.tník! zatíž,e,n ou věc
nemůže zciziti o~orbě we,tí podle své libo.sti, nýbrž jen tehdy, jestliže osoba, mající práNo. předkupIÚ, nabídiky na výkup věci nepoužila anebo. jelst1iže práiVO před!kru.lPil1lÍ zaniklo uplynutím lhůty;
pl'oto je knihovní soudJ06 po.vinen... z morci úřeidlní pi'ihližeti
k intahulo'v anému práNu knihovnímu ... 27). Jenom v přÍipadě
soudní 2B)dražby má kniho.vní práNo předikupn~ 'Úls,la~l'I.ý úči
nek Po.tud, žre oprávněný, jerho'Ž práJVlo je v kníháJch z~eseno,
musí býti kl dlra,žbě z,v}áště pozván (§ 1076; ex. ř., § 171).
e) Právo piřredlkupní nes,luši, p~kThd nemi jinak uj'ednáJno.,
TozšiJřo>vati na jiné zpOOoby zClfzrooí (§ 1078). N'e platí tedy v po~hybn()sti stran směny, dal'o>vální, koupě z přátelství (§ 935),
naopaJ\; v ta,korvýchto. případ/ech zaniká (srov. něm. obč. zák.,
-§ 1097) 29).

4. K'oupě na zl\:ioušku nebo. na prohlédnutí 30) jest "uz,avřena
-pod výminkou, zůstavenou libovůli kupujícího, že věc schválí"
(§ 1080; SlroV. ()bch. zák. č. 339) 31). Rozho.duje tu libovůle, 11'e25) Shora poz. 12; Krasnopolski, Z. f. Handelsr. 27, 316 n.; Rap.da,
:Eigentum, 224; Krasnopolski, Lehrbuch, 388.
26) Jud. 68 (Sb. 3896).
27) Proti převodu, který se stal v rozporu s tím, na př. na základě
-podva'Ženého souhlasu osoby, mající .právo předkupní, má tedy tato ooSoba
právo žalovati na výmaz: něm. obč. zák. § 1098; Ehrenzweig, 391,
poz. 34.
28) Dobrovolné nebo nucené: Ofnelr, Protokolle, 2, 98; Sb. n. ř. (9)
2512; jinak Sb. Itl. ,ř. (7) 2701.
29) Jinak stran předkupního práva do knih zapsaného: Sb. 7645.
30) Sb. n. ř. (14) 5449: na shlédnutí. Koupě s výhradou výměny?
·Ehrenzweig, 393: Příbuzno koupi na zkoušku; Oertmann, Ehrenbergův
Handbuch, 4, 2, 533: "Případ facultatis alternativae s právem věřitele,
voliti." Zákon se nezmiňuje o koupi podle vzorku nebo na vzorek.
Xoupě dle vzorku je nepodmíněnou koupí se zajištěním, že zboží bude
míti vlastnosti vzorku: obch. zák. Č. 340. Nedostává-li se zboží těchto
vlastností, jsou tím, jako v jiných případech založeny zákonné nároky
·ze správy: Sb. n. ř. (16) 6285. Avšak za nedostatky, které byly ~ři
'pečlivém vyšetření viditelny, se neručí: Sb. 14.767. Na druhé straně lze
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lwntrúlo.vate'l ný vkus kl1pCŮV, nikúliv úbjektiV11í výsledek jeh()
zkoušky 32). Púdmínka ľnůže býti míněna jak:o údtklád'ací nebojako. rozvaZDva,cí. V pochybnú,sti Is e pú!K!lMál za odkJ.áldací
(§ 1080) 33). Dúkud kupující zbúží ne s c,h válil , není kúupí vázán,
tliebas mu zboží již b~lo údevzdánllŮ' (§ 1081); neibezpe,či ,a užitky
má; tudíž pa'o'MvajícL Je~li výminka na,p!l'o,ti túmu rúz;v<azúvací,
přechází nebezpečí na kupce již údBrvzdánim věci. ByLa-li k' úupě'
uzaV'ř,ena s výhl~aru)U, že věc bude vráJoona, Zpl'ú.s.tJÍ s,e kupující
závaz,ku jenúm včasným V1'ácenúm věci, nikoliv,' púuhým prrúhláŠením 34) . Neni-Ii túmu tak, tedy v případě pra,videlném, zaniká,
vázanúst prodáva,jícíhú, jes.tJiže kupující věc do., uplynutí zkušební ďúby neslchváM (§ 1080). Mjlčí-li teďy prúdárvajicí, púklád'á.
s,e tú, vze,jde-li pochybnost, za údm~tnlltí. Byla-li však: v'ěc k prohléďnutí nebiú ke zkúušce již údlervzďána, po,v ažuje ,g,e mlčení kupcovo. do. uplynutí zkušební dobry za; schválení (§ 108l).PrOdárvající nemál vůči kllJpujlÍ'CÍIDllJ nálr'úk na 00, ahy tenw z,k oušku prúved1 85 ). Doba zkušeb'ni činí - není-li jinak' uljed:náno, - píi vě'
celch movitých tři dtny, při věcech nemúrvitých rúkJ (§ 1082) 36) .
S hled.i,sk.a, pa'áva knihovního. p~a,tí o kúuIN na zkúllšku zásady"
platné púdimíněném' vlastnJictví.
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však učinití též podmínkou smlouvy, aby zboží se shodovalo se vzor ··
kem: Gierke, Schuldrecht, 489. Koupě na vzorek je bezpodmínečnou.
koupí s připojením pohnutky: obch. zák. Č. 341. Takováto koupě nemá.
právních zvláštností. Vzorek je v takovémto případě koupen bezpodmínečně. Právně není závazným, že byly slíbeny další nákupy: Lewy,.
Kauf 'ZUl' Pmbe, 1915; srov. též Schey, Obl. Verh., 213.
31) Nebyla-li určena ani cena trhová, ani zkušební doba, nejdeo prodej na zkoušku, nýbrž o dání věci na zkoušku: Sb. 4557.
32) Nesprávně SIb. n. ř. (11) 4437.
33) Nezáleží již (jinak §§ 1080, 1081 o. z. o.) na tom, byla-li ČF
nebyla-li cena zapl®cena: Zprávra, 185.
34) Sb. n. ř. (6) 6554, (17) 7070.
35) Sb. n. ř. (11) 4437. Opomene-li však kupující zkoušku, rovna.
se to tomu, jako hy: se zřeJcl tpráiVa, uplatniti nedostatky, které .při řádném
zkoumání lze seznati: obch, zák. č. 347, 4; Hanausek, Haftung des Verkaufers, 1, 273. Naproti tornu je prodávající povinen, zkoušku umožniti,
jinak je povinen náhradou: Ehrenzweig, 392, poz. 38 a 39 proti rozh.
n. s. Č. 1796.
36) Jestliže lhůta při movitých věcech nebyla sice stranami přesně
určena, byla-li však patrně míněna delší než jak zákon stanoví, tedy
je podle 09ch. práva (č. 339; srov. něm. obč. zák. § 496) prodávající
povinen, vyzvati kupce po . přiměřené lhůtě, aby se prohlásil. Obdobně
též pro právo obecné: Ehrenzweig, 393.

235-

5. PJ.'od'ej s výhradou lepšího kupce je proCLejem s podmíl1'kou, ž·a se ,da určité dohy 37) nevyskytne k,upec lep,ší (§ 1083) 38).
Výminka jest splněna, ne1plihlási-li se v udané lhůt.ě lepší kupec ..
Je-li kupec ~e'Pším, o tom mzhoduje 'výl'Ulčně pr'odáv:ajíc,í, který
je toHko porvinen jmeno;y:ati noveho kupce. Prvníínu kupei n,eLpřisluší právo před!kupní a mů~ p110dáJvající dáM <fruhému kupci
přeďnost, třebas první hyl ochoten platiti více (§ 1085) 30). Ú0inek tohoto. u;j'ednání je různý podle toho, byla-li věc ihned! ode,..
vzdána neho ne. Byla-li odevzdá[]Ja, poikláidá se trhováJ smlouva
za Ulzavřen.ou :a kupující l1ahý.váJ skutečného, proza,Um ovšem.'
jeoom dočasného vlaJStnic,tví, k,te!l1é tuQjž pomine samo sehou,.
vylSkytnel-li s,e ve lhůtě kupec lepší (§ 1084). Prod'á.y'aJ~ci může
tedy věc víndíkovati. K,-wpci ZŮIS,1:.an.oU Vlšak: UlŽitky z mezJ.d!ohí, a
co CLo učiněných· ná,kladŮJ a zhorršení se pokláClá; kupec nal TO'veň: '
poctivému držiteli (§ 1085). Jes,t1iž.e naproti tomu věc ·o devzdána
l1'ebyla, jestsmlouv:a ' podlníněnou a.ž doS-plnění podJ11iínky
(§ 1083). Sp~nění podmínky půs.obí však zpět. S .h lediw práva.
knjhovního řJdi se právo na po~ová.TI.í věci . zpět podle zá;sad
o budbucim vla tnrctví.
6. ZáilWn výs,lovně neUlvádJí, ale ,neipOchybně také nevylučuje
(§ 1067) 40) t. zv. le'x cO'l11:rrriJssoria 41). Klausule tato nevyskytuje :Se

koupi, j,e st však' předeiVMm při kowpi 42) praktick-ou ..
si p['od1ávaj-icí touto klauBulí právo, odstoupiti od! prrod'ej'e pro připald' , že ~ kupuj~c:í závazky s,voj'e' nesplnil.
Kupující nabývá přes 1:10 zprav:idla odeiVzd!á1nÍm! věci vlastnictví
l1eipOd!míněného; za okolností ov:š'e m nabývá; kupující vlastnictví
váJzaJ1ého ro'ZV'az.o'v ací ptodtmínloou 43); na záJkladě plíslU'šné výhrady vlastnictví nabývá; kupují,cí vlastnictví, pod'm~něné z,pů-

jenom

při

Pravidelně zajišťuj,e

37) Není-li jinak sjednáno, platí tu lhílty jako při prodeji na.
zkoušku (§ 1084, 2); Sb. 12.543.
38) Za koupi s výhradou lepšího kupce jest též považovati nucenoU'
dražbu při vyšší nabídce: Sb. 14.732. Dobrovolná dražba bez soudního·
svolení je neplatna. Sb. n. ř. (12) 4573, rozhodující tudiž je. jenom kupní
listina, o tom sepsaná: Sb. n. ř. (12) 4590.
39) Platným je však slib náhrady pro prvního kupce, jestliže s&
vyskytne kupec lepší: Sb. 12.543.
~O) Shora poz. 1.
41) Shora § 321, Č. II.
U) A při smlouvě pojišťovací: doleji § 402, č. 4.
43) Zaknihovaná lex comrnissoria má účinek "věcný": Sb. 8647.,
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sobem odkládMím H). Od tup od koupě předpok,ládá v pochybno ti jenom objekJHvní pl'odJení 45), aniž je nutno poskytnouti
dodatečnou lhůtU' 40). Při obchodech splátkorych je prodá.va.jící
vždy povinen, užil-li zmíněné klau me, vrátiti kupci závda,v ek
a. <sp1acené již pláJtky spolu se zákonným úrokem ode dne při
jetí a nahraditi ná,kladly nutné nebo užitečné 47). Kdo kupuje na
-splátky, je naproti ,t omu po,vinen, věc. vrátiti a. poskytnouti od"Škodlnění, z.edména přiměřenou, ale nikoliv předem určitelnou
náJhradu za opotřebení věci (zák. splártk., § 2).
4. Zvláštní druhy

§ 373.

koupě.

a) K o u pěn a cl ě je 1).

1. Také věci budoucí lze prodati. Prodají-li se tak, ž,e. kupní
cenu jest zaplatiti jen, jestliže a pokud věci ty vzniknou 2), jde
o koupi podmíněnou, Merá po prípadě vykazuje zvláštnosti
jenom, pokud jde o ručení za nedJostatkiy věci, za jakost ~ooží.
"Kdo za určité množstVIÍ budbuc.ích rytě~kt1 slibuje poměrnou
cenu, uzavh'á řá.dnou smlouvu trhovou" (§ 1275): emptio rei
speratae. Právní jednání takové není smlouV'Ou odváJžnou, právní
prOlStředek pro zkráooní n,ad. po~ovici není proto vyloučen.
2. Kdo napro·t i tomu km1!pÍ budolUCiÍ užitky věc.i úhrnlrem,
tedy za cenu S) na množství nezávislou, anebo kdlo za určitou
cenu koupí "pouhou naději na dědictví", uzavirá koupi naďěje
(emptio spei) , smlouvu odvážoou (§ 1276). V talwrychto přípaU) Klausule tato nezahrnuje nutně výhradu vlastnictví, naproti
tomu, ujedná-li se výhrada vlastnictví, jest v tom, vznikne-li pochybnost, zároveň zahrnuta lex commissoria, výhrada práva odstoupiti od
koupě: Shora 371, poz. 16.
•') Shora § 346, č. II, 3 b.
411) Ehrenzweig, 394.
47) Prodávající nemllže uplatňovati nárok na vrácení věci, dokud
u soudu požaduje zaplacení celé zbývající ceny trhové: Rozh. n. s. Č. 1799.
1) Endemann, Die Lehre von der emptio rei speratae ... , Grunh. Z.,
12, 345 n.
2) Určitý počet .metrákii pšenice z příštích žní a pod.: Sb. 934,
5599, n. ř. (8) 2975, (10) 3906.
3) Celá příští úroda sena určité louky za určitou cenu a pod.
Sb. 2855, 5137, 13.306, n. ř. (10) 3761, (12) 4619. Srovn. též (17) 7200.
Zápověď koupě budoucí úrody za války: min. nař. z 31. března 1915,
Č. 91 ř. z. a z 12. května 1916, Č. 139 ř. z. a j.
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dech nese kupující nebezpeM tohQ', že očeká;ván[ hude, zm3!řenú,
náJležeji mu však M~ "vš,eclmyí řáďn!ě docílené! užitky". Právní
prostředek !»,ú' zkrácení nad: polúmc1 Je tu! vyloučen: (§ 1268).
Jenúm za úkolnosti j,e VŠ3!K přípru;ltno údlpí'l'ati takovéto smlúuvě
lichvu (§ 879).
3. Zvlášt.ními dT'uhy kúupě nadlěje jsúu koupě kuksu a ki()upě
dě· dictvf.
.

pro

a) KOUJpě ku:k1su je koupě "podílu na diolU!" (§ 1277). Núrvější
právo horní I1o,z eznáva vša:ki me'zi 'Spoluvlastníky; do húrnÍ knihy
zapsan)'rmi (húr. záJl{., §§ 134 3J 136) a mezi spúlutěžm, kteŤí
podlohně jako akcionáJři akciemi, JSQU na dolu účas.tn1 kuk'slem,
kdežto důl ' je vlastnictvím těžařs,tva, jakú~to pl'áJvnické! Qsobl1;O'Slti (húr. zák. §§ 137 až 141). Kúupě kuksu je právIÚml jednálnim QdJvážným vzhlediem kl nebe,zpečí pfcípla,t ku. Prodávající
ručí to,liko za správll'ús.t kJlikSU! (§ 1277) "a kupuj'rcí musí s'e říditi
púdle zá;konů o húruic,t ví" (s,r úvn. hQ~·. zák., § 167).
b) KQupě dědictví je Kúupiěděd'ic.tvi ji~ napadlého. K platnús,t i takQvéto kúupě vyžoo'uje se zmzení ootáJřského affitu anebú·
úsvědčení súudním prútúkúlem (§ 1278). Kúupě tatú' je smJúu-·
Vúu údvážnou, j.e-li uzavř'ena úhrnkem, nikoliv na! základě s'Oupisu; neboť v: talmvémto· případ'ě můve rozsah prá.v a záivazků
dJědiwvých, které kupující přejímá, hý,t i nooroitý: (§ 1278). PrúdáJvajíci ručí pak tolilw za to, že jehOl d:ědickél prá:vQ', které' proclaJl, je pravé (§ 1283).

§ 374. . b)

Koupě

súud:nP).

1. Prúdejem súudiJ:J.llim je každý, soudem provedený prúdej,
jakým může býti jak. dJúb'l'oV'úlná dl'a,žha, tak; nucenáJ dražba
neoú exekutivní prodej z V'ú,l né ruky. Dúbwvú'l ná dražba ja
súuk~"úmúprá'vní smloUlvúu kupnÍ'. Mimo ťo můžie s,e súud: také
v řízení exekučním 2) říditi prús,třed!ky a fo,r mami prá.va BOUkl'úrného, jak tomu je pn exekučním prode'jí vúlné ruky (ex. ř.,
§ 268). Na takovéto súuďní prúdte1jie pla:t í ted~ "předpisy '0' smlou~
váoh, zejména .o smlouvě směnne a trhúvé!, pokud: . .. nejsúu
d'álny přeďpisy zvláštní" (§ 1089). PJ.'otú se možnost prúcesnich

z

1) Pfaff, Gel'. Z., 1868, Č • • 79; Exner, Hy,potbekenrec.ht, 232 n.,
347 n.; Walkel', Grundri13 des Exekutionsrechtes, 72, 114; Lebman,
Zwangsversteigerung, 1906; Ebrenzweig, 397 n.
2) V řízení konkursním: K. ř. § 119; RinteJen, Handbuch, § 69.
I
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pro:stredků

opravn)!ch v takovýchto přípa,dech pj\iměř~něOlne
zuje 3). Napmti tmll'll nutno nyní 4) nuc'e.nou dražbu přec j~n
povaoovati za zvláštní řízení, směřující k získ!ání hodnoty, ~'teré
nelze pojímati ani jako vyvla.s,tn'ění ani jako smlouvu trhovou ani vt'bec jako smlouvu souk,roffioprálVní.
2. Nucená dr3Jžba je veřednoprávnim
soukl'omJoprá,v ními účinky:

řízeními

s

důležitými

a) Vlastnictví k nerno,v itým věclem nabývá sepřiklepem 5) .
Proto ·t aké lmih!ovní vklad, ke klterému do'šlo stice před poq;námkoru příklepu, avšak: teprve po přI~klepru, zaJ.dádá vůči vydrr'ažiteli
})ľávo jenom tehdy, hyla,-li dražba prohláJšena za hezúčinnou' 6).
Vklad vlalStnického práva vydra.žite,loíVa se prove~die však teprve,
~dyž splnil porvinnosti podie d'ražebni<lh podmínek: na něho spa~
;(tajícÍ; nepřevzaté hypotéky vymažou se teprve, když usnesení
o l'ozdlě1enÍ nej'ryššího podálú vejde v moc práva (ex. ř. § 237).
b) Nezapraví-li vydJra.žiool včas anebo ř:ili:ně n61jvyšŠ/ÍI po,dání,
Iwo·vooe se dra,ž,ba znovu (eoc. ř . .§§ 154, 155) 7). P.rvá dražba
po,~hude v tako·v émto případě účinnos,ti, j.akmile povolení
k opiětnéd:ra,žl])ě velšlo v, mo'c práva 8). Pi'iklep stane se tedy
jen/()ffi se zákonnou kla.usulí o pozbytí p1'áva. Proto I11JUIS.í 'vydražitel - po.zbude-li pi'iklep účinnosti - vrátiti vybrané plody
(ex. ř. § 157), aniž má nárok na vě,tší výtěžek, kterého "se dOCÍlilo priopětné dražlM ; napl"o,t i tomu ručí vyd'l'3Jžitel z.a úbytek
v nejvyšším podání pii d>ražbě opětné (ex. ř. § 155).

'

3) Na dvojnásohný prodej IJJa př. jest použíti § 430, nedojde však
ke 'Zrušení da'tl!hého prodeje soudem (tak Sb. n. ř. [14] 5524); EhrenlZweig
397, poz. 7; srovn. O. Mayer, Lehre vom Obernahmsantrage, J. Bl., 1901,
Č . 37, 38; Wieselthier, Freihandiger Verkauf, Not. Z., 1905, č. 43.
4) Od vydání exekučního řádu: Schrutka, Ger. Z., 1910,393; Walker,
88; Holzel, J. Bl., 1904, Č . 23 a j.; jinak je ště Mayr, Festschrm, 1911,
1, 395. Již pro stal1ší prá.vo: Exner, 234; jin~k Waff, Ger. Z" 1868, ·č. 78, 80.
5) Shora § 218, Č . 1; o uznání příklepu: shora § 229, Č. 1; jinak
při movitých věcech: shora § 212, Č . 3 a I'
8) Na tom nemění nic bona fides nabyvatelova: ex. "ř . § 170, Č . 5;
Ehrenzweig, 399, poz. 21; j. m. Adler, Publicitatsprincip, 56.
7) Exner, Hypothekenrecht, 364 n.; Holzel, J, Bl., 1904, Č. 23 až 28;
Klang, Ger. Z" 1906, č . 21.
8) Kastner, J. BL, 1901, Č. 14. První nabyvatel je vyloučen z dra·
žení při opětné dražbě: Sb. n. ř. (5) 1882, (17) 6831; literaturu pro a
proti II Ehrenzwe.ig'a, 398, poz. 12; shora § 272, poz. 27,
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c) Dražhla nebo. opětná dražba můž'e pozbýti úČlin.llo.sti také
-vyšší nabídkou 9). Do 14 dnů po prohlášení přík1etpU. mO~!fio
'učiniti vyšší podání, převy,šující dl'tÍvější n€jvyšší poďá;ní aJ.€'8poň
-o čtvrtinu, čímž s€ pak dřívější příklep mší a Mmo,v itost nutno
přik1epnouti tomu', kdo vyšší podání UiČinil, jestliže pů'V'odTI.i vy,draž,i tel ne.Irabídne dod~tečl1iě stejnou částku (ex. ř. § 199). Pří
klep stáIvá se tedy zpravidl,a - nedosahuje-li Ilie'jrvyšší podání
-tří Otvrtin odhadní hodnoty jaksi .se zákonnou výhradou
lepšího kupce.
d) Nuc'e ná dlfažba nepodléhá. poviI1Ilosti správy. Poctivý
-nabyvatel se stan€ vlastníl"em (§ 367; ex. ř. §§ 269, 170, č.5).
ObmysJnéml~ na;byvateli již jako takovému nárokly na správu
!uep~Islušej'Í (§ 929). Správa pro. vady věci jes,t pli. věcech movitých vyloučena vůbec (ex. ř. § 278), při věcech nemo,v itých po,t ud
-(ex. ř. § 189), pokud jde o nesprávná ud:ání v podminJ.{á!ch dražebních n€bo ve sděl€ných Slpisech; tím spíše jest slpil'áva vylou. <;.ena :v příčině vlaJstno,stí v)':slovně nevymíněných 10).
e) Odpo'r p['o zkrácení nad polovic obecné ceny není pří
pustný (§ 935).
1) N,ebe,zpečí přechází dnem ~íkl€pu na vydraJŽitele (ex.ř.
-§ 156), Mby1o-li v dražehních podmínká.ch (ex. ř. § .146, Č. 6)
jínak s,t.anoveno. To,též platí -o užitcích a břemen:ech ll).

§ 375.

III. Smlo.uva v.etešnická l ).

1. Odevzdá-Ji někdo oSlobě druhé věc k prodeji, můž,e jíti
{) příkaz, smlouvu služehní, smlouvu společenskou a pod.
Smlouva v'etJešnická, čili plika,z ku p['odeji (§ 1067, m. r. § 1086)
0) Menzel, Das Dberbot, Prag. Jur. Vjschr., 1891, 139 n.; Meissels,
J. Bl., 1887, č. 36, 37; 1892, č. 27, 28; Ofner, tamže, č. 37; Baltinester,
Úberbot ... , Not. Z., 1898, Č. 2.
10) Sb. n. ř. (18) 7738; dohré zdání n . .8. k €IX. ř. § .286, věstník
min. sprav., 1897, Č. 44; Walker, 89; Ehrenzweig, 399; Tilsch, Einflu/3,
:233 a j., avšak i pokud správa má místa, nelze podati . soukromoprávní
'Žaloby o správu, nýbrž platí zásady řízení exekučního; po případě mají
místa nároky pro obohacení proti věřitelům, kteří došli uspokojení na
:úkor vydražitele: Ehrenzweig, 400.
11) Převzetí dluhu shora § 341, Č. 3 e a.
1) Reinhold, TrOdelvertrag, 1884; Dniestrzaňski, Auftrage zu Gunsten
Dritter, 332; SeheYl 488 n.; Wolf, Die Zusicherung, Zentr. Bl., 1917,
'745 n., 750 n.; Krasnopolski, 392; Ehrenzweig, 400; Schuster, 73.
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je dáiIli tehdly, ",odevzdá-li někdo jinému SV()U movit()u věc, aby
ji prod!aJ za určitou ,cenu 2) s výmink()l1, ž,e pri:j,emce j'El! povinen
v určité ďoběbuď za,p~atiti stan,ovenou kupnÍ! cenu mebo vě,c
vráJtiti" S). Schází-li některá z podstatných náJle'žibos,tí, j3Jk:.o movitost věci, Ul'Č!itost ceny nebo lhůty pla,te,bnl, jest, vzejdie~li o tom
pochybnost 4), míti za to, ž,e jde obyčejný příkaz, s,e, všemi jeho>
účinky (§ 1088).
2. Účinl{,y vetešm'c ké smlouvy jsou rů'zné, .dokudi us,tano~
venái ďoba ne:uplynula 3J když, již uplynula 5).
,a) Dokud! s.tanovenáJ doha neuplynula, zůstane př,edavatel
vlast1l1i:Kem až dio' pro<1ejlEll nebb dio za,placenÍ ceny stranou pře
jímající. Předávajíciho stíhají proto také nebezpečí i už.itek.
Př'~Jímají,cí je prá.v boliklo za zamněnoru škodu, může však' žádati
také náhradu jen talwvých nákla;dů, krteré ' straně předávající
js:ou na prospěch (§ 1087). PI'ed:a,v:ate~ nemůže v této době ani
věc požadovat,i zpět, ani žádia,t i ,sjednanoll oenu, příjemce může
napro,t i tomu věc k:.dylwliv vrá;t,iti.
.b) Po uplynUltí stanorvené dioby stane s:e příjemce, jesltliže
věC! dio té dlohy nevrátit nebo neprodali, vlastníkem, ať věc ji~
zruplatil nelb() n~ (arg·. § 1087) 6). Předa.vatel muže proto: nynrí
l~aždým způsobem žádati ' ,s,t a,JlIovenolU' cenu tl~hoiV'oU b€,zohledu
na to, zda přij,emce věc prodal a za ja,k;ou cenu. Příjemce' musí
ste>jně doplniti úbytek! v prodejní ceně, zůstane mu ",šak také
opaČJl:ě pfebytek, diosáhl-li ceny vyšší.

o

2) Jde tedy o kontrakt reální: Unger, Dogm. Jhrb., 8, 1 n.; ScheYr
36, poz. 1; Steinlechner, Grunb. Z., 26, 208, poz. 321; Krasnopolski, 392; .
Ehrenzweig, 401, poz. 4; j. m. Ha.bietinek, Haimerl& Vjschr., 5, 134, poz. 2:
3) Příklad: Poměr mezi nakladatelem a sortimentníkem; srov_
Weidling, Das buchbandlerische Konditionsgescbaft, 1885; Wolf, 778 n.;
Sb. 14.837. Bezpodmínečné q?řeV'Zetí zboží za UJ1čitou cenu je koupí, ni~
koliv smlouvou vetešnickou: Sb. 4499.
') V takovém případě není pak smlouva žádným způsobem smlouvou vetešnickou, po té stránce je § 1088 právem kogentním; proto,
nemusí však jíti nutně o zmocnění. Potud je § 1088 jenom pravidlem
výkladovým: Schey, 490; Zeiller, Kommentar, 3, 391. Příklad: Sb. n. -1'-_
(1) 294; Ehrenzweig, 402, komise vetešnická.
5) Avšak podle úmyslu stran a zvláštnosti případu může stanovení lhůty míti také méně význačný význam a může smlouva přes to,
že doba byla stanovena, býti pouhou "komisí vetešnickou" (poz. 4); ,
Ehrenzweig, 402, poz. 13.
6) Krasnopolski, 393; Ehrenzweig, 401, poz. 8; naproti tomu Wolff~
753.
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3. Oso,ba třetí, kte'r é příjemce voo' prodal, stane Sel vlastníkem, nikoHv z hled~skw bezelstného nabiytí (§ 367), nýbrž: na
základě neodvoIate,l né d±spolsiční mod, kte,r ou předavate} ' píij.emci smlouvou vyhradil, tedy též, jestliže příj,emce věc zcizil
dříve ne'ž doba stanovená uplynula. Bezelstné nabytí' (§ 367)
rozh'oďuje jen tehd'y, ne1
jde-li o skutečnou smlouvu veMšnick;ou.
C. Smlouva nájemlÚ.
Ehrenzweig, 403; Krasnopolski j 396 n.; Fiirth, Mietrecht u. Mietverfahren, 1899; týž, EinfluB der ZivilprozeBgesetze auf das materielle
Mietrecht, Pr. Jur. , Vjschr. 31, 41 n.; Coulon, Bestandvertrag, \ Ger. Z.o
1909, č. 40, 41; Zpráva, 186 n.; Kinsbrunner, Bestandrecht der Novelle,
J. Bl., 1916, č. 29; Low, Der Bestandvertrag ... , Gel'. Z., 1917, č. 17
(Návrhy reformní); Coulon, tam že, č. 7. Weiss, Reform ... , Pl'. Jur. Z.,
1921, č. 2.
'

§ 376.

1. Poj e man ád e žit o s' t

jo '

Smlouva ná:jemní (pachtovni) 1) jes,t fl.mlouva" kterou někdo
po,nechává; osobě druhé (}Iočasně 2) , užívání věci nésrpo,třehitelné
za určiŤJOu ceruu (§ 1090). SmJouva tato je k:ontrakLem kOl1J~en
suálním: (§ 1072) 3). K z,aJož'eni smlouvy není - na ro'zdil od
půjčky, od!evzcl'á ní věci třeibia, opačně nedojd'e ke: smlouvě
n~jemll1JÍ (pachtovní), třebas věc je oaevzdálna l( užívání, nelú-li
sj'ednáno náJjeumé (pachtovné) 4). Je-li: vM,kj sml10 uva nájemní
(pachtovní) uzavřena, jest "užívám:í věd pokilácl:ati za koupené"
(§ 1094). Tím má! býti řeč'ooo" že pll'O smlouvu nájemn~ (pa:chtovní) platí do,plňujíclm z-působem pravidlla () smlouvách: úplatných, zejména o SmlOiUNě trho,vé. Tak: lze na pMklad smlouvu
bráti v odpor pro zkráJcení přes polovici ti). Podl()i}jně' jlsou možny
1) K historii německého výrazu "Bestandvertrag" : Ehre.nzweig,
403, poz. 2.
2) Na rozdíl od trvalého užívání při dědičném pachtu: Sb. n. ř.
(1) 386; srov. Mlž sh. 1008, 3856, n. ,ř. (12) 4594.
3) Zda. a pokud nucené pl'<llpaohtování jakožto op3Jtřem nuceného
yýkonu (ex. ř. § 340) sluší posuzovati podle předpisů O. z. O. o smlouvě
nájemní a paohtovní, nutno zvláště zjistiti v ,pfičině ka;ždélho jednotlivého
předpisu tohoto; srov. Pol1ak, Zwang,svellp:whtung .. 0
' GeL Z., 1907, Č . 9
až 11; Písko, Un:tem~hmen, 12{); Sb. ,no ř. (11) 4072, 4281, 4282.
4) Sb. 5697.
5) OfneT, Pl'otokolle, 2, 297; Sb. n. ř. (3) 1095, (9) 3513.
I
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smlouvy .o přednro'stnímp,rávu na naJem (pacht),k1teré je,s t posuzovati pod'le 'o bdoby práNa předlklupníhO' ")..
1. Předmětem smlouvy musí býti věc nespotřebitelná. Věd
spotřehitelné lzed'álti dO' nájmu jenom ke zvláštním úooIum, vylučujícím jich spo,třebení, na př. k účelťtm' výstavnim. Jinak
mohou předmětem smlO'uvy nájemní býti tytéž věci jako při
sm~otlvě trhové (§ 1092). Též nesaJlll!olSt~tn:é čás,ti věci . (byty,
plochy nwsMnné a pod.) mohou býti předmětem nájmu. Podobně
též veřejný pozemek uliční ')' a práva všeho dmhu 8), zejména
t.M: právO' nájemní samO' ve zpus'obu podnájmu 9) . Vlastnik mllže
vzíti v nájem též svou vhus,t ní věc 10); taru}výto nájem byl by
neplatný jenom tehdy, kdybyomyl,em vlastník mě~ za to, že jde
O' věc oizí; přes to však byl by nájemoe povinen věc pronajímateli vrátiti (§ 1109).
2. Obsahem smlouvy je, ž,e ,s e ponec,h á jinému užívwní
-věci ll), avšak ne ka~dé p~enJecháD!í věci ki užíváatl, za úplatu j>e již
pro,to (jen) mlouvou nájemní 12). Druh a mz;s,ah užívání určí se
výslovným ujednáním an.eho účeLem smlouvy, který plf'onajimateli
I

") Sb. 15.794; Bruck, Die Vormiete, Arch. f. bgl. R., 20, 32 n.
7) Sb. n. ř. (2) 472, (8) 2936, 3147; srov. v'š ak Sob. n~ ř. (17) 7076.
8) Právo požívací: Sb. n. ř. (3) 1094; právo k provozování hor:
lIense, Zeitschr. f. Bergrecht, 38, 57; ,p rávo hQIlební: Sb. n. ř. (12) 4638,
4736, (15) 6054, 6100; právo patentní (smlouva licenční): Sb. n. ř. (12)
4498, (17) 7101, (18) 7271; Adler, Griinh. Z., 27, 606 n.; další příklady:
Ehrenzweig, 405, poz. 17 až 19.
9) Nepřípustným je podnájem práva honebního (Schiff, Agrarrecht,
132), živnosti (živn. ř. § 55), lékárny (zák. z 18. prosince 1906, č. 5 ř. z.
2 r. 1907, § 17). Omezení stran propachtování zemědělských pozemku:
shora § 184, č. 1.
10) Sb. n. ř. (12) 4875.
u} Hranice mezi smlouvou nájemní (pachtovní) a služební : Sb.
15.051, . n. ř., 673, 3520, 4066.
12) Smlouva o zadání divadla s výhradou vlivu zadavatelova na
:provozování divadla není čistou smlouvou nájemní: Sb. n. ř. (18) 7700.
Smlouva o návštěvě divadla je smlouvou smíšenou ze smlouvy námezdni a nájemní: Sb. n. ř. (17) 6785, Sb. n. ř. (10) 3820; srov. však
Sb. 10.276, 10.537. Smlouva o Gomowu.c,tví spojuje rovněž smlouvu námEl1Z(1ní a nájemní: Sb. n. ř. (15) 2936 a j.: STOV. n3. př. Sb. n. ř. (2)
486. Smlóuva o zužitkování kamenného lomu za úplatu, vyměřenou
podle mnozství získaného kamene, není ani smlouvou , pachtovní, ani
smlouvou společenskou, nýbrž smlouvou innominátní: Sb. 13.599. Podobně prý odevz'd ání pohřebiště za periodickou úplatu: Sb. 5028. V pří
čině smlouvy <> dobývání nafty: Sb. n. ř. (4) 1356, 1389, (16) 6590.
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při

u:z-avírání smlouvy j,e znám. Vzejde-li po.chybnost, pli:sluší
nájemci j.e'Il!om ohyooj:né řádné už,í vání vzhlooem na povahu a
-vl:astnom věci a vzhledem k zVláštním ol~olnostem 13), v každ:ém
l)řípadlě však jen užívání be'z pomšení podistaty věci 14). Není
~lezbytnýlIn:, aby náJjemee užíval věci výhra,dlně sám 15). Smlouva
je smlouvoU' náJjelIlmíi anJ8ho SlIDlouiV1ou pa.chtovní podle toh1o, ~11ŮŽJ8-li 'býti věci užíváJoo b'ez dJaH~íhO' 'ŮhclěláJválIlí anebo může-li
.se tak s,t áti jen vynaložením píle a námahy (§ 1091). Ta.t omyšlenka, v záJkoněplI1ojáiliená, jest sprá.vná, př~s to však! i podle
:záJkona _:rozhoduje vla.stně, zda nájemce má míti j,e n užívá.ní
-(koosumpci) věci aneblo z·dia z věci má míti taJ(é UlŽitek: (pro-dukci) 16). Jsou-li dány dO' nájmu (pa,chtu) jedinou smlouvou
-v ěci obojíh!o druhu, posuzu,je Be srnl,oUlVa podle povahy věci
]1lavní (§ 1091).
3. Přenecháná věci k: UJŽíválIÚ musí bý1:Ji čas'Ů,vě ome-zeno.
'Trvá.ní smlouvy může býti výslovně nebo mlčky určeno 17)
(§ 1113) anebO' m1ŮŽ'8 býti ooUIčiM, zejména závislé na výpovědi
«§ 1116). SmlO'uvu nrujemní neize však uzavříti Vl'\.beC na trvalo:
.Je-li tedy smlouva uzavř>ena na dobu nellr,čitou a vzdal-li se
-pronajímatel zárowň zákonného práva výipovooního, může toto
-v zdaru míti buďto j.em.om význam nezáJvalMl!ého předlsevzJ8·ti anJ800
múže platiti jako vzd:áci rehus sic stantibus" každ!ým způSlOb'em
však můž:e toto vzdání platiti j.eiIlom na dlOhu života toho" kdo· se
vzdal 18). N a druhé straně je výpověď pro,t i sm[·ouvě dianá neplatná 19).
13) K různým otázkám výkladovým: Sb. 13.039, n.. ř. (10) 379fl,
.(13) 4931.
U) Sb. n. ř. (10) 3653.
1') Sb. 2696, 4124.
16) Příklady: Sb. 316, 1616, 2790, 2805, 5502, 10.122, 13,707, 13.822,
Jl. ř. (1) 58, (18) 7383; Unger, 1, 386, poz. 16; Krasnopolski, 399; Ehren:zweig, 404, poz. 9. Lhostejno je, jakého označení strany užily: Sb. 4124;
jinak 4126.
17) Není zapotřebí, aby konečná lhůta byla předem určena: Sb. n. ř.
<2) 733. Naproti tomu není platnou smlouvou pachto.-ní, přenechá-li
jedna strana druhé pozemek na tak dlouho, dokud pachtovné bude
přesně placeno: Sb. 1053. .
18) Sb. 11.198, 14.384, n. ř. (16) 6414; Zeiller, Komment:ar, 3, 438, poz.;
(lfner, Verzicht ... , Ger. H., 1892, Č. 49.
19) Přijme-li však nájemce výpověď, nemůže dodatečně žádati ná~l'adu škody (Sb. n. ř. [10] 3993, [18] 7603).
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4. Nájemné nebO' p~hoovnél musí býti urOOllJO' 20). Nemusí
však b~ti určeno v hotovýc,h penězích na rozdíl odl ceny kupní
(§ 1092) 2~) . Může tedy zejméoo pli. ~chtu býti také: plněním.
. na,turáilnim, jestliže však' úpla,t a z,a užíváiní statkh jle uT'oen:a čáJst
lroll vztahujíCÍ! se- na celý už,i1Jek! - polovin:ou, tJř'etinou atd:. plodit
.( dilčí pacht) 22) - , tedy nevzn.ikne ,sm~ouv3i pa,c:h1Jovní:; nýbrž:
smlouva spo,lečenská, kterm se posuzuje pod~e pravideI pro tuto,
smlou;v:u d!aný!ch (§ 1103) 23). Vypověď a 'říz,eni proc,001llÍ řídí sevšak z'e zákQna (jur. n. § 49, Č. 5; civ. ř. !S,. § 576) př,elS to podle
zásad práva nájemníhQ (pa,chNwnihQ), co~ o jiných 'Otázkách platí.
zpravid'l a na záikJaďě dohody stl'an. Není·li úplata sjednána anř
v pffillě~ích, ani v naturaJiích, l1Jýbr~ v jiných: plněních, rovněž
nevzniká smlouva nájemní, přes to však jest ohdobně použíti
pravidiet platný chi pro smloum náJjemlIliÍÍ 24). P:ollJe'Chál-~i j,edna.·
strana stra.ně druhé' z.a užívání jediné věci užívání věci druhé ,.
vzniká vzájemný náJj1e\m neb'oli směna užíváJní 25). Vymíní-li
se m.ísto nájemného služby, jde o ' nádem služ,eb 26). V Q1bou: pří
padech pla-tí ana.l ogie smlouvy náJjemm.í již, j1en v omezeném.
rozsahu 27).
2.

§ 377.

a) P o v i n n

Účinky.
'O

s tip r o n aj í m a

ťe

10' v y.

1. Prtmajímate'l má před~vším povinnost splniti SiIllll ouvu a'
v souvjslosti s tím po.skYtnouti správu.
a) Dfu;ledk:em povinno,s.t i na prvém nristě uvedené ~
vázán, věc nájemci v upotřebhelném sta,v u 1) odevzdati 2) a hra.
20) Stačí přeVlzetí hypotekárníc-h m'oků jaikožto nájemného (pach-.
tovného): Sb. n. ř. (14) 5428.
21) Sb. 15.832, n. ř. (5) 1865; Ofner, Protokolle, 2, 295; Krasnopolski,.
401; Ehrenzweig, 405, poz. 23 a 24.
22) Pappafava, Teilbau ... , 1894; Zobkow, Teilpacht, 1895; Crome,.
Partiarische Rechtsgeschafte, 1897, 37 n.; Zobkow, Teilpacht ... , 1904 a j,
Zvláštní význam má dílčí pacht na Podkarpatské Rusi, srov. zák. ze·
17. února 1922, Č. 68 Sb,
23) Sb. n. ř. (2) 788, (3) 1059, (5) 1951, (12) 4599.
24) Na př. Sb. 4379, n. ř. (1) 240, (2) 486; shora poz. 1~.
25) Shora § 318, č. 3 a y.
,
26) Shora § 318, č. 3 a y; Sb. 8983, 12.380.
27) Sb. n. ř. (6) 2532.
I) "Uživatelný" (upotřebitelný) má stejný význam jako "dobrý": Sb. 2903_
2) Pronajimatel je povinen míti byt v ustanovený termín připra ..
yený, an~ má čekati na upomínku nájemce: Sb. 8333.
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díti z vlastniho :t)áJklad, kte,rého je k tomu třeba (§ 1096, 1, 1).
-Vzej,de-li o to pochybnost, pokláJdáJ se také příslušenství za prol1ajaté (§ 1110; 1094 a 1047). Pro'I18Jjímatel j!e dále povinen po"skytovati náj~mci po dobru Uť0enou užívwnÍ a užit,ek věci ve
:Smyslu smlouvy (§ 1098) a to v po,chyhnOlstli kJažďé užívání a
"každé upotřebení, Meré je srovDJatelno se šetřením podstaty věci
·(arg. §§ 504, 509) 3) .. PronajímatéI nesmí proto na jedné ,straně
o :své vůJi pro,vá.děti změny rušivé (§ 1096, 1,1) a musí na druhé
stil'aně věc udrŽJova,ti ve stavu užívatelném (k užívwní zpŮJSo
ibilém) . Avšak pachtýř ·je piorvinen, pOSlkytovalt i potřebný mate..iál k ohyoojným opra.váJm hospodá.řských budov - pokud matel'iáJ ten na prop3;ohtovaném statiku je po ruce - jakiož, i služby
"Své čeLedi, pokud sluveb těch jle ópráněn požadovati po,ď1e povahy statku (§ 1096, 2). Opačně nelll1iŮlž,e nájemce (pachtýř)
-žáJda1Ji, ab'Y zničená věc nájemní byla opět zřízena (§ 1112)1),
-nýbrž mMe požad'O'v ati jenom s,l evu náJj'e mného a po případě
-zrušení smlouvy 5). Nesplní-li pronajimatel svých povinnos,tí,
l'učí podle všoob:ecných zásad 6) z,a, náhl'3.Idu škody 7). J~nými
~lo'vy ručí za zaviněni B) a te,h dy, neodevzdá-li ná,jemní věc
""čas 9).
3) Shora § 376, poz. 13 a 14. K otázkám výkladovým: Sb. 13.039,
(10) 3798.
4) Přes § 1104 nezáleží na tom, byla-li věc nájemní zničena' mimo.:řádnou příhodou: Sb. 408, 417.
.
5) Sb. 1843; Zpráva, 190.
6) Zákon úmyslně nepoukazuje v,Ý'slovně na všeobecné následky
'Porušení smlouvy (§ 918 až 921): Sb. 192. Avšak ručení za prodlení a
. zavinění (§§ 918 n., 1295) se rozumí samo sebou. Pro zaviněné porušení
.závazků pronajimatelem po odevzdání věci nájemní, jsou naproti tomu
tyto všeobecné předpisy bez významu, vzhledem ke zvláštním před
-pisům zákona (§§ 1096, 197, 1117). Způsobí-li pronajimatel tím, že
byt někomu jinému pronajal, pro nájemce nutnost najmouti si jiný byt,
má nájemce nárok na náhradu za upravení druhého bytu, nikoliv na
,další odškodnění: Sb. 384; každým způsobem však má nárok na to, aby
mu pronajimatel vydal užitek, jehož docílil: Sb. n. ř. (15) 5794. Pro
pouhou obavu, že bude v užívání nájemní věci rušen, nemá nájemce
-vůbec nároku na soudní ochranu: Sb. 8286. Ale pronajimatel má žalobu pro
:rušenou držbu. překáží-li kdo nájemci v nastěhování do bytu: Sb. n. ř. (9) 3567.
7) A to jak vedle (Sb. n. ř. [5] 1988), tak i na místo (Sb. ll. ř. [6]
2326, [13] 5177) povinnosti ke správě.
B) Sb. n. ř. (10) 4017, (13) 5177, (15) 6157, (16) 6467.
9) Že pronajimatel nebyl s to, zavčas odstraniti dřívějšího nájemce,
:nelze považovati za náhodu jej osvobozující; Sb. n. ř. (10) 3708.

-no

ř.

246
b) Pl'Onajímatel má však. tMl povinnQis.t, poskytnlOuti s.právu~

Ruci za to" že věc je způsobilá ke z,Jedlnanému 'll'žívámí, za vady
v užívání, bez zřet.ele, na; zaviněni.
a) "Je-li věc prro'l'Ul,jatá (propachtovanái) při odevzdání tak
vadnál, neblo stane-li ,se za nájmu Il!ebo pachtu bez viny nájemcovy nebo, pl'1chtýřo,vy t.ak vadnou, že se nehodí ke slIIlluVienémlt
užívání, .jest náij'emce nebo p3Jcihtýř po dn~ll neupotřebitelnosti a
podle jejf míry zproštěn poviinn,osti platiti nájemné (pachtoiVné)'<
(§ 1096, 1, 2). Nemožno's,t UŽÍváJní nebo rušené' užívání zbavuje
ted'y nájemce především povinnostJi, platiti náljemné (pwchto,vné)r
povinnost t.ato se ruši neb!o zmeIl!šujle 10). Mimo tOl má podle
vorby buďto právo žádati na pronajímateH, aby prov'edl potlebné úpravy (§ 1096, 1, 1) anebo můž,e je opatřiti sám na;
náJklad pl'"ona.jíma,t,elův 11), anebo můž'e 'Odl smlouvy ustoupiti
(§ 1117) 12).
tJ) Nastane-li ,nutno's t oprav, kterré proVié!sti náJJ..eží prona,jímatleJí, je nájemce porvinen oznámiti to bez průtahu pronajímateli,.
jinak ručí za škodU' (§ 1097) 13). Poruší-li nájemce tuto povinIloot oznamovací, n'epozbývá však nároku samého', nýbrž, může
tím pod:le ol~olnols.ti p~jpa;d'u bý,t i tQiliko odů",odn,ěna sdžka 14).
Opatíi-li náJjlemce sám opravy, k nimž: porviníen jest pronajíma,tel 15 ) anebo vynaloží-li užitečné náklady 16) na Vě0, posuzuje
10) Jinak a dále jdoucím způsobem než pouhý nárok na prominutÍ'
nájemného podle § 1105 o. z. o. ane,bo, než žaloba podle § 932: nájemné'
je mocí zákona zmenšeno, příslušná žádost není tedy vázána lhůtou;.
Zpráva, 191; Ehrenzweig, 409, poz. 20.
11) Sb. n. ř. (9) 3515.
J2) Tím stalo se zbytečným, užívati všeobecných předpisů o sprave
(§ 922 n.), pokud je to podle všeobecného znění těchto předpisů vůbec- .
přípustno. Zpráva, 190, pi'o: Krasnopolski, 404; proti tomu Hasenohrí,.
2, 472; Sb. n. ř. (11) 4017.
13) Kinsbrunner, Anzeigepflicht .. ., Zentr. Bl., 1916, 785, 882. Tento.
z:lvazek, který dříve podle § 1096 na konci o. z. o. platil jenom při.
pachtu, má význam právě při smlouvách nájemních, poněvadž často.
nastane nutnost nákladnějších úprav jen proto, poněvadž nájemcel men vi.
škody zavčas neoznámil: Zpráva, 192.
14) Sb. n. ř. (9) 3515; Zpráva, 192.
15) Citace § 1036 v § 1097 znamená, že náklad jde na nebezpeČÍ>
pronajimatele, třebas snaha zůstala bez výsledku.
1~) Citace § 1037 v § 1096 má ten význam, že náklad takový jelena nebezpečí nájemcovo a že poskytuje náhradní nárok jenom tehdy,.
jestliže jednání vedlo k jasnému a převážnému prospěchu druhé strany.
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se jako jednatel bez příkazu (§ 109'7, 2). J'eho náa~ol~ zaniká všaJ~
za, šesrt měsíců po v'ráceiIÚ v;ě:ci nájemní (§ 1097 n. k.).. Stran
os:tatních zařízení, k>t,e['áJ na věci najaté nebo· propachtovan&
opatřil, máJ toliko právo', vzítl je zpě,t 17).
r) Správa ,se vztahuje na nedo's tatky právní i věcné, na, nediostatky i n~ slíbené vlas.tnos,ti 18), pokud nebyl nedosta.tek
nájemci znám již při uZ,'l.vření smlouvy neb() pří pře'VzletÍ! věci 19)~
Správa zalunuje dále ruc'ení ,za upotřebitelno,st věci ne1en: Ví době
odevzdální, nýbrž též po ceLou dObu smlolU'VY, teďy také za nedostatky, jež se vyskytnou be~ zavinění nájemcova wprve za doby
nájemní (paohtl(),vníj, netoliko za nebe,zpeči opotřébení, ný,b d té~
z,a náhody 20). Na druhé straně 'Sle však patrně ro,zurn:í: samo
sebou, že nepatrné sp['ávky je po'vinen provést~ nájemoe sám na
vla,s tni náklad: 21) . PIi nájmu nemovitých věcí 22) je povinnost
správy právem kogentním: (§ 1096, 1, 3).
/
o) Vl příčině břemen a dávek: v:áz.noucioo na věci najaté nebo
pl'Oplwhtované nutn() rozeuUíN,'l.ti mezi pachtem ru _nájmOOl'. Při
nájmu ne's e je prona.jímatel 23). Při pachtu j'e věc ri't'zllá dle toho,
byl-li pacht uzavřen úhrnkemJ anebo ne. V: prvém případě' nese
. paohtýř tak jakio UJ&ufruktuář všechny, nálklaďy, vyjm~ hypotekáJrni úroky 24). V prípadě druhém nese jen ony náklaďy, které
z výtěžku byly s,r aženy, o ktevé se od: počátku pachtovné zmenšilo. Náklady váznoucí toliko na plodJelch (daň z pi'íjmu:a pod..)
neSle o'v šem v: každém případě prucht}''Ť (§ 1099). Uhradil-li
náljemce (pachtýř) nákladJy, \ kWIl'é né's,t i pI':ÍJslUJši p~~onajímateli
(propachtova,teli), má nárok na náJhraďu (§ 1042), pro kterýžto
náJ10k platí obyc.ejné promlčení 25).
17) Sb. n. ř. (4) 1596. Nemá právo zakázati užívání 011ěch zařízení,
které na věci najaté (,p'ať!htované) 7,anechal. Ehrenzweig, 409, poz. 19
proti Sb. n. ř. (6) 2500; srov. k tomuto případu "užitého jednate.lství"
nyní zejména: Swoboda: Die angewandte Geschaftsfuhrung, 1922.
18) Arg. § 1096, 1, 2: K vymíněnému užívání.
19) Arg. § 1096, 1, 2: Ke smluvenému užívání a § 1117 na konci.
20) Dešť, vítr, prach: Sb. 1843, 6905; shora poz. 7.
21) Zpráva, 191: Srov. švýc. obl. právo, čl. 263, 2.
22} Tedy ani za nájem movitý'c h věcí, mi za pa;cht: ZpráNa, 191.
23) "Činžovní krejcar" má však zaplatiti nájemce: Sb. 3591, jinak
6427. Stran vojenského břemene ubytovacího: Ehrenzweig, 410, poz. 28.
24) Také příspěvky k zemskému pojišťovacímu ústavu: Sb. 3393;
srov. též zák. z 27. června 1919, č. 382 Sb., pozměněný zál{. z 24: čer
vence 1919, č. 452 Sb.
Zó:\ Ehnmzweig, 410.
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2. Smlouva nájemní (pa,chtovni) zakládá tak jako každá
oblig'ační smlouva předie'VIším j-enom práva a závazky mezi
oběma 'stran,ami. Nájemce (pa;chtýř) může však svoje právo ze
smlouvy zoe,l a nebo zčásti posit oupiti osobě tř.etí. Lze roz:e~ná
va-ti me'zi OdiS.t oupením práva náj'emního jako takového (koupí,
darováním) a podnájmem 26) . Odstoupe,ním nastupuje přejímate,l
na m~slto náj'emce (p,achtýře) v bezpro,střední právní poměr k prol18Jjímateli (k propacJitovateli). Při podn.ájmu (podpaootu) tomu
tak není; tím není původní poměr, hlavní pomiěr nájemní (paohtL vní) dotčen. Toto rozleznávání je yšak ·od'ŮIVodn.ěn'o jen tehdy,
přebírá-li přejím.:'ttei se svo~e,ním pI"onajímatelovým zWl'OVleň závazky pů",odního nájemce (pachtýře), na,stupuJe-li tedy úplně na
místo pů",odního nájemoe (pachtýře) 27). Napwti tomu je rozdíl
mezi pouhým postoupením práN nájemních :a podnájmem PT.akticky celkem bez významu 28) . ZáikJa,z podnájmu numo· naopak
pokládlati též za zwkaz postouperu (§ 1098), a r:učelú za podnáJemlllika (§ 1111) platí též piJ.·o cesionáJře. Přípustným}e podná,jem, "může,..li ,se !Státi bez ujmy vl~stníkovy a 29) nebyLo-li to
"\Iie sm10uvě výslovně zakázáno'" (§ 1098 n. k) 30).
3. Smlouva nájemní (pachtovní) zakláJdá sice j'ako smlouva
obligační jen osohní práva a po'v innost mezi stranami:
jiná

26) Ehrenzweig, Zweigliedrige Vertrage, 111; Krasnopolski, 405;
Ehrenzweig, System, 410, poz. 32; srov. Sb. n. ř. (12) 4736.
27) Pokud strany nemají úmysl, zrušiti smlouvu a zříditi smlouvu
novou: Sb. n. ř. (16) 6454.
28) Sb. n. ř. (12) 4736, jinak n. ř. (14) 5505.
20) Touto změnou (původně § 1098 o. z. o.: "anebo"): jest - tak
jak tomu byio již v západohaličském zákoníku, 3, § 232; Ofner,
Protokolle, 2, 300· - postaveno na jisto, že podnájem (podpacht) není při
nedostatku výslovného zákazu přípustný i tehdy, kdyby se mohl st.lÍti
jenom na ujmu vla,stnika: věst. min. spru.v. 1916, 1917.
30) I když podnájem hyl dovolen; nemá podnn.jemnik vUči vlastníku
žalohu rua vydání předmětu nájmu: Sb. n. ř. (12) 4736; rozh. z 28. duhna
1920, Zentr. Bl., 1921, Č. 2. Právě tak nemá proto podnájemník žalobu
pro rušení držby: Sb. 15.784; jinak Sb. 8557. Rovněž nemá podn~jemník
vUči vla,stníku ruí,wku, jestliže se nájemní poměr mezi vlastnikem a
nájemcem dohodou předčasně zruší: Sb. 643. Podnájemník může se
vždy hojiti j.ernom na poopronajimateli: Sb. 6739. Podpronajimatel může však
odepříti nájemné, 'poněvadž vlastník se bezdůvodně zdráhá nechati podnájemníka se nastěhovati: Sb. 1036. Na druhé straně je podpronájem
uzavřený proti předpisu smlouvy důvodem výpovědi: Rozb. z 28. dubna
1920, Zentr. Bl., 1921, Č. 2.
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na~emci (pachtýři) přes, to
vztah k věci najaté (pachtované) 31), držiteJsklou
"Ochranu proM každému i proti pronajímateli (propachtovateli),
takže nájemce (pachtýř) je oprávněn brániti se mocí proti
rušeni 32); dále po,skJytuje smLouva nájemci (pachtýI-i) vlas,t nictví
k plodům již odděJ.l(3l1Ún 33) jich a práNni ochranu' v: příčině nemo,v ité věci najaté (pachtované) též vUči singulárnímu nástupci
pronajim3Jte,lov'ě
(propachto,vatelově),
pokud i tento muze
-smlouvu zrušiti jenlom 34) řádnou výPovědí (§ 1120). 'Doto právo
výpo,v ední příslUJšíovšem právnimu náJstupci ~ tehdy, byla-,li
-smlouva uzaNřena na d'e,lší do'bu, anebo byla-U výpověď vázána
na lhůty d1eLší, oož jak js'ou' obvyklé., TaJwváJto ujednání pů'S'ohí
proti právnímu nástupci jen tehdy, jsou-li v pozem~{!ové knize
'z anesena (§ 1095) 35). Při věcech movitých takiwého účinného
'Prostředku n:eni 36).
'
b) Pravidlo, že koupě rusí náJjem 31)., platí tudíž jenom v ome'Z,ené mífe. "Jestliže vlas,t ník věc prona.j,a.tou (propach:novanou)
jinému z,cizil a již odevzdal, mus,í náJj'emce po řádné výpovědi

a) av:ša,k smlouv,a ta posk,y tuje

bezpTostřední

31) Geller, Miete, Griinb. Z., 5, 313; Goldenbe,rg, Besta.ndreoM ... ,
Richter Z., 1904, č. 11; Scbwindt, Kauf hricht Miete, Slavnostni spis, 1911,
'2, 931; Ebrenzweig, 411.
32) Capesius, Erlaubte nachtliche Ruhestorung, 1884 a 1885; Goldfberger, Rechtsschutz im Mietverhaltnisse, Jur. Z., 1886, Č . 11 až 16:
Sbora § 162, poz. 20; § 170, poz. 11.
33) Shora § 214, poz. 5.
34) Sb. 4830.
35) K tomu - ke vkladu a k záznamu - vyžaduje se souhlasu pro:najímatelova: Knih. zák. §§ 32, 37. Nájemce, který dosud není v knihách ,
nemůže si prozatímním opatřením vymoci zákaz zcizení: Sb. n. ř. (13)
'5129. Právo pachtovní lze však vložiti do knih tafé k jedné části nebo
.k ideelnímu dílu knihovního tělesa: Sb. 5939, 14.729. Avšak toliko právo
'nájemní (pachtovní), nikoliv zástavní právo k zajištění jeho: Sb. 5684;
jinak Sb. 11.795. Pouze právo nájemní (pachtovní) k tělesu knihovnímu,
nikoliv též pacht zaknihovaného usufrukt-u: Sb. n. ř. (3) 1094. Zm ěny
-smlouvy, které V pozemkové 'knize patrny nejsou, nezavaJzují právního
nástupce: Sb. n. ř. (1) 140. Opačně nenabývá nájemce, který je v knihách,
;práva, vypověděti starší smlouvy nájemní: Sb. 14.382; srovn. Demelius,
:Zentr. Bl., 1920, 201 n.
36) Avšak nájemce mil.že jako držitel věci najaté zameziti její
,.odevzdání novému nabyvateli: Ehrenzweig, 412, poz. 44.
37) Historické vývody: SChwindt, Slavnostní spis, 1911, 2, 931.
K formulaci pravidla: Pfaff-Hoffmann, Excurse, 1, 188, poz. 79. Dil.vody
:pro zachování pravidla: Zpráva, 187.
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ustoupiti novému držit,e,li, . nehylo-li právo jeho za,psáno. do v,eřej
nýchJ knih" (§ 1120, 1) 38). Právo výpo,vooní prřÍlSlluší novému
vlastníku, usufruktuM1., o,s,obě opnwněné k už.ivá'ní nebo bydlení, niko,liv V'šak pouhému spoluvlastniku 39). Zcůzen j'elst přeď
mět nájmu te'Pr've petrfekcí smlouvy 40), oďevzďán teprvel vkladem
práva nabyvatelova 41). Řádnou je výpověď ~n.á ve lhůtě určené
náJjemními řády nebo místní zvyklostí nebo zákQ11Iem (c. ř. s.,.
§ 560), bez ohledu na to, bylo"-li snadl delší trvání! smlouvy nebodelší lhůta k výpovědi ujedná.na 42). Právo kl dJřívěj,šímu rozvázáni smlouvy přísluší n:a,pI'oti tomu taJ"é' novému nabyvateli 43).
Užije-li nový nabyvatel ,s,v éha z~'o-nnéh{) práva lC výpo,vědi, jenáJjerrnce (pachtýř) oprávněn žáJda,t i "od! pronajimatelle n:ebo ptropachtovatele plnéd!ost.iučiněni, a t.o jak co do utrpěné škody,
t,a k co dlo UJšlého zisku'" (§ 1120 na konci) 44). Záv.azek tentotrvá, třeba;s pronajimatel (propachtova.tel) nedopu&til se hrubého
zavinění. Na druhé straně nérn okolnost, že nájlemce (pa,chtýř)
nenaléhal na knihovní zápis" konkurujícím zaviněním (§ 1304) 45).
PoCUnájemník 46) může se hojiti je11J na svém p!1onajimateli 47)1'
38) Avšak přec jen až po řádné výpovědi. Proto neplatí § 440 pro'
vklad práva nájenmího Cp3Jchto'vn éh o), naopak Tozh<lduje při pronajetí •
téže věci různým nájemcům, komu věc najatá byla dříve odevzdána:
Sb. 384, 14.382; Ehrenzweig, 412, poz. 40.
39) Ehrell'7.weig, 413, poz. 50; Sie·bel, Bestandrecht ... , Ge~. Z., 1915;
Č. 25; Quidam, Ober die Schwierigkeiten ... , tamže, 34; Sb. 16.107, n. ř ..
(5) 2434, (10) 3669.
40) Sb. 8118.
41) Rep. nál. 199 (Sb. n. ř. [10] 4043); literatura pro a proti u Ehrenzweiga, 413, poz. 51.
42) Sb. 8520, 11.478, 16.107.
43) Coulon, Gel'. Z., 1909, Č . 41; švýc. obl. pr'avo č. 259; sro vn. Sb.
16.107, n. ř. (15) 5822.
44) Sb. 384. Ujednání, že kupující v~ smlouvu vstoupí, avšak sezměnou sjednané doby smluvní, je neúčinné: Sb. n. ř. (15) 5822. V 'tom,
že nájemce svolil k prodeji anebo že dobrovolně (bez žaloby pro rušenou
držbu) a bez řádné výpovědi, kupci ustoupí, spočívá zřeknutí se odškodného : Sb. 458, 7067, 8050, 10.062, 10.681. Zřeknutím však není,
přijme-li nájemce obtížnější podmínky novým vlastníkem kladené: Sb.
n. ř. (4) 1286.
45) Sb. 4998.
46) Ovšem může kupující dáti výpověď též podnájemníkovi: Sb.
10.237. Naproti tomu nemůže původní pronajímatel podnájemníka vypověděti: Sb. 12.957.
I
47) Ehrenzweig, 414, poz. 58, proti Sb. n. ř. (13) 4908.
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tomuto však opět přísJuší regr'es proti hlavnímu pronajima~li;
t3Jkl jaJro nabyva.tel mŮŽle však také nájemce po zdz.ení najaté
věci užíti zákonného práva výpověd!i 48) . Jestliže však nab:y vatel
ve smlouvě trhové převz.a.li záJvazky pl"onajim>atelovy, a prohlásil-li
náJj,emoe rsouhla,s s tím, pozbudou: obě strany svého zákonného
práva výpověd'n~ho (§ 1120) 49). Totéž platí, nn:stQupí-li lmpujíeí
nučky Vie smlouvu (na př. tím, ž'e přijme nájemné a pod.) 50).
OdJph:á-li však náje-me'e tomu,aby nový nabyvateili moM vstoupiti
ve smlouvu 51), podrží obě str~y s,Vioje zákonné prli/vo· výpovědi 52), avšak náljemee pozbývá svých náhradních nárokťť proti.
pronajimateli. Každým způsobem vSrtuplUJje nabyvate,l "o&wzdáním" v práva a povjnnos,t i prl'onajimatetlovy. Nalb ude náJroku na
bu:douc:riě dospívarjící nájlemné 53) a je povinen ud:ržovati věe najatou ve stavu uživatelném 54).
c) "Při nuceném soudním z,cizeni nakládá se náj,emnim
(pachto,vním) právem, jtl-li zapsáno do veře.jn$r,ch knih, jako služebnors,t í" (§ 1121, 1). Nabyva,tel je tedy v některých případech
povineiflJ pÍ'evzíti právo nájerffilÚ M zápočtem na nejvyŠiši podání,
v jiných případech bez tohoto zápočtu, a za olwlnos,u není vůbec
povinen je pÍ'evzíú (e'x. ř., §§ 150, 211) 55). Není-li nauyvat.e,l povinen právo nájemní (pacht.ovní) př'evzíti, mus,í náj8ll11c,e, (pa.clliýř) , U'e bas jeho prá,vo je zaknihováTlú u6) , novému nabyvateli
48) Sb. 5324, 6238, 6354, 6537, 12.885, 16.106, n. ř. (14) 5634, (18)
7303; literatura u Ehrenzweiga, 414, poz. 59.
49) Sb. 3263, 5480.
50) Sb. 323, 6185, 13.937, 15.965, n. ř. (1) 149; jinak n. ř. (14) 5634,
(18) 7303.
51) To mMe učiniti i, když prooajima,t el novému na.byvateli p.r ávo
svoje odstoupil: Sb. n. ř. (5) 1862, (9) 3429; j. m. Krasnopolski, 403.
52) Coulon, Ger. Z., 1909, č. 41; Sb. 16.106, n. ř. (5) 1862, (9) 3429;
naproti tomu Krasnopolski, 403; sb. 15.539.
53) Sb. 12.191. Nájemné, které již dříve dospělo, má však nájemce zaplatiti zciziteli: Sb. n. ř. (10) 3856, 3914. Platí-li se nájemné
předem, platí obdobně § 1102; doleji § 378, č. 1.
54) Subsidierní ručení pt'tvodního pronajímatele (propachtovatele)
§ 1120 na konci.
55) Shora § 255, č. 6; min. nař. z 23. března 1917, Č. 135, ř. z. (vyhláška z 22. dubna 1917, č.240, ř. z.) o hodnocení zaknihovanýc)1 práv
nájemních (pačhtovních) při odhadu nemovitostí.
56) Sb. 4038, 13.376, n. ř. (15) 6152. Avšak i, není-li právo jeho do
yeřejných knih zanešeno, teprve po řádné výpovědi: rozh, n. S. Č. 1764;
Eh!renzweig, 415; j. m. FJaschner, Zum § 1121, A. B. G. B., Ger. H., 1917,
Č. 44.
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us,t oupiti po řác1névýpovědi (§ 1121, 2), jakmile je vlastnictví
nového nabyvatele vloženo &0 kn1h 57). Ne,stačí-li nejvyšší podlání
k tomu, aby by],o dánood1šk!odnění, připadající podle pořaili pohledávek, aneho není-li právo nájemní v knihách, může se nájemce hojiti jedině na SIVém p11onajimat,eH, pokud! ovšem tomuto
jd~ něj' aké zaV1inění k tíži 58). Totéž platí o dobro,v olnémi zcizení
v kionk'ursu (konk. ř., § 24).

§ 378. b) Povinnosti

náJj ,emoov. y(pac.htýř 1o' vy) .

1. Hlavní po-v inností náJjemclOvou (pachtýřovou) je platiti
nájemné (pachtovné) 1). Doba pIllltební s.e. určí výslovným nebo
mlčky učiněným ujednáním stran. Není-li takovéhotů ujedm.ání,
.anebo platí-li v místě odchylná zvykloot (§ 1100) 2), jest nájemné
nebo pachto-vné, byla-li vě-c Pl'onajata nebo pro'prucht.o,váma n.a
jedem rok nebo n'ělwlik' let, platiti po,lo~etně, při kratší d!Obě nájemmí nebů pachtovní, po uplynutí této dbb~ (§ 1100). Podle
'lákiona jest nájlemné (pachto~é) - vzejd'e~-li o ŤJOm po'Cihybnost
- platiti pozadu (§ 1100) 3). Pro,to poskytuje se pronajimateli
(propachtovateH) na zajištění jeho náll'oků zákonné právo zástaVlliÍ (§ 1101). Bylo-li placení předem V'ýislovně uj,edná;no' anebo
je-li v mí'stě -o bvyklým, může pronajimatel (propaCJhtovatel) proti
námKtl na .odevzdáni věci najaté (propaiChtované) -až dto splacení
náJjemného činiti námitku, ~e smlouva neh~la Isplněna. "Jestliže
však nájemce nebo paohrtýř zapJati! předem vice ne~ j,eklnu
lhůtu 4), můž,e to namítnouti později za,psanému věřiteli nebů
novému vlwstníku jen tehdy, jes,tliže to jest vyznaoono ve V'e.7) Sb. n. ř. (5) 2167; Ehrenzweig, 415, poz. 65.
58) Sb. n. ř. (13) 5073. Odškodnění, které je ustanove!'1O pro případ
:zcizení, platí též pro případ nuceného prodeje: Sb. 3246.
1) Plat za ústřední topení? Rozh. n. s. Č. 1775; shora § 318, poz. 15.
2) Místní zvy.klost může míti vý,znrun zejména v ,příčině ,posouzení
plateb předem učiněných (§ 1102): Sb. 7488, 7520. Avšak lhůty pro
vyklizení nemají významu pro nájemné: Sb. n. ř. (7) 2629.
3) Proto musí nájE)mcE) prokálzati, že z!lJpl:atil ,předem: Sb. 11.544.
Proto neosvobozuje zaplacení nájemného předem pachtýře od opětného
placení vůči novému vlastníku, který mlčky v pachtovní smlouvu na.stoupil: Sb. 4535.
4) Na př. zaplatí-li nájemce již v dubnu nájemné, které jest
-"platno 1. května pro následující čtvrtletí: Sb. 7519; jinak 7488, 7520;
J.ll'ovn. Ohmeyer, Ger. Z., 1905, č. 50.
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ře,jných knihá:ch" (§ 1102, 2). "Lhůta" znamená pn nájemních
právech zaknihovaných termín smluvní, jinak te'l1nin: v, místě
obvyklý; aneb'o zákQiJ1Ilý (§ 1100) 5). PlaC!ooí' nájemné11O' předem
je na 110'veň po,s taveno každé p['eďlem dOoož'e né zproštěni ze, z.ávazku 6). Placení př,edem možno Za.J1és,t i dlo Vle,řejných knih, jest-liže nájemní právo samo je již z,a neseno', anebo záJmveň !Se, zaJlá..šL
Zápis se d:ěje poznámkou 7) . Pra,v idlo to,to' slouží před1evším ve
p'l'os.pěc,h o,ch1'any zapsanýlch věfiteilůl, jichž zásta.vni práNo za-hrnuje též občanské plody (§ 457). Bodle nynr pla,tného, práva,
(ex. ř., § 111) z'ŮIStaoo nast;'wé osvobození ná!jemco'Vo' vnucenou
sprá'vou nedo,tčeno 8). PN nuc:ené dražbě jde tento předpis, (§ 102)\
v prvé řadě li dobru vyďraži,teli. Miu:to to 0h1'ání nástupc,e náj,emcova (pa,cMýřova), kltm'ý jediI1al v důvěře ve veiíejJ1'Ou knilm, pro'
případ!, že náJj~m se koupí nezruŠÍ 9). Nap;roti tomu je v k'onkUil"Su:
správ,c e pods,t aty zpr~vidla povinen přijmouti pla000í přeďem, .
třebas nem v khlhách zapsáno, pokud platba neprřesruhuje db-bm
smluvní již pe,vně stanovenou (konk. ř., § 2:4) 10).

2. Jakožto smlouva vzájemná činí ,s mlouva nájemni (pach-tovná) nájemcovu POVlOOlOst, plabiti' náJjemn& (pruchtovné), do·
jisté míry závis,l ou od už,í vání věci naja,té (pachto,v ané) 11).
a) Ná:jemoo (pachtýř) IlJení vůbec povinen platiti nájemné
(pachto,m é) aneoo je povinen platiti je, jenom p'Omě'l'l1ou částkou,
jestliže mu zcela nebo zčá:s,ti je, vzato užíváJní v'ěci na.ja,té (pruchtované) důsledlCem o,k hln osti , kte~'a jde k tíži pronajima,t,e,10vi,
(propachtovateli, § 1105).

Tomu je tak,
-5) Sb. 10.026.
6) O vpočte'llÍ: Sb. 10.026 a j. § 1002 jest olxlohně pooužíti při od-o
stoupení pohledávky nájemní: Bum, J. Bl., 1904, č. 21; Schreiber, Gel'. Z.,
1904, č. 23; Sb. n. ř. (12) 4532; jinak Sb. 2299, n. ř. (5) 1838.
7) Exner, Hypothekenrecht, 279 a j. Proti přípustnosti poznámkY'
(a,rg. knih. zák. §§ 20, 73): Randa, Eigentum, 2, 511 a j.
8) Sb. n. ř. (7) 2900; PolJ.ak, Zivi1lprolzetlreClht, 766 aj,; j. m. Petschek~
Zwangsvollstreckung ... , 148, poz. 37 a j.
0) Zpráva, 198.
10) Rintelen, Handbuch, 170; Bartsch, Kom. ke konk. ř. § 24;,
srovn . Sb. 1128, n. ř. (7) 2900, vnucená správa.
11) O pooměru §§ 1104 a 1105 k § 1096 (sho,r a § 377, poz. 7) Ehrenzweig, 417; částečně jinak: Zpráva 199.
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a) jestliže pwnajima,t el (propachtovatel) mu sjednané

vání

věci

včas

t,ečně

ruší 12) ;

UZl-

neposl"ytne anebo ho v už:ívánÍ t,om doda-

f3) má-li věc ph uzavř,ení ,s mlouvy anebo po.zději takové
vady, jichž odstranění náleží pronajtima,teli důsledkem jeho povinnosti správy (§ 1096);
r) je-li věc vzata z práv:ního obc,ruodJU.
b) Nebezpečí náhody je ro-zd:ě1eno nhně při nájmu a různě
~ři pachtu 13).
a) Pronajimatel nes'e nebezpeČÍ v plném l'o'zsahu. Je-li užíváJní znemožnno zcela náhodou, nemůže pwnajima,tel vůbec žádati nájemné (§ 1104); je-li touto ná,hodolU užívání znemožněno
}en částečně 14), může žádati toliko poměrný dil nájemného
(§ 1105). Pronajimatel není sioe povinen, zřídriti věc Zll'O'VU
(§ 1104) 15), avěak pozbude nároku na nájerrmé 16). Nemůže-li se
užívati věci pronalj até "pro překážku IÍebo ne'h odu, která se při
hodí nájemci" 17), je náj,emce po,v inen náj'e mné zaphlititi (§ 1107).
"Br()uajimatel mUlSí :si však vpo'čl'sti uspoř ný ,nálklad a výhody,
jichž ziska,l jiným pOUJžitím věci" (§ 1107 n,a konoi) 18).
f3) Jinak je upraven účinek náJhody pro pachtýře.
aa ) Náhoda, která trvale zničíaruerbo poškodí podstatu ne-movitosti a tím jej.í tSlChopnOist k výno'su, jdie na nebezpečí pro12) Na .př. Sb. 1036; ,Sobom § 377, po'Z. 30.
13) Kinsbrunner, Die Verteilung der Gefahr bei der Miete, J. Bl.,
1916, Č, 17, 18.
14) Oástečným odejmutím užívání je netoliko, odnímá-li se nájemci
mistně oddělená část najaté věci, nýbrž také omezuje-li se jeho užívání
co do obsahu nebo objemu. To zřejmě projadřuje změněné znění § 1105;
srovn. věst. min. sprav., 1916, 117. Pod totéž hledisko spadá též, jestliže
nájemce je v užívání rušen nutnými stavbami. Povahu nároku na n3,hr.a.du škody § 1118 n.: doJeji č. 4) nabývá náil"ok te,prrve V'O 'zaplacení -nájemného anebo po předčasném 'LTUŠenÍ smlouvy z .tohoto důvodu:
Sb. 6905.
15) Shora, § 377, poz. 7.
16) Avšak opak může býti ujednán: Sb. 6003.
17) Příklady: Sb. 15.442, n. ř. (8) 3248, (18) 7383; rozh, z 17. června
1919, Zentr. Bl., 1919, č. 236. Vliv války: Doleji § 379, pOZ. 7.
18) Jde tu o povinnost vpočtení, která je na místě z důvodů ekvity
a která, kdyby tu nebylo výslovného předpisu, by se nerozuměla sama
sebou, poněvadž tu nejde o zjištění škody pronajímatele, nýbrž o jeho ,
smluvní pohledávku stran nájemného: Zpráva, 199.
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pacMovatele. ZničeIÚm pa.chtovaného s,t atku smlouva se l1lší
{§ 1112). Částečné pOŠl{lO~eIlí snižuje pac'htovné (§ 1096) 19).
bb) Mimo'řádná náhoda, kt0ll'á zcela znemožňuje upotiiehení
nebo už,ívání pachtované věci,osV'obowje pa.ohtýřel (§ 1104). Užívání nemusí býtivylo.učeno po celou dobu pachtovní 20), stačí 21),
:že zp3!chtovaný s,t atek v jledno'lIl období hospodářském nebo
v několika obdobích neposkytoval vůbec výnosu, aneho jenom
'výnos zoela nepatrný 22).
ee) Náhoda menší-ho významu stíhá paohtýře. Pachtýř má
v ,š ak nál'ok na sJevu pachtovného-, by·la-li věc propachtováma
jenom: na rok, jde-li o náhodu mimořádrnou, j,a ko požár, válku,
nákazu, veliké povodně a napro'stou neúrodu (§ 1104) 23), a jestliž,e výtěžek tím pokIesl ·0 více než o polovinu oeloOl'očního 'výtěžku ce1ého propachtovaného ,s tatku (§ 1105). Pa~htýŤ je povinen o'z námiti ihned propa;chto!vateli nehodili' a není-li ne,h oda 24)
v zemi známa, dáti ji soudně nebo mimo.soud!n:ě dvěma, věci znalými muž~ zjistiti (§ 1108). Sleva se ome1z,uj'e na to, čeho, se pachtýři na pachtovném nedos,t ává (§ 1105). Má tedy místa jenom
-potúd, pokud čistý výnos pachto'V'ané~o ,s tatku je melI1ŠÍ ne,ž
pachtJ()vué. PllIChtýři nepřfsluší vůbec nárok na s,levu, jestliže
plody v době pOlško'l.ení již byly odll()uceDiY (§ 1107), poněvadž
již tím: se staly vlastnictVím pachtýŤo"rým 25).

i) Smlouvou může nruj,emoe (pa.cht-ýi") všechno nebezpečí
vzíti na sebe, avša;k vzejde-li pochyb'l)lo's,t , jest tím rozuměti
19) Sb. 1843; Ehrenzweig, 419, p01Z. 31. Na dmhé straně, odpadl-li
-výnos propachtované,ho podniku (na př. poněvadž zpracování ječmene
na slad bylo úředně zalcltz;á:no), osvobozuje' se tím pac.bJtýř ~dJ placeni
-pachtovného: Sb. n. ř. (18) 7700. Avšak pachtýř nemá nároku na
-vpočtení slevy daňové, která byla propachtovateli poskytnuta pro ži,
velní pohromy: Sb. n. ř. (9) 3348.
20) Tak Zeiller, Kommentar, § 1107, Č. 1.
21) Dobré zdání nejv. soudu o vlivu války na smlouvy pachtovní,
-věstn. min. sprav., 1918, 272 n.; Zentr. Bl., 1918, 776 n.
22) Za ~akováto období nesluší platiti paohtovné: Dohré ·zdání na
uv. místě.
.
23) Pfaff, Die Klausel, 112; SChoberlechner, Der Zufall, 141; Veru~,
(tel'. H., 1900, Č. 34,
.
24) Příčina škody nikoliv ško(la sama: Ehrenzweig, 421, poz. 41.
Proti Krasnopolski!llu 412.
25) Proti tomůto právnickému formalismu: Ehrenzweig, 420.
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jenol1l1 obyčejné šk'od'Y živelní (ohml, voda, krupobití). Mimo·řádné
nehody bylo by nutno, aby přelvzaJ v:)TsJovně a i kdlyž tak učinil,.
nemá se v poch.ybnosti za to', že měl v úmyslu ručiti i za nahodilou zkázu celépachtované věci (§ 1106).
3. Po skončení smlouvy 26) musí nájemce (pachtýř) věc vrátiti 27). Pro toto VTálCení jsou v ruzných řádech stJěhovacich 28}
stanoveny vykli1Jo lv aci lhůty. Dokud! tyto neuplynuly, nemůže
pl'O!najimatel si vymoci - soudní vyklizení 29), av:šak náj,emce.
ú)achtýř) je povinen trpěti již i před uplynutím náljmru (pachtu),
aby UJohazeči o nájem (nebo pacht) věC si pro'h lédh (uv. zák..
k c. ř. s., čl. IX.) 30). Nátok tento lze vynutiti žalobou a prozatímním opatřením 31).
a) Náj.8iIIlce jle povinen vT~titi věc zálsadně v tomtéž stavu,
ve kterém ji -převzal B2). Není vša;}( práv za zhorše:ní, které bylo,
zp(lso}jeno řádným o'Po·třebováíl1í~?1I (§ 1111) anebo prok'azatel,n:)rmi náhod'aJÍů, které ll8'jdJou jemu kl tíži. Ro,zhod'uj,~ tu přípa;ďně
zří1Jený inventáf (§ 1109); l1lebyl-li inventář z,mzen, rozh.oďuje
dom:něnka, že nájemce věci se všemi k řádnému uživání nutnými
kUJSy dostal v uživatelném stavu a prostřední jakosti (§ 1110~ .
518).
26) Avšak pájemce muze byt vykliditi ještě než nájemní dob~ .
uplynula (aniž je povinen vydati klíče): Sb. n. ř. (7) 2767. Na dl'uhé
straně netřeba platiti úplatu za užívání vypovězeného bytu po dobll
zákonné lhůty vyklizovací: Sb. n. ř. (7) 2629.
27) Nájemce nemůže odepříti vrácení věci s poukaJzem na 00-·
škodnění, 'které mu snad ,pro ,případ výpovědi biylo přislíbeno: § 1440; Sb12.919, ani s poukazem na vlastnictví osoby třetí: Sb. 6612.
28) Schey-Manz, § 1016; Ulhrieh, ěl. "Miet- und Ausziehordnungen",..
St. W. R; Christ, Die Raumui1g ... , Gel'. Z., 1914, č. 12,
20) Sb. n. ř. (8) 3090.
30) Sb. 6217, n. ř. (16) 6246. Závazek zaniká okamžikem opětnéh<>
pronajetí a neplatí vůbec v příčině shléc1nutí věci najaté podnájemníkem: Sb, n. ř. (17) 7039.
31) Sb. n. ř. (12) 4491; jinak Coulon, Gel'. Z., 1909, Č. 40; srovn. Sb..
ll. ř. (17) 7102.
32) Nájemce není ovšem nikdy povinen vrátiti byt v lepším:
stavu, než v jakém ho převzal: Sb. n. ř. (4) 1607. Nájemce je oprávněn
(přes § 416), opět odstraniti elektrické vedení, které k osvětlovacíIlli
účelům dal zavésti: Sb. n. ř (6) 2005. Stejně může pachtýř odstraniti
stromy, jím vysázené (přes předpis § 420), pokud je nedal vysázeti!
náhradou za stromy vyhynulé: Sb. 772, 12,869,

257
b) Pacbi-ýi' je povinen, v[(túti zp:a1cht,o van}T st.a,tek s ohledem
na roční tl'obu, ve ktm'é pac.ht s,e ko·nčí, v obvyklém hospo(liř
ském sta,v u (§ 1109)" 39). Tato zálsada, není-li jinaJd uj-edná,no,
platí i tam, kde pachtýř převzal pachto·v aný stat'01\' neobd.ělaný.
·V takovémto případě však má náJ:ok na ná,hraďu nákladll
obd:ělá,vacích.
.

c) Povinnosti vl'á:titi věc, nemůže se lláJjenrce (11'a,c,htýř)
v-ymknouti ani . důls],edkem práva z.aď:ržo,vac>Íll00, ani námitkou, že
již pí-e,d založením' poměru nájemního (pa,chtovil1Jho) hy;I vlatitní:kem (§ 1109). Nevl'átí-li věc vcas., je po'v inen za.pla;tit~ aospoň
za dobu zadržení sjednMié náj>el\TIJ1é (pachto"'l1'é), i když n:edlOjde
k tomu, ~c smloll'Va 1'>e 11lI1'čl,y p~'od10'~lží 34). SubjektivnínlJ pmJlffilím naIJývá p'ro'llajinul,t,el (p'l'opachtovatel) mimo t,o c1áJe jdouc.ích nárokťť náh'l'adních 11'od'le viš eobecnýoh zásad 3ú) .
4. Nájfnl1ce (pachtýř) je povin.en vráJtiti vě'CI v tom s ta.,VLl,
v jakém ji převzal. Z toho plyne pro n ě ho tak.é' POVilU? OSt, ab~'
věc po dobu trvání smlouvy pečlivě ,opatroval a šetrn(' jí lIžíval :Jo). l~učí z.a, vlastní za.,vinění 37), jaklOž, i za, zavinění podnár
- jcmníka (podpachtýf'e), nel'1Jří vŠa.~ za. náhodu (§ 1111, 1). Náhoda, která nastala v jeho osobě, nezakl::í1<lli ls ice jeho, zavinění.
av~, ak za'klá:d:á přes to zá,vazelk jeho, :z;Nditi , poškozenou věc
znovu 38). Nájemce (pac htýř) !'učí. dále za za,vinění podná,jenmílm
(po d'pach týi'e), 11le['účí však za ná'hodll, která by věc, kdyby nebylo bývalo podnájmu (podpachtu), nebyla stihla (a contl'. § 460).
Konečně ru čí též za zavinění s'v ých příslušníků a Rlužehn}Tch 3n),
zanedba.l-li povinno,s t (},o'hledll (§ l;il~ a) '0), allebo přene<Chal-li
a") Na plody , které za, pachtovní doby dúzrály , aVHak nebyly údpac htýř lláraku nemá: Sb. 1201. Naprúti túmu mu připadne
písek, který púvúdní na ~tatku se mthrúmadil. Rb. 156.
''') Sb. n. ř. (14) 5330.
::0) Sb. 9fí85.
:J6) Pachtýř může však púzemek , který se k polllímu húspúdář~tvi
nehodí, púužíti k zalúžení lesa a můž e jej na kon ci pachtúvní dúby
úpět vymýtiti: Sb. 13.039.
37) Příklady: Sb. 15.7i4, ll. ř. (10) 3653.

lúučeny,

38) Sb. 11.260; Ehrenzweig. 423, púz. 59.
a") Ofner, Prútúkúlle, 2, 302, 305; Krasnúpúlsk i, U riinh. Z., 22. 712;
týž, Lebrbuch, 413; Ehrenzweig, 423.

40) Rúzll.

Z

8. srpna 1916, Gel'. H., 19J6,

č.

43.
17
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jim, tak jako podnájemníku, určité mlístnois t,i k samostatnému
užívání, a.nebo jes.tliže jim, práNě na vlastní nebezpečí 41), odevzdal opatrov'áiIÚ věci najaté. Za náJhod'll ručí jenom, převzal-li
ručení výs10vně; případJem toho~o d'l'"u[}ítJI jies1t pa,c ht ,s,t atku s odhadnutým inv,entářem, bylo~lř převzato ručení za odrh.adn~ hodnotu, nebo, byl-li přeIVzat záJv:azek, w'áJtiti svého ča,su inventáŤ, co
do počtu a hrodln'Otystejný 42). N áhTadni nárok prona,jima,telflv
(propachtovatelUv) zanl,k á rok po vráceIÚI najaté nerbo' pachtované
věci (§ 1111) 4 3 ) .

§ 3,79 . 3. Zánik sml ,o uvy nájemní (pachtovní).

,
1. Smlouva nájemní (pa:cht,o'vní) zanikáJ zánikem věci najaté
(pachtova.né) 1). Kdo zánikem je vinen, je tolik,o promen k ná, hI'adě (§ 1112) 2). Zanikne~li t~o práNo prorn:ajimatetovo (propwchto,v atelovo) k věci náJj,emní (pachtovní), neza.niká tím ještě
nutně také právo ná,jemoovo (pachtýřovo), 'sm10f\lva (§ 1120).
TOll iko práNo pod'TláJj,emni (podpa,ohtovní) za.n ikár bezpod!mínečně
nl{jonOOním hlavní smJ:olllrvy náJjremru (prucihtoVlÚ).

2. Smiliouva nájeffi'llí (pachtoJVnÍ) zaJ1iÍ:k'á 3) dáJle uplynutím
dloby, byla-li výlsIlo,vn'ě neblo mlčky 4) uzavřena na určitou d.obu
41) Sb. 13.319, n.

ř.

(2) 492, (9) 3302.

42) Převezme-li pachtýř vlastnictví
delný pacht; Schey, Obl. Verh ., 58.

inventáře,

vzniká t. zv. nepravi-

se nová smlouva nájemní s dědici nájemcovými, popro lk1,hradnÍ nároiky 'Ze staré ISmlOUVY, dobou vstupu do smlouvy
nové: Sb. n. ř. (16) 6454. Pronajímatel není však povinen sečkati se
svým náhradním nárokem až do vrácení věci, může za okolno sti za'lovati na zlepšení již, dokud nájem neuplynul: Sb. n. I'. (10) 3653; jinak
Tozh. n. S. z 21. října 1919, Prag. Arch., 1921, č. 23, 7.
43)

Uzavře-li

číná lhůta

1) Vyvlastnění se rovná zániku : Sb_ 15.334. Zániku se však neTovná nucená správa: Sb. n. ř. (1) 288. Komasace? Zák. ze 7. června
1883, č . 92, ř. z. § 19 n.
2) I zánik

zaviněný

ruší smlouvu: § 1112, 2; Ehrenzweig, 424, poz. 1.

3) Fischer, Pl'. Jur. Vjschr., 1887, 107 n.; DemeUus, Loschung verbiicherter Mietrechte, Gel'. Z., 1919, Č . 37.
4) "Buďto ~Iím, že nájemné rbylo vyměřeno na Ul'čitou dobu, jako
t. zv. pokojích na den, týdny, měsíce, nebo tím, že úmysl nájemcův
a pachtýřův je projeven nebo se podává z okolnosti": § 1113: doleji
poz. 5.
při
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(§ 1113) Ú). Doha může b.ýti uroona
na účel nájmu (ol)ďohně § 973) 6).

přímo nebOl nepřímo

poukazem

3. Konečně zaniká smlouva náJjemní (pa,chtovní) výpovědi 7),
uplynutím výpovědní lhůty, byla-li smlouva uza,vřena, na, nemčitou dohu (§ 1116). SmIouva nájemní (pachrto·vnÍ!) neruší se s,ic,e
Určitou je doba, také, bylo-li ujednáno, že do určité doby výdána nebude: Sb. 1504, 7591. Takováto přípověď je účinnou, je-ll
dvstatečně určitou: Sb. 2628, 2671, 11.198, 12.918, 14.109, 14.384, 15.752,
l!. ř. (7) 2744, (10~ 3993, (16) 6414. Ro.vněž při mjmu nl'1 dobu potřeby
. n:.íjemcovy, vzdá-li se pro.najimatel ,pm tuto ,dobu Ip ráva výpovědi:
Sb. 14.109. Také nájem uzavře.ný a~ do splnění podmínky se ruší bez
výpovědi: Sb. n. ř. (2) 472. Výpovědní lhůta, vymíněná ve smlouvě
uzavřené na určitou dobu, v?-t.aJlmje se jenom nal smlouvu po up.Jynutí
této doby, po případě mlčky, obnovenou: Sb. 8303, 16.107; rozb. z 25. čer
vence 1916, Zentr. Bl., 1917, č. 152. Dokázati, že smlouva byla uzavřena
na, určitou dobu, náleží tomu, kdo právo výpovědi popírá: Sb. 3209,
(j643. Dokázati, že byla sjednána doba nájmu, odchylná od doby v místě
obvyklé, náleží tomu, kdo dobu takovou tvrdí: Sb. 4489. Stran dalšíCh
Qtázek o výkladu, je-li doba určitou: Sb. 2114, 3281, 4585, 4632, 8520,
10.335, 13.491; nájem "na dobu války": Wei[lmann, Ger. Z., .1919, č. 31.

ó)

pověď

")

Příklady:

Sb. n.

ř.

(2) 472, 733.

práva výpovědi po dobu války bylo vysloveno min. na!'.
ze 26. ledna 1917, Č. 34 ř. z. Nařízení toto bylo za
válk)' opětně obnovováno a měněno. Pon~vaclž mimořádné poměry ,
zejména v důsledku snížené činnosti stavební, neodstranily nouzi bytovou, zůstala ochrana nájemníků v platnosti i po válce (srovn. v tom
' m ě ru postupně jednotlivá nařízení , resp. zákony o ochraně nájemníků) .
Pod~tatným obsahem těchto. opatření je, že náijemné může býti 'lvýše'no jen v UQ'čitých mezích a G1.a určitých předpokladů, a ·ž e prona,jimatel
mťrže nájemce vy,pověděti jen z určůtýíc1h ďůležitý·ch důvodů, čímž ovšem
není vyloučeno zrušení nájmu dohodou s,Dran. Přemrštěná ujednání o nit"
jemném JSOll co do přebytečné částky neplatna (s rovn. jednotlivé zakony o ochraně nájemníků); sem patři dále zvláštní předpisy o ochrane
zaměstnanců, užívajících bezplatný byt a o odkladu exekuce na vyldií';ení bytu; kOllečně ~ákony o omezení práva stěhovacího (č . 118 z roktl
1921 a Č. 31z <1'. 1922). Litemtura: Sternberg, Mieterschutz, 1921; ,t ýž,
{lel. H., 1917, č. 5, 6; 1918, Č. 32, 44, 1919, Č. 33; Rellmer, Ger. Z., 1917,
Č . 12, 17, 24, 27; 1918, č. 27, 41, 47; 1919, Č. 45; 1921, č . 3; Kraus,
Gel'. Z., 1917, Č . 37; Weinmann, Not. Z:, 1918, č. 30; Salzberg, J. Bl..
1\:)18, Č . 18; a j. Obdobná opatření na ochranu drobnýc.h pachtýřů: zák.
Č. 593/1919, opatř. stáJ. výb. Č. 586/192Q, zák. č. 313/1921; nař.
Č. 361/1921 a j. Literatura,: Rant ch, Pac.htcrschubz, Gel'. Z., 1900, č. 11;
Prochaska, BI'. Jur. Z., 1921, č. 1.
')
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,;llIl"ti jedné :.-;ml UVll i :;trGLuy, avšak nájmy 1Jytlt ") ,,1I101w\.l" , zemře-li
náljemce, býti Zl'U Š1elly bez ohledu ua, smluvenou dobu jak ofl
d č diců náj emc1
o v)'c:h, tak i od: pronalj imateJ8I, z~whová -1i i:i,e' zákonná doba výpovědlÚ (§ 1116 a,) 0). Zákonná lhůta výpolvěd:ní '0)
ťiní prři věcech movitých 24 hodiny (§ 1116), pH vě,c,ech nemoyitých, a to pI'i patChtech 6 m ěl&tců, při nájmech ročníclh ;1, při
lláJjmech tako,v ých, jichž smlumú trvámí přesahuje jed'e n I'ok r
~ti:ipoň ni měsíce, pii nájmech, ,jÍ'chž ,smiluvní trvání, je lU"atší n ež
rok, avšak delší ll ež měsíc., aspoi'l 14 dní, při všech oSltatních:
nájm ech aspoň osm dn,í, před' dobou stanove nou pro vrá'c,ení nebo
zpětvzletí věci najat é (c. ř . S., § 560) . "Smluv:l ú" dobotl jest jelikož :smlouvy, je jichž trvání j,els,t smhlvně urče no" ~anik'ají bez
V)'povp'di uplynutím doby (§ 1113) - rozuměti dohu , podl e které
je vymť,řeno lIáj emn é, je 't,liže smlOtlVa je uzavl'ena na, neurťitou
llobu, :.-;právn0ji řeťeno také na m:čitoll dobu, jestliže však má!
býti ml čk y jl,]"ocllužována od t.erminu k termílUl " ). Výpověď lI ell í
však přípustna. v libo'v olné lhůt ě, nýbrž vždy jenom k,e k )n c i
periody ť inžovní 12). Nájmů na n eurčitou dQbu ve v las t,ním smyslu
f:lova vllber. není (§ 1313). Zákonná lhůta, výpo,vědní platí vl"tbec
jenom, není-li jinak ujedlláno (§ 560 c. ř. 'R.) . Mimo to platí tu
namnoz e, není-li jinak ujednálJ1o , v pl"V 0 řad ' ('> ZVláJštlÚ řád'Y nájemní, kt.e,l'é můž e vyda.t,i zemský poEtický úřad' v dohodě s. vl' c h~
ním zem::ikým soudem (nv. zák. Je c. ř . ,s ., tl. XI) 13). Kde není
H) Nil;oliv též jinak é Ilájm y n a př, obc hodníc h místno stí a ni pa c ht~' ~
200; Ohmeyer, Gel'. Z., 191 8, č . Hl ; s lovn . n om . ob č . 7.. § 569;
~výc . ohL rn\vo ř. 270, 297; o>bdohn é případy: kon1<. ř. 23. sho'l'a § 347,
č. 3b: § 11 20 : HlJora § 377, Č . 3.
n) Při Hpo l eč n ém ná jmu m:1n zc lů ro zhoduj e smrt manž elova : Ehrenzwp ig-, 429, Pochybné případy: TýŽ, 429, po z. 37.
'0) Ofner, ](iindi g'u ngsfri st ... , Nót. Z., 1893, č . 29.
" ) ~J'()vn. l:>t rl1 n obtíží způ s obcných rozpore m mezi §§ 1113 a 111 6~
Ehrenzweig, 426. (Hi storick é vývody : poz" 11 :1 12.) Zlčást i odchyln ě :
Sb. 11.478; ne ní -Ii zvláštnÍ<:h jJř e dp ,i sů je doba výpov č di n ezávis lá o(I
termínu plac ení č in že; Sb. 9044, 9196. 10.806, 11.010, n. ř . (5) 2171 :
placení č in ze př e d e m za ur č it é období n e11í na překážku výpov ě di v tomto
ol'doLí ,ie~t li žc l hůta IIp,l yne tpprye v období p ří štl;m; Sh, n. ř. (1)
430: J e-li Hjed n:ino n ájemn é mčsíční, platí zčíko nitá výpovědní lh ůta
o~m'(l eJlní ; Sb. Jl, ř. (3) 1205; je-li sjc{l n,í,no placení čtvrtletní , 'plaH

Zpr ~ívl1,

v)' pově(f

čtv rtl ctn í.

") Sb. 924, ll. L (3) 1205; rozh. z 19. če rvna 1917, J. BI. 1918,
ě. 4: Ehrenzw e ig. 427, poz. 12; Sc hmid t, Ge l'. Z., 1895, č . 35.
'") O hran ic ích tohoto n ař.i zovací lJo práva: Ei ,~ l e r , Kiindigungsorrl ll un g- aUl., .J, B1., 1914. ě . 13.
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11ádelill"ileh řádů, pIa,ti rnÍJStni ob~čej 14), teprve v poslední řa,dě
pr'edpis,y zákona. Výpověď miHe býti dána soudně ('c. ř. s.,
-§ 6GO n.) Jú)a,n ebo mimosoudně (c. ř. s., § 565) 16). Lhůty v.<rpověd-ní jest po' čítat i vždy 17) podil.e kalendáře. Výpověď může
býti dám,a takél před:ča,si11ě 18) a pÍ'ooem pro pozc1ě,jlší než n8ljbloíže
l1ásledl.ljicí tel'mín 10), nemůže však býti dána, pod výminkou 20).
4. V jistých pí'ípa,c1eeh je pl'ona,jimate,l i náJj iemCl8i (pll 'opachtova,t el, pa,ehtýi") již z,e zákona (§§ 117, 1118) nebo' na základě
ujednání oprávněn, ,o dstoupiti ocl smlouvy 21). P,rá~o toto' se
uplatňuje přiměřeným prohlášením 22) anebo žalobott (e. ř. S. ,
-§ 674) 2a) . Právo to není vyloučeno tím, že nájemné bylo pl'ed,em
zaplae,eno, než j-elště důvod zrušovae,i nas,t a,l, j.es,t.liž'e' jen straJla"
l4 ) Pokud mí~tllí
10.335. Tak é sjednanou

obyčej

výpovědní lhůty:
Sb.
jest pojímati jako výpověď
urČenýcli. Sb. 3141.

stanoví

určité

"půlroční výpově'ď"

toliko ve dny podle místních

zákonů

J.-') Soudní ŤÍ.zeuí výpovědní je řízením nesporným (rep. náJ. 225 rozll. n. s. č. 1684). Doručení děje se však podle předpisů platných pro
doručení žalob: ('. ř. s. § 564; pOlJěvadž však výpověď není žalobou, nelze
ji j e dnostrann ě vzíti zpět. ani změniti : Sb. n. ř. (1) 300, 'no ř. (1) 59, (9)
B4!)7: nesprávně rozh. ll. R. Č . 1876; proti tomu Ehrenzweig, 428, poz. 28.

111) Výpověď mimosoudní má procesní účinky výpovědi soudni,
j e Mliže obmh její vyhovuje lláležito,stem VÝlpoovědi soudní a, je prokiuzáJl
li s tinami. protí nimž nel;í námítek: c. ř. s. § 565; Sb. n. f. (11 ) 4~05, (16)
,6475, (17) 7186 J (18) 7337, 7524. Hozh. II. s. Č. 1882; rozh. ze 26. li stcJpadu 1918, J. Bl.. 1919, Č. 15; Ehl'emweig, 429, IP OZ. 31 s dokJady literárJlími; nyní zejména Swo'boda, Ausse,rgerichoUiche Aufklindigung ... , 1922
( Zentl'. Bl., 1921, 457 JL).

17) Jak
J~)

vymín ě né , tak zákonité: Sb.

924; jinak Sb. 556G.

Sb. 1457, 12.885, 13.838, 15.057.

JO) Sb. ll. ř. (16) 6549. Nap'l 'oti tomu nepůsobí výpověď opožděn ě
ani pro nejbližší příští termín: Sb. ll. ř. (5) 2000.
20) Sb. n. ř. (15) 5873.

(!orllčená

2J ) Golab, Zll § 1117 ABOB., Oer. Z., 1915, Č. 35. Avšak i v těchto
m(\že výpověď býti dána nikoliv jenom ve lhůtě v místě
<lbvyldé nebo zákonité: Sb. 5828, 8193, 10.337, 12.5111, 14.007, n. ř. \1)
34 . (8) 2936, 3074, (17) 6858; rozh. ll. s. 1862: jinak Sb. n. ř. (8) 3074.
případech

b~da

2') "Be z výpovědi": Š 1117; Zpráva, 201. Podle dřívějšího práva
otázka ta pochybllou.

2") Sb. 3008. I v tomto případě platí krátké lhů ty nájemního řízeni:
,· b. II. ř. (2) 477. (3) 878, (10) 3661 (Hop. míl. 196). Při pachtech lze
k po(lání žaloby stanoviti lhůtu nejdéle 8denní: Sb. 15.495: srov. Sb.
10.337, 14.007~ Spel'l, Benlitzun!!: offentl. StraBen atd., 1905. 39.
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jaJ<mUe 'O onom zrušova,cím důvodu
hlásila, že od smlouvy odstupuj>e 24) •

zvědMa,

00

niťljMív:e

pTO-

. a) Právo to,to přísluší nájemci (pachtýři) čáJs,tečn,ě jakožto
k uskutečněni nároku na spráJvu (§ 1096), částečně

prostředek ,

jak02tO' v JÍ1.·az zásady, že nebezpečí mimořadných náhúdl stíh~t
pronaji'l11at.ele (pachtýře) _(§ 1104). Můž~ pr~,to pra,va ~óho úžiti:
a) jestliže v'ěc najatá (pachto'vaJ1á) byla ·oďevzd~ána 've .st.wu~
arrebo be·z jeho za,vinění 00 dlos,t a,l a dio stavu, který ji činí nezpů
sobilou k vymíněnému Tužívání 25);

tJ) jestliž·e

značna, čás,t věci

naj1a té (pachto,vané), náhodou
po delší dúbu je ná,jemci (pachtýři) odnata, anebo ,se stane neupotř, ebitelnou 20). 'iZ důvodu, že najaté místnosti obytné' , jSO)l
zdraví škodlivé, přísluší pI'áV'o totú náJjemci i tehd1y, jestliž,e se
24) Ehrenzweig. 431, poz. 45 a 46,
25) Právo, odstoupiti od smlGuvy, v tomto případě slouží k tomu ..
aby nárok na správu byl uskutečněll; shora § 377, poz. 12. Nájemce
( pachtýř) může p,:oto také v tomto případě užíti ostatních práv. která.
jemu z tohoto důvodu náležejí (s plnění , náhrada škody): Sb. n. ř. (6)
2336, (15) 5937. Na druhé straně pozbude však práva toho, jestliže nedostatky již při uzavření smlouvy musily býti patrny: Sb. n. I'. (2)
549, anebo jestliže jeho dosavadní chování sluší považovati za vzcUnl
~e práva na uplatňování onoho nedostatku. Příklady: hmyz (Sb. 12.591 ,
15.133) patrně jenom, jestliže za trvání nájmu nelze vadu tu odstranit[
(S b. 2504, 9066, n. ř. [1) 152); nemilá jiná strana nájemllí (Sb. 4634, n. ř.
[1) 295, [17) 6858); nakažlivá nemoc (Sb. 11.162); nutnost oprav lSb_
n. ř. [18) 7334). Příklady záporné: Sb. 5517; II. ř. (18) 7435.
2") Habel, EinfluB des Kriegs, Ger. H., 1919, č . 42; Blemmer, tamž e.,
Č. 47; Halpern, EinfluB der c1l'ohellden Feindesgefahr ... , tamže, Č. 48:
Gross, EinfluB des Kriegs ... , J. Bl., 1915, č. 13, 20; Rotfels, tam že, č. 37;'
Heinsheimer, Wohnungsmiete ... , Jur. Z., 1915, Č. 193; Mayer, Privat recht des Kriegs, 1915, 21, n. - Jud. 235 (Sb. n. ř. [18) 7543); rozh.
11. s. Č. 1658: "Nájemce, který byl nu cen opustiti najaté místnosti pro>
ohrožení nepřátelským vpádem nebo při blížení se nepřítele na základě
úředního rozkazu, zásadně není povinen platiti nájemné až do doby
skutečného anebo aspoň umož."ěného návratu. Bylo-li zařízení bytové
lIebo obchodní zanecháno zpět, jest :r.a uvážení všech okolností jednotlivého případu prominouti poměrnou část nájemného." Srov. též rozh.
z 9. ledna 1917, Zentr. Bl., 1917, Č . ,121; z 31. října 1916, Not. Z., 1918,
č. 1; Hollerstein, por. . k Jucl. Č. 235, J. Bl., 1915, Č. 48; Bernfelcl , MietzíJl3zahlung bei feíndlicher Invasi on , Ger. Z., 1915, Č. 32, 33; Drohneľ,
Pflicht der Fluchtlinge zur Mietzinszahlung, Gel'. H., 1915, Č . 35 až 37;
Apfelbanm, tam že, Č. 28; Hollerstein, O vlivu války na smlouvu nájemní
a pa('htovní, J. BI., 1918. Č. 29: Stern, Kriegsmietrecht, 19j5.
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vzdu.}, a.l1ebo jestliže mu vlastnost mÍ,s tností při
smlo,u vy byla známa 27)."
b) Prona.jimatel (propa,ohtovatl<~il) máJ uvedené právo, (§ 1118):
a) jestliže nájemnik' (pachtýř) ane1o'O' p()dnáJje'lllník (podpaohtýř) užívá věci :we značné šk()d'ě 28);
,'
fl) 'jes tliŽe náJjemce, (paohtýf), "ač byt upomenut 29). jest
, 's.. p1:acenim ' mÍljemnéh() neb() pachtovného v prodiJie9-Í 3.9J tak, že
uplynutím tel1n-ínu 31) nezaplat.il l1plně ned1op,la,t.ek ~ nájemného
neho pachtovného 32)";
y) jestliže plJ.·onaja,t.4. budo,v a musí býti úpln ě znovu ]J()stavena 33). Sta,viby, které jsou toUko' užit,Eličnél, není' nájemce po,v inen .
pri.pus,tit1, musí však připustiti nutné opravy (§ 1118 na lwnci).
N áJ:IradllÍ nárok pw znemožněné ulŽívání věci př'ísluší náJjemci jen
tehdy, jes.tJiže pml1ajimatel věděl již pIi uzavřeni smlouvy, že
ho ve

smlouvě

uzavření

27) Zpráva, 201. Naproti tomu nemá právo na náhradu škody bez
ohledu, zda pronajimatel o n e bezpečí věděl anebo bez ohledu na to, že
nájemce ~e ho vzdal: Zpráva, 2.02; proti tomu (de iege ferenda) : Ehren7,weig, 433, poz. 57.
28) Příklady: Sb. 16.064, 16.083, n. ř. (7) 2735, (11) 4451, (15) 5937,
(16) 6541. Povinnost náhradní? Obdoba § 1162 b při smlouvě služební:
Schey, Gel'. Z., 1916, Č • .51, 52.
29) I když platební den byl smlouvou určen, takže ostatní následky
prodlení nastupují samy sebou (§ 1334: Sb. n. ř. [11) 4403).
!1O) Zavinění nájemce není třeba: Sb. n. ř. (7) 2735. Avšak důvod
nesmí ležeti na straně pronajimatelově (propachtovatele) : Sb. 2945, n. ř.
(11) 4403, (16) 6269. Prodlení neruší se tím, zaplatí-li nájemce před
výpovědí nebo žalobou: Sb. n. ř. (11 ) 4403. Srov. též (16) 6291.
31) Takže druhá činže již jest splatna a prvá není ještě úplJllě
zaplacena: Zeiller, Kommentar, § 1118, Č. 2; Schrutka, Richtigkeit der
Forderungen, 11 n.; Krasnopolski, 420; Ehrenzweig, 433; Sb. 1591, 1909,
2525, 3008, 5667, 9133, 12.337, 13.666, 14.007, 14.580. Ani ujednání dalšího
termínu nerozhoduje za všech okolností: Sb. n. ř. (17) 7171; srov. též
Sb. n. ř. (16) 6269. Právo, zrušiti smlouv!l, n~přísluší k vůli nedoplatkům
vedlejších příslu š en s tvf ( úroků z prodlení, útrat soudních a pocl.) : Sb.
9605, 14.580.
32) Odchylná ujednání jsou však přípustna: Sb. 14.041, Jl. ř. (12)
4593. Ujednání toho obsahu však, že pronajimatel, nebude-li činže přesně
zaplacena v prvý den kvartálu, může dáti výpověď kdyko"liv, odporuje
dobrým mravům: Rozh. z 9. listopadu 1910, Not. Z., 1915, č . 12.
. 33) Pouhé opravy neposkytují pronajimateli tohoto práva. Nájemce
může odnímá-li se mu tím užívání věci najaté - žádati slevu nájemného (Sb. 6905), po případě (§ 1117) ustoupiti od smlouvy: Sb. n. ř.
(18) 7334.
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::;tav[)a bude nutna, allebo jestliže nutnost ::;tavby vznikla clfls ledkem zanedbáni menších opnw (§ 1119) 34).
6. Nájemni (pachtovní) smlouva , která zanikla, mllže ml ~ky
býti prod1oužena nebo obnovena, (§ 1114). Smlo va, uza,vřená na
n eurč,itou do\)u, prodhlžllj c 'se mlčky vždy na l1Jeljmenší dohll
lJříšti lhiHy v)r povědli , ne,b yla-li sml,o uva řádně 35) vypově~ena ~(;) .
f;.mlouva. lIza,vl'ená na . lII'(oitOll dobil, která up,l ynula , anebo
s mlouva. vypovřzená, Soe prodlužuje ml' č.ky tím, " jestliže náj,e mc e
(pacht)íf) po ul)lynutí Somluvené doby vřci dále upotřebuj e ne ho
používá a ]1fonajimatel (propadltova-tel) jej při tom nec há" . N(!l'l,zhodllje teuy, žle najatá vře nebyla vrácena, nýbrž r ozhoduj e,
že i:ie lJoknL(ouje v jejím lIpotř,ebení !l ebo po.užívání. Na dru hé
:-;lra.llř již lIlimoi:ioudní odpor prona.jimat e lův (p rop'a chtovatelltv)
vy l.u. ~ uj e donm Č' nku, že . ,náj emců (pachtýl" e) při t.om nechal" .
A to též při n emovitých věcech 37). Pro smlouvu mtčky pq'oďloll
ŽOllOU ncbo obnovellOlI platí v pochybnosti ustanovení smloll vy
staré.•Jenom v prřiěině doby .svého trvání jest pa,crhty pokláda.tj
za prodlollžené na jeden rok , jle 'tlize však užitky mo,hou býti
vybrány tcprve pozMji, na dobu , kt,cré je k tomu třeba, ; nájmy
.. lláj emným rot-ním nebe} poloročním jest pokládati za, pl'odlollžell(' na půl roku, nájmy , lIrzavl'ené lla ]uatší dobu, však 11<1! pCtvodl1í d'ohll t.rvúní smlouvy (~ 1110) :1"). Při opětovaném prodloužen.i !leho obJl(wení Jlla,ti tot,éž jaklo pl'i prvém proU:lolLžen~ nebo
obnovení (~ 1115), N.a pmti tomu nenll1že vůbec býti, řeěi o' ln!ěky
u čiillČ'n é m prod louž·e llí n ebo ohno·v.erní, byl-li pomě. r náj emn í
(pa,c htovlli) založleln jenom k e z,v lášt.lI'ímu, pomijejícímu ú ~e lll.
"') Při u ž it eč ll é tita vb ě, n á jenll:em žádallé,
náhradu proto, že ·tavba n eb ~' l a [lrovede na již
"") K

t011111.

ab ~'

n emů že
dříve:

Rm lo llva II cuy la obllovena.

ná jem(;e žádMi
Sb. 1448.

titač í

výpověd'

ú,;tllí:

přijetím

čill7.E'

flu. 6151.
(o

"") B~' la -l i výpověď
1953.

"7)
::ib.

dá lla. neoulloÝí

HO

tim louva

sobě ) : ~b,

ll.

Př e~ ~

ř' ,

;I~)

56!) c. ř. s.: Ehrenzweig. 430: Kra s llopol sk i. 416: jiHak
(ll) 4339.

S mlollva. mlčk~' ounovená, pl ~\t í tedy Ila " ur č i to u dobll" a ne·
tudíž v)' pov ě dí: Sb, 14.68H, 15.853. Opačn ě plat í výpovědní lhttta
vymíllěná ve s mlouv ě, kt erá byla uzavř e li a Ila ur čitou dobu. teprv('
st ran smlouvy, mlčky prodloužené : Shora poz. fi, srov. Sb. 3550, 15,057:
L f' llIlhof, F:rllouerullg df'R Mif'tve rh iiltlli tisC';,;, Not. Z,) 1$119, Č . n.

podléh~í
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D. Smlouvy pracovní.

1.

tlll1

§ 380.

Io

II V ~1· :;

1 II

Ž

e bll Í ") .

1. P o' j e m a o b s ah. ,

1. .,Zaváže-li s,e ll ěkdo , že blLude konati jinému po ur č i t), čas
,;ILLŽ by, vzniká smlouva služební ; převez l)1,e- li n.ěkdo zhotove ní
dlla za úplatu , vzniká smlouva o dílo" (§ 1151, 1). Zákon. 11e"z.ah rnuj e nyl1Í sic,e již (jak tomu) bylo podll e § 1151 o. z. o.)
sm louvu služební "L smlouvu o dílo pod spo,l ečný pojem 13mlouvy
múnezuni 2); jed ná vša,k i 11)'n1 o nich spo,lečně, aby byla zacho vána tra-dice a a,hy byla vyjádřen:1 ~nitř'ní sou v islost obou
třchto útva,rů s m~ouvy prac,o,v ní. Př,eCLm MleJm smJouv y filužeb11Í
je:;t konáJ1í služby, práce: Pfedmětem smlouvy () clílo je::;.t
v)'sleclek práce, clílo; pro'to n es,€) n ebe zpeč í , že věc se nepo da.ří,
při sll1louvp s]už,e blll ,fillužbodárrce (§ 1156), při s mlouvř o' clilo
(I ě lník nebo vocln ikatel (§ 11 67). Oh I"llini čenÍ n ení ovšem vždy
~nad ll é 3). Pro smlouvu sLuž,ebllí je charakterist.ickým znakem,
že z aměstnan ec ,osobně ~1 hos.podál'sky je podřízen v podniku
Z<l JIl Ě'istnavat.elově, kteráJžto podřízellost se proj ev uj e zejména
v trvání jeho zá'Vazno ti (§ 1151 , 1), v osobní povinnosti k práci
(§ 1151 , 1 ; § 1153), v l,u,čeni zn. dili genci a v tom , že práce se
l,oml, za říz,ellí a k nařízení s,l uzbodáme, j a,k oz' i s jeh ) prostředl,y.
'l-vláštností ,smlou vy <O dí lo jest naproti tomu samo sta-tno st pod') Lotmar, A rbeit~v er tra,g, 1, 1902, 1908; 1< rasnopolsk i, Zi vilrechtl.
Jnhalt cles Geti. vom 8./3. 1885; Gl'linh. Z.. 14, 273 n.; Schreiber. Arbeit.svC'rtmg. 1887; K.raus, Arbe,:tsvertra.g lInel modeme Soziall'ef,orm. Gel'. 1-1..
lRRO. Č. -3 až 6; L0 8sel, KO'M,truktioll (\ e~ Anbeitsvel'tJ a g~. J. Bl. , 189-1,
<!. 29 až 31; Schuster-Bonnot, Regelung des AI"be~tsvertrags, Gel'. Z.. 190'! ,
č.' 36: Verkallf, č'l. ,.ATbp it ~ve rtla g" vc' St. W. B.; lngwel': Das Arhrit"
verhi!ltn is. 1905; Gri.in be,rg, Ge'l'. Z. , 1908, Č . 15 az 18 a 1910, Č . 7 až 11;
. \.<11 el'. J. Bl., 19ú8, č. 11 a'z 13; Spi,tz,e r, tamže, 1911, Č . 6: Maye r a Grunbel'g' Ha ndlull gsg'e hilfc ng'esetz (Kom e n tář), Hll0 (II. v.y(J ., H)15); L ellh off,
Da~ Recht de r da utl rnd Allgeste ll te ll , 1914; Pace, Die nstp rag'matik , 1914:
Scharfmessel'. Dienstvertrag', Gel'. H., 1917, č. 6: Lenhoff, AljSprUche all~
dem Dienstvcrhiiltnisse, J. BL. 1917, Č . 28 až 31; Adler, Arbeitsreoht, 1917.
101 n. ; Déchallt,' Dienstvertragsrccht" Zentt'. Bll., 1919, 496: Honiger-W ehrle.
A l'le its,l'€cht. 1920; H echt, Prinzip,i en des Arbeit,sre'Chts. 1921 (Zenh·. Hl..
1920), 1921. 101 n.; Krasnopol 'Id, 422; EhrC11Zoweig, 436 n.; Sc huste r. !l0 n.
2) K tomu R iez ler, Werkve rt rag, 1900. 41 ll. : Rlimelin, Diens,t- unrl
Werkvertrag, 1905; Zpráva, 206.
:1) Pokus o ohra,niče:nÍ: Sb. n. ř. (18) 7606; srovn ej té~ rozh. n. fi ..
ě. 18m ; gh . n. 1'. (13) 4936; 4987; E lm nzwc ig. 436.
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nikatelova" který je, povinen k určiM'mu úkonu CLle vlaMního
plánu a 's vlastními p~'ostředky, a který! neručÍ za diligenci, nýbr~
za správu pl"O nedosta,tky vykonané PQ'áce. S to,11O>to hlediska.
spadá; z,ejm éna též smlouva akOl'dní neboli od' kusu pod s,rnloúvu
slu~ehní (§ 1151, 1). Je-li se smlou.v ou služební nebo ,e smlouvou
o mlo spojeno jednatelství (§ 1002), zůstane smil.ouva sice přes
t·o smlouvo1u služeblllÍ neb'Ú' smlouvou O' dílo·, avšak sluší na ni
dle potřeby použíti též, pl'eéUpisů, které: platí o sm lOill'vě 'zmocňo
vac] (§ 1151, 2), ó smlouvě d·ohodčí nebo () smlouVlě O' diílo 4).
2. Předmětem ,smJouvy s.lužehnÍ mohou býti sh~žby jakéhokoliv dru]m, též služby vyššiho - způsobu, které předl)okládají
zvláštlÚ vědeckou nebo uměleclmu výcl1O'vU (švýc. obJ. právo,
ě1. 360; srov. §§ 1154, 1159, 1159 a. Na {}ruM straně však mu:;í
jíti nutně o práce 5) .
3. Každá smlouva o slíbených úko.nech 0), jak smlouva služební, tak smlouva o dílo, jest - v1Jedd'e-li poc.hybnos,t 7) úpla,tnou (§ 1152). Avšak předmětem ,s mlouvy ,služehni mollQu
být,i téžbezpla,tné: úkony služební (§ 1152) 8) . Že smlouva je oe zplq,tna, je,s t míti za to, jesWže Ú'bjednavatel pod.'le okolností je
oprá,vněnočeká,va,ti 0) nebo požadovati 10) vikon bezplatný.
') Sb . 7147. 9163, 13.155 (povinnost Id<ist,i účet); 'sb. 1176 (smlouva
je kdykoliv l'ozva1zatelna); .smv;nej též Sb. 5878, 7245, n. ,ř. (15) 5944.
") Příklady: St. 4185, 15.051, 16.115, n. ř. (2) 673; na druhé straně
Sb. 1329, 13.601, n.ř. (9) 3564.
"j 'ra;ké pouhé přijetí oferty s plány, nedojde-li ke sm louv ě; Sb_
12.757, 14.328, 15.971. n. ř. (14) 5320, (18) 7638.
7) Proto náleží ·důka·z ohjednateli, který tVl'dí bezplatno·s t ; Sb. 10.423,
n. ř. (14) 5320.
") Sm]ouva. vo~on(,6ra; sm~ouva učřlovski; Zpr<i.va, 210. Tím byla
vyplněna mezera v ~ák(modá.rství, pokud dříve bylo pochybno, jakou
pl'áv11JÍ pova,h u má 'b ezplatné přeVlzeti slu'tebnkh úkonů, netýkajících se
pn1VllÍoh jednání; Schey, Obl. Velr.h... 1, 452, 725.
0) Domněnka, že jsou :konány z·a úplatu (§ 1152), neplatí na pL Pl'()
~lužby, konané .příbuznými v domácnosti nebo živnosti; Sb. 122, 4179.
12.713, n. ř. (8) 3276, (9) 3464, (tO) 3837; odchy'lnáJ Izvyk10st místru; Sb_
9501. UžíváJ1í ·o,soby příbuzné jako čeledín a: Sb. 16.125, n. ř. (10) 3972_
Na druhé straně dodatečný sňatek nevylučuje nároky mzdové, které dříve
V'znikly: Sb. 10.423, 15.128, 16.028. Nepa:tra1é ochoty nezakládají nárok
na mzdu: Sb. 3727; avšak nárok takový zakládá konání služ eb v očeká 
vání. že hudou hOllor,ovány v poslední vůli, nelbo že dojďe ke sňatku:
-St. 6639, 15.128, n. ř. (10) 4025, (13) 5149; roz'h. 'Z 26. února 1918, Zentr.
131.. 1918, Č . .237 a k tomu pO'lmímka vy<lavate10rva.
JO) N >t pl'. § 92.
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-SrrulOUNll o rulo naproti tomu l1;e uzavříti je Offi/ za úplatu (§ 1151,
1) ll). Úpla,t ou moho'u býti penj'z:e neblO jiné věci nebo úkony(§ 1151) 12). Mírou úp~at je, není-li tu jiného ujednárú 13), to, 00
podlle okolností a podle zvyklosti beze'lstnéiho obchodu (§ 863, 2)
~e přim'ěřeným (§ 1152) 14).
4. Smlouva s,}užební jest sm~ouvrou klonsenStlálnÍ a není zává.zána na určitou formu 1"). Ob:s ah mŮ'Že bý,íti llirČen předem.
prawvním řádem, j1el!nuž, se zaměstnanec výslovně nebo mlčky
podrobuj,e 1<\). Velioe čalSrté jsou též smlouvy ko,1 ektivní mezi
~lužbodr árci nebo ,s vazy jejich se sva,zy dělnickými 17).
5:WJně

§ 381.
POVillllOStí
(Š 1153).

2. Povinnos ,t i
zamlěstna,ncov:ou

zaměstna, ncovy.

jes,t vykonáJvati slíbené sl'užbJT

1. O dTUhu a ro,z sahu shl,žeh rozhodlUijer ujednáni, ucmene
výSlOVllě nebo mlčky . N,ebylo~li nic ujednáno', jes,t k,ona,t~ ,ShlŽH) OJž jest
Zpráva, 21{).

důležité

zejméll1a se

z,řetelem

na po,v innost 'správy:

12) Z,pr:.í.va, 210., V takOVý.crlltQ případech jest předpisy o smlouvě
služebllÍ nebo osmlouve o dílo užíti netoUko ,obdobně (S 1173).
13) Neprokázané ,t'Vl'zení objednJilltelovo, že -byla sjednána zvláštní
úp1ata, nevylučuje, že úplata může býti určena soudem : Sb. 7696. Totéž
platí pH neurčit é výši slibu: Sb. n. ř. (15) 6156. S110vnej též Sb. 492, 4185_
14) Zjištění toho je tu již otÚJzkou výkladu, nikoliv předmětem
konstitutivního urstano'vCll í (§ 1152 o. z. o.) soudcem: Zpráva, 211. Místní
zvyklost: Zák o oibe.b. pom., § 6; 'zák. o úřednicích statkový~h" § 5 a j.;Sobey-Manz, k § 1152.

15) Výji,mJ<a (písemní forma) : smlouva o ustanovení lékařem nemocenské pokla,d ny: Nemoc. zákon z 20. listopa,du 1917, 'č. 457 ř. z., § 6 d.
Výjimkou 'Však ~lel1í právo zaměstlllanco'vo, žádati dod,atečlllě služební
listinu, písemné po.tvl'~eni o rsmlouvě, _platně u1Ja,vřené ústně: Zák. o obcb_
pom., § 6. Ani !)ři učňovské smlouvě (živn. ř . , § '99) není písemnost,
~mlouvy předpokladem platnosti: Sb. 16.015.
16) Sbora § 314,

Č.

1.

17) Shora § 314,

Č.

2.

1) Místní zvyklos,t (§ 863, 2) však s ohledem na různorodost poměrú"
' s kterými nutno počítati, nestačí: Zpr{wa, 211; srovnej 'Však na p,ř . zák_
{. úřednících statkových. § 5; E1IlTenzweig. 443, pO'z. 38.

268
by") oko,l nostem 1) Jlřiměf'ené (§ 1153, 2). Za okolností (§ 914)
lze zaměstnance přidržova.t,i k vícepmcím za zvláJštní odmčnu
(živn. J.. , § 96 h), anebo ke službám jiného druhu. Pl'á,v o k vynálezům, krt:,e ré učinil zamčs.tnanlec" přís1uší tomuto , avšak službo(lárce mľlže si 'Hmil'ouvOll vyhradit.i autorské prá;vo ]z vynáLezúm
v,e ,službě učiněným ~). Žádným zp,ůisoU:em nesmí zaměstnm1 8C
]Jl'Ovo'zovat.i v,e dlejší obC'hod na, újmu službodá~·ce. Přest,oupení
kO'nkurenčního zákazu zakládá povinnost, nahraditi škodu a.
vydati v)'hody, jichž nm ěstnanec protiprávně nabyl (zák. o obch.
porn., § 7).
Totéž platí o přijímání darů, odporuje-li povinnosti (zák.
obch. porn., § 13). Závazek k náhradě vZlliká též pOI'lI~ením tajemství obchodního nebo podniJ<IO;vého (živu. 1.... , §§ 76,
82, lit. c).

Q

má vykona.ti služby ol.'iobně, pokud: z'e
nebo z ol;:olností pr1padu llevyplývi jinak (§ 1153, . 1).
Zda zast.oupení je přípustné, je t,edy otá,z kou jednotlivého pří
padu, mc,e11í za zástupc.e je po'Suzova,ti podle vš,eob€cných zásad
(§ 1313 a). Nárok na služby nelze, vzejde-li o tO' pocohy9'llOS.t,
j1řená'šeti !la jiného (§ 1153, 1).
2.

Zaměstnan ec

~mlouvy

3.
včas.

Zam'ěstnanec je po,v inen vykonati objedlULJ10U práci
Prodlení má: obvyklé účinky (§ 9'1 8).

z~(

4. Zamě8,tnanec je povinen vykonati prá,ci sj1ednané'ho, způ
sobu. Hučí za za,vinění 4), avšak nikoli za výsledek ú) . N eschopnos,t mťtže všalt býti důvodem propruště,ní.
Z) GrUllberg, Beschaffenheit d e'r DiensHeist ungen, Ger. Z., 1913, Č. 16~
týž, Hoh ea'e Dien!'ite ... , tam-ze, 1914, Č. 2,1. Vr~~ceni naleze nýc h cenností
llC ·pa(H. pod ,pojem konání sluze,b: Sb. 11.389.
:I) Avšak u s tanovťní smlouvy, kterými zaměstnanci má býti vzat
U'žitek" z vyn;Uezu, jsou neplatna (pat. zákon, § 5); Marquardt.
Ang·estelltClJlerfindung·. 1914. Č . 7; &hora § 316, Č. 8.

,",přiměřený

' ) K pojmu zaviuění: ne každé nepaotrné nedopatl-eni je
Ro.zh. živn. soudu 2224.

zaviněním:

/

") Není pQvinností ke spl'Úvě (na rozdíl od sm.louvy O dílo, § 1167),
Z,pni va, 241. Ehrenzweig, 444; Rabel, Haftpflicht de s Arztes, 1904; jinak
Geller, Haftpf1icht (ler Heilkti.nstle 1', Zentr. Bl., 1904, 529; s rovnej dále
Gschmeidler. Haftpf1icht. des Arztef<, 1904; Th. Me~' el'. DaH iirztl'ch e Vertrag'R vnl'ii1tni s, Hl05: M;lltill ~ . 1) (' 1' Bergfiihrťrvertrag-, 1906.
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§ :382.

:-3. P ov inno sti

Zamčstn a.vate l

zamě:;tnavatelovy .

je povinen

1. platiti sjedJlanOU ]),
úpl:lJtu (mzdu) 4).

obvyklou ")

nebo

přiměl'enou

3)

ft) Úp'l a ta, ,,) příslu š í zpravidla, nehylo-li jinak ujednáno a W
nenHi pIi službách tohoto dlJ:uhu jinak qbvyklo, teprve po v'Jrkonu služeb (§ 1154, 1). "J e-li plat vyměl1en podle m ěsí cu nebo
v kratších obdobích, musí býti zap~a;cen. na konci každého tohoto.
období, je-li vyměře n podllle delšíoh obd,obí, koncem ka,žďé'ho.
ka,l e ndářního mPls:ÍCe. Plat vym; ěiíený podie hodin, kusů, nebo
jednotlivých výkonů , musí býti za,plac311 za výklony již pl'ov:ed,ené konc,em kažétého kalendáiního týdne, jedná-ll sle však
o , lužby vyššího druhu koncem ka,ždého kalendářnf,J}ú m ě . · í ce'·
(§ 1154, 2; s,r ovnej též zák. o obchod . pomocll . § 15, zák. o, úřed 
nírÍ<:h statkov)"ch § 10, zák. homí § 20Ci). Tím 'jest. vza,t zřetel
na různou úvěruschopQl,ost zaměMnance. Nejde tu však o právo
kog1entní G). "V každém případě 7) jest vydě la.ný již plat splatniskon če ním služebního poměru" (§ 1154, 3) 8). Smlouvou můž e
býti službod á:roe Pl() vi nován platiti j)'1'eClem anebo poskytovati
zállo hy poďJ,e míry vykonaných s,lll zeb. Zam ěsltnanec, placený od
kmm nebo podle jednotlivého výkonu , má ze zákona (§ 1154 a)
, 1) Za výj ilnE' čné upotře'bení lI a jiném mí Rtě sl užellním niile-ží zaměRt 
mmei vyš,~í úp'~a,ta: Sb. n. ,ř. (4) 1341; totó~ platí patrně za víeep rác i, konanOll ,; pOlušením I cdčlníh o ·klidu: Shora § 107, poz. 16; 'j:nak Sb. n. L
(7) 2843.
' ) Místní zvyklost : Sb. 9166.
") N:t
(15) 5928.

př . :

UŽíV[I-li st'

učně

po uplynuti

učební

(loby : Sb.

ll.

ř.

') N~~ro l ' ~mě.r uj o pI'oti ohjednateli, ni.koliv proti osobě, povinné dlezáko na .I1 é'sti náklad: Sb. 3426, n. J'. (ll) 4107, pokucl nejd e o uUečné
upotřeben í : Rb. 10.916.

5) Stran pojmu úplaty (platu ) : Lenhoff. J. Bl.. 1917,
tamže. 1889, C. 3.

č.

30; Ofner.

") Zprxva, 214; jin ak zák. o ohell. ,pom., § 40'-

\ 7) PI'l1VO kog'entní: § 11 64.
8) Avša.k vy:;tO llpí-1i zaměstnan ec ze s,lužby bě h em roku. llemá nárok
na část novoroční remll Jl ('raee: Sb. n. J'. (2) 646; j. m. Elll'enzweig, 445,
poz. 60 a.
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práNo žáda,ti zá;lohu odpo'Vídajicí vykonaným službám a výlohám 9).
b) Mz.dJa muze hý,ti mzdou ča,sov,ou, kusovou nebo akordní.
,Je mzdou časo,vou, říd!í-li se pod[e 'trvání práce, mzdou kusovou
Hebo ako,r dní 10), zá'vi'&Í-li na výls,1edku p["ruce. Mz.é\loU' k'u sovou je,
,.Je:stJiv6 množství není piíeodem určeno, mzdoTh aklko rdln:Í, jesrtliže
výkon aneho počet kusů je předem ustanoven nebo ,omezen.
O ako'ťdlu 'skupinovém se m~uví, ro'zdělí-li stkupin.a; d'ělníkŮ' práci
.a mzdu mezi s,eha 11). Úkolová! mzda horníků, gáže nebo honorář
llerců, jsou jenom jimé náz,v y prro tutB1
ž vlěc,. Naproti tomu pravis:e (zák. 'o obeh . pomocn. § 10), podlúly; na výdělku (zák. Or .obch.
pomocn. § 14), denní platy (zák. .o .oibch. pomocn. § 12), remunerace a j. jsou s lu~ebnjmi požitky zvlálš,tnÍh.o dlruhu.
c) Nároky na mzdu požívají z,vláštníCth výhdd v konkursu
.a. při vnucené správě 12).
d) Nároky nesamostatIlJých a něMerrých samorS't atných za,ll'l'ěstnanců na úpla>tu a náhradu výloh pl'omlčuji se ve tř, ech
Tetech (§ 1486, · č. 5 a 6) 13).
2. Zaměstnavatel je dále po,v inen pos-tarati s,e na vlas,tní
11átklad 'o bezpečl1O'st života a idra,v í zaměs,tnanců, pokud ďae po'vahy ,služeb jest tak možno a pokudi, upravuje výkoIlJ služeb.
-za,řizuje a ltdržuje p~·a(J.ovní lll'íStl1!OISlti a nářadá, k'teré po,řiz.ovati
}e's t jeho věcí anebo lťte~'é skute'čně poíiz-ujer (§ 1157, 1). :,Jer-li
zaměstnanec přijat v domácnost zaměs, tn:avatelovu, jes't zam'ěst
navatJe~ povinen po,s tara,t i se o to, aby mistnosti k obývání a
spaní, ,s'trava, jakož i doba pr~ce a oddechu byly zařízeny tak,
jak to,ho vyžadují .ohledy na zdraví, mraiVl10st a nábožens,t ví zar
9) Lenhoff, J. Bl., 1919, Č. 27. Nárok na zálohu nemá však stejný
význam jako vymíněná splátka: Sb. n. ř. (5) 1711. Pro neplacení vymínooý,ch 'záloh lze odepříti další konání práJce a 'z ádati přiměřené odškodnění za práci již vykonanou: Sb. 4227; srovnej též Ehrenzweig', 445; týž ,
Zivi1l'echtsrefo'rm, 23.
'0) Kalme, Gewe'rblloher Akkordvertrag, Arch. f. 'b gl. R., 29, 46 n,
11) lilll'ig, Gmprpenakkorďsvel',tl'age, 1916.
12) Lassel, Lohnpfailldre,oot, J. Bl., 1889, Č. 8; Pick, Loh11'beschJ.ag11ahme, Grunh. Z., 28, 1 n.; Gl'unherg, Stellung deI" Dienstnehrner. ", J. Bl..
1915, Č. 15 a'z 18.
13) Stejně nál'olk zaměstnavatelův stran záloh na budoucí sluz,bu.
l,teTé již nemohly býti vykonány, poněvadž slu~erbní poměr <1říves,končl:
srov. Lenhoff, J. Bl., 1917. Č. 18 až 21; Ehrenzweig, 440.
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městnancovo"

(§ 1157, 2) 14).

1~ěmito kogentnJmi (§ 1164) před
povinnost službodárcova. k péči Ol zaměstnance
vyčerpána 1Ú), nýbrž předpisy ty t.voří jenom základ pro živno.stensko-policejni CLoq;or a jsou pomůckou pro roq;hod'ováJní úřadů
v jednotlivém případ-ě, a to jak co dJo po'S~t.iV11ího požadavku
;stran ochranných opa t.ře ní na záJkladě smloucvy, ,tak! co do
nároku na náhradlu. škody (§ 1295) pro za.viněné zanedbá11í. Zál'oveň je tím službodárci ulo,ženo hi\emenocl:ůkazní, jeolik,ož se tu
}ec1ná o pOviIlliOSt smluvní. (§ 1298).
3. Službodárc.e k'onečně ručí (podleobdob;y § 1014) zaměst
l1anci l1!ejen za zavin'ěnou, nÝ'brrž za každlou škodru, spojeno~l
s výkonem práce 16). Naprot.i tomu zrusadlně neručí za to, aby
zamě.sbnanec hyl řádně zamělstnruván . Zam'ěs>t.nanec zpra,vid1'a nemá
nároku na to, ab;y byl zaměstnáván 17). Avšak ako'r dní d:ěl1úk,
kterému se piikazuje příliš málo práce, můie požadlovati onu
mzdu, kterou by byl pra,vděpodobnJě pri'i. -dos,ta:tečném zaměstnání
vyd~ělal (§ 1155, 2). Stejně může ujednáním výslovným nebo
mlčky učiněným býti zajištěn nátok na přiměi'enié l zaměstnání.
Dále může býti řáJdným diflvod.em k pi'edčasnému rozvázálÚ
smlouvy zaměstnancem, jesrt;1iž,e je neCLosta"tJe1čně zaměs,tnáván.
Konečně rozumí se v určitých pNpaďec,h, jak,o při smlouvě
:učebnÍ, nárok na přiměřené zam'ěstnáruí sám sebou 1S).

pisy není

vša~

§ 383. 4. N ,e' b elz Ii e čín á h o cl: y.
Zásaďně nese každá s,t ra,na nebezpečí náhody, která u ni
na tanel.
1. Jes,tliže se zaměstnanci náhodQu, jdoucí jemu k tíži, znemožní výkon s1užby, není s~ce povinen náhrU!dou, avšak nemůž'e
14) Srovnej též ŽiVIl. ř., §§ 74 až 74 d : zák. o obeh. pom., § 18; zúk .
.() úředn. statk., § 18; Sb. n.ř. (15) 5749, 6060, 6099; (19) 7071; Kaskel.
.
Al'beite-rschutz, 1914, 163 n.; Zpr:1va, 224.
15) Z,amě st nanec má na př. každým ,způsobem ná.rok na vo,lnou doobu,
na Govolenou, nikoliv jen na d,kladě zvláštnic:h záJkQnnýeh ,předp,isů (klid
nedělní, zák o obch . .pom., § 17, živn. ř . , § 74c aj.), mebOo dle ujednání,
nýhrž též pod]e místních 'zvyklOostí a vůbec s ohledem na zdraví: s!'()iVnej
tM předpisy O' 'z ákazu noční práce žen a Qsob m~adi stvýeh v živn. ,podnicích; o nedělním klidu; oQ 8 hod. době pracovní a pod.
16) Sb. n. ř. (9) 3635; Sehey, Obl. Vel'b., 654; SChoendorf, Zentt'. Bl.,
1919, 342; Ehl'eI1Zweig, 447, po'/-. 74~ a 75.
17) Sb. n. ř. (6) 2312, (9) 3600; Klem, Zentl'. Bl., 1910, 24.
lS) Ehrenzweig, 446.
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také požadovati mzdu. Přes to vyžctduje dnes panující odYažovalll hospodářských zájmů, aby s.lužbodárce převzal člÍ)st neuezpečí, které stíhá os'obu zam(Sst,l1a~lcovu. Tomuto stanovisku hoví
nyní také zá:kon (§ 1154 b ve znění zák. z 1. dubna 1.921..
ě. 155 Sb.) '), 2).

Cl) T'r va,l-li výklo,n služby již 14 dllí a), máJ zamě,stna,nec llárok
na úplalt.u - a,viš ak nejdéle na dobu jednoho týdne~) - v [Jří
pa<lě, že mu důl ežitý, jeho ,osoby se týkající ") dťlVOc\', bez jeho
zavinění (úmy's ulého nebo hrubou nedba'los,tí) překáží ve výkollu
Rlužby G). Je-li dl1vo'ďem nemnc, nebo úraz, tedy přísluš.í tento
nárok 7) nejprv,e na 14 dnJ a m.íst.o něho pří,s.luši pak zaměstnanci
') rlatí též pro dě l nietvo v hornictví: ,Jlld. ::l56 (rozll. ll. ~. ě. 183,1:
i:\bÍl k,l. 100): srovnej též zák. o ohch . pom .. §§ 8, 9; zák. o úře-dn. :tatk ..,
§§ II až 13 .. Froti návrhu. podan ému je,ště v Ir ak .panské sněmovně , ab~' při 
měrenou změnou tohoto p'ř e dpisu bylo čeleno udánlivému nebezp e či. že
hude jednáno in fraudem legis: Anonymus, Gcr. H., 1917, č.50, 49211. g,t ran kritiky tohoto velespoTllého uSltano'v ení: Ehl'enzweig, Zivilrechts. refonn. 24: Fied'le r, J. Bl., 1918. Č. 41; Merkl, tam že, Č. 47 až 50: Kl ein,
Zent\'. Bl.. 1918,863 n.; Grunbcrg', Gel'. H ., 1918, 'č. 6.
") Za R<'1kollska nebylo to kogentním právem : § 1164; dilvody
( f i nanční po,va.hy): Zpr::wa, 217 n.; srovnej 110'zh. živn. s. Č. 2724, 2824;.
Jud. 256 ( předchoZÍ poznámka). Nyní je to p'rávelJ11. kogentním ,podle '7,nění
§ 1164 (]1e 'lák . z 21. prosince 1921. Č . 4917 Sb. Avšak tím ne'j sou dO't č ena
ona ustanoyenÍ již p,l atných smluv kolektivních nebO' řádů ,pracovních
nebo služebních. ktedt jsou p"'o d ělníky příznivěj,š í (§ 1154 cl" 3).
") Aby Ee nemohlo s.táJti, že by 'službodárce hyl 'b eILprostřecln ě za
~eboll povinen, ,p o,s kytovati několika z\1!rněstnaI1.'Cllm, kteří se Is ta,l i pde€"
neschopnými, požitky, aniž vůbec dO'5 tal výkon s drUlhé strany.
' ) Smv. ,š výc. obl. pd,vO', Č. 325. Opětovaná nemO'žno"t pníce z téhož
dŮViCdu se sčítá: Ro'zh. žiV-no s'. Č . 2743.2811. Opa<čně nenáleží vyšší úplata
alli za. nemožnost slllžbyz růz,ných (li'lvodl1, pokud jcclnotHv& pHpacly
tezprostř,edně jdou 'z a sebou : T()Z,h. ž:vn. s., č . 2784. Při d éJle trvajícÍ
nemožnosti práce 'zů i=ltává .n árok na, úp,l atu zachován aspoň na. týd en:
Zprú,v a" 215; fO'7, h. živn. 5. Č. 2736; j. m. Soyka. Ger. Z., 1917, Č . 12; proti
tomu E. Adler, tamze, Č. 18; 'srO'v. též Kai\ser,. tamže. Č. 26.
5) Není zapotřebí , že důvody vznikly v je ho o~obě: PHklacly rozh_
Z·Vll. s. Č . 2721, 2725. 2734, 2768.
6) Podle rak pdiVJa platilo toto omezení jr'tlom pro nemoc a úraz_
Ro ztl '1 lento č ~ . pnívo opu st ilo; k odůvodnění tohoto s tanovi~ka:
Zp,ráva, 216.
7) § 1154 b, 4 ustallovuje mimo to, že požit,k y, na k.teré je núľok
v l}řípadě nemo-ci na UI"čitou dobu, platí i tehdy, by~-li zaměstnan e,c propuštěn, poněvadž llezavinětl;.Í, ne7.pllso'hilo,s t k pr;ki trva:la d élc 4 n e d ě l
(živn. ř., § 82 h).
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ve třetím a čtvrtém týdnu nemoci po 10'%, v prutém a šesMm.
týdnu po 20 %, sedmém a o·smém týda1JU po 30 % úplaty 8).
b) Bovinno's t službodárce, plcttiti sjednanou úplatll pí-es to,
že služba nebyla konána (§ 154 b), se při Q<Ij.emocnění zaměst
nance v:e směru časovém i věcném čá.stečně rozšiřuje, stojí-li
zaměstnanec v užšim osohnJÍ.m poměru k zaměstnavateli 9), je-li
služ,ebtní poměr tak.'ového druhu, že zahrnuj'e, výděle'ooou činnost
zam€stnanwv:u hlavním dUem a byl-li zaměstna.n:ec přijat do
clomácnosti zam:čs,tnavatelovy. ~Hmo to je' pB8idpoklaďem, ž1e
sltlžebn'Í poměr trva,l již určitou dobu a nehy} uzavřen na ďobu
pomíjející potřeby. Za pomíjející nelze s,l uiebni poměr považovati
tehdy, trvá;-li již jeden měs~'c. Onemocněmí 10) nesmí vša,kj býti
zaměstnancem zpUsobeno úmysln:ě nebo hrubou nedbalos.tí. N chl,ed:ě k tomuto. pHpadu, jest však dúvo(]i bez významu. Onemocnčni můž,e býti způsobeno poranělúm neho úrazem, ať S'e' stalo
tak v dhmě službodá'l'ce nebo mimo n:ěj. Za těchto, předpokladů
má zaměstnanec míro:m na nutné zaopat,ře'l1Í, lékal'-sk'é' o:šetření a
lmtné léky a to, trval-,li ,služehní pomě,I' již alespoň 14 dní, až.
do 14 dnu, trval-li služebni poměr alespo-ň pul roku, dOl čtyř
neděl. Službodárce je tedy v prvé řadě po,v inen pečova, ti o nutné
ošetřeni, tfeba,s náklad: jd~ na úoet zaměstnance. Opom,ene-li.
8) Podle rak. § 1154 b, 2, r,menšoval se nárok na úplatu o onen díl.
který ocTp'oviclá poměru mezi skutečným příspěvkem sluzbod:kce a vej'ejnoprávnímce1korvým ohnosem pojišťovacím: srov. Zpráva, 2Hi. Čs. právo
v é'Ouhlasu IS § 8 zák, o obeh. ,P()<lll. tento předpis opust.ilo', a může naopak
ve stanová,ch nemocemké pokladny býti určeno, ze poji.štěnci, majieí
nárok na .pIlnou mzdu. dosta·noll menší nemolcenské, anebo nedostanou ho
vůte·c (zák. o nemoc. poj. ve znění zák. z 20. listopadu 1917, Č. 457 ř. ·z'.'
§§ 9 C, Č. 4). Dobrovolné ;pojištění soukromé nedortý;ki~ se, není-li
jinak uje(lmíno - ná1'Oků z~mě,stnancový0h vúči službochí.rci: Zpráva, 216.
Na.proti hmm slu,ší Sl'a.ziti náhrady, Me1'é za,městIl:.mec do~tane' odjimtd,
na př. svooečn éJ; Ehl'enzweig, 450; j. m. He1mer, Gel'. Z., 1918, Č. 23; proti
tomu Hanč. tamze, Č. 31; 1919, Č. 11; Beissel, tamže, 1919, Č. 1; Wallner,
Zprávy n ěmeckého hlavního .s v·a zu průmys1., 2, Č. 24; Stein, tmnže, Č. 28.
Totéž platí .Q n:ÍIl:ocích proti státu 'L dťlvodu mobilisa,ce: Wallnel', ta,mze,
Č. 35; Katl7.6'l·, Pr. J. Z., 1922, Č. 9, stl'. 2'43; mzh. n. IS·. '7. 11. dubna 192·2,
J. Bl., 1922, Č. 13. Neplatí to v.š ak o úspoře na oděvu a stravě: Ro'zh.
živn. ·s. Č. 2737; jinak Č. 21734.
0) Právo kogentní: § 1164; Zessnel', J. Bl., 1919, Č. 27; smv. též ziko
o úřed ,n. st~tk., §§ 13 až 16.
JO) 7~ nC'moc ~e neduh v příčině povinností slllžlJodárrcoYých k úh~'a{lě
ná.kladů pova,žuje teprve tehdy, stanou·ii se núklady takové nutnými:
Lenhoff, .J. BI., 1!J17.č. 30.
18
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zaměstnava,te,l

této pece, j1e povinen náJua,CLou. Z3.iopatření a
mme se stáJti buďto v: domácno,s,t i aneb'o' v nemocnici
anebo soukrom)'m úšetřením u osob 11) třetích. Zaměs,tnanec
můž, e žádati: aby byl dán do nemocni<ce, je-li to' dil61 povahy nemo'Ci nutným. Opatí1ení u o's'o b t,í 'etích je přípus,tno jenom &61 ,00'11hlasBill zaměstnauoovým (§ 1156). Břemeno zaopatř,ení domácího
nes,e 's lužbodá'roe. Hotové výlohy za · lék'a.řské oseltření a nutné
léky, ja,ko~ i 11ákladop3.itř,eni v nemocnici nebo u třetích osob,
sluší naproti tomu v prvé řadě hraCLiti z peněžních poiitk:ů 12)
zaměstnaI1C,ových, připada,jídch na dlobu onemocnění. Platí tudíž
v: tomto rozsillhu jenom ja]w zál,o hy na mzdu 13). ZáJva,z ky zaměs,t,
navatetovy o<'V'šemod!)ad.ají, pokud! zaměstnanec má nárok na
stejná plnění d'Usledkem pojištění. Konečně započítává .sel i tu
poměrně skutečný pí·íspěvek zam'ěstnavatelův k V'eřejnoprá'V'n:íImu
pojiš, tění zam'ěstnanCO'Vl.l (§ 1156 a).
ošetřenÍ'

c) Všechny pOlVinnos,t i zaměs:tmav:ateJ.o·vy zásadJně končí pro
budoucnost za-lmnčením silužeibního poměm. Avšak o0hraJll1é
př,edpisy v~ prospěch zaměstna.n:ce, () nichž právě byla řeč
(§§ 1154 b, 1156), byly by ilusorními, kdyby zaměs,tnava,1Jell se
mohl z nich vymknouti tím, ž,e by zaměstnaJrc,e Pl'O jeho onemocnění nebo jinakou př,elcážku ve vý]mnu služby mohl pmpus,t iti
nebo vypověděti. Na .a.r uM straně nemůže záko,n výpo.věcT
z těchto dů.vodů vůbec zakázati a to tím spíše', když výpověď
v j,ednotlivé1n příp.a;dě může' nasta;t i be,z udání důvodu. Proto
volí zákon (§ 1156 b) střední ces,t u 14): "P:ovinnolsti, které: má
zaměstnava,tel podle § 1154 b a 1156, zanikají, skončí-li s,e slu7Jební poměr uplynutím do,by, na k't erou byl snuluven, nebo- dř1.
vější výpovědí nebo pw'puštěním, jež nema-jí . d'Ůvod .s,vůj .v,e
smysiJ.u § 1154 b v nemoci l1Jeho v jin.ých důležitých příčinách
zaměstnance po stilhuj í cÍch. B~l-li zamě, s, tn:vnec ~ropuště'n pro
př,ekážku, nebo byla-li mu dána výpo,v'ěď v ďOhě, kdy překážka
trvá, nemá skončení služebního poměru ,t ím píivoděl1ie vlivu na
jmenované nároky" (§ 1156 bl).
11) Osoby ty nemusí býti rodinný<ffi,j

'2) Nikoliv :též
vým: Sb. 223.
'3) Zprú\'a. 223.
" ) ZpJ'úvu, 22<.[.

započtením

vůči

příslušníky

zaměstnanco-vými.

ostatním beneficjim

~aměstnal1co
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2. Na dnuhé straně náleží zaměstnanci "také za služby, které
l1ebyly vykonáJn,y, plat, jestliže byl hotov je kona,ti a jestliže
mu bylo v tom zabráněnooko'lnostmi nastalými na straně zaměstnavatelově" (§ 1155, 1, 1). Nárok ten není nárokem na,
11áhra.clu škody, není jenom přiměřeným odšlwd:n ěním, k:tJeré by
mohlo býti menší ne·ž mzda, nýb~'ž jest ." úplato:u", nárokem ze
smlouvy na úplatu, kte'r ý přísluší v tomto příp{1ďě až do uplynutí
mlo'llvy nebo lln"tty výpovědní přes t,o', že vlastní plnění bylo
'Zma,řeno ) .
Nárok jeiS,t odůvodněn nejen, nalstala-li událost,
týka,jící se samo,t né osohy službodárc9vy (§ i1550. z. o.),
nýbrž vůbec, jes.tliž'e okoln.os,tiJ leŽÍCÍ na, s.traně Shlibod~rcově.
·překá~í výkon služby,teďy též "zevní" náJhoďa" jako, zastavení
pro,y ozu a pod. 16). Stejně j estt1i~e zamě,stnayate~ vzal nebezpečí
l1ai ebe anebo odmítá s,lužby 17). Tím 'S.piše ovšem, jestliž e výkon
'lužhy hyl zmařen za,v iněn:ím zam:ěsrtnaNateloYým 18), Y kt,erémžto phpadě je zam ěstnavatel mimo to poiV'illeIll k náJl~'ad!ě dalši
~IDody (§ 1295) 19). Na dnlhé straně musi si yšak, zaměstnanec
~,Ypočí:s,ti, čeho u šetřil tím, že Ke službám nedošlo, nebo, co jiným
'Zamě, stnál1ím vydělal, anebio ÚJJ1yl slně za,nedbal vydělati" (§ 1155,
1, 2). '1'0 je omezení 20), které bylo nutno výSl0'V1iě vysloviti,
jakmile plnění zaměstna,yatelovo byLo prohlášeno za spln ění
1ú

15) Zpráva, 221, 233; Lenhoff, Recht der dauernd Angestellten, 75 11 .
.a j. Podle starší ho práva (§. 1155 o. z. o.) hyla otáJzka ta pochybnQu. Jde
o výj imku z pra,v:dl3i § 1447. Ja.k ožto nárok ze smlouvy, ,po'žívá, núrok
tento t.aké výhod jeho atd.: § 148&; konk. ř. § 51, Č . 2; řád. vY'rovn.
% 23. Č . 3 a j .

.t") Roz-b. živn. s. Č . 1600, 1773, 1774, 1839, 2172, 2250; Sb. n.
4986; jinak Sb. n. ř. (15) 6077 (v .příčině agenta na .p rovisi).

ř.

(14)

17) Sh. 14.333, n. ř. (4) 14&8. Neoop'l'á'V'nené pro'puštění -z3ilcládá, náToky podle § 1162 h: dole'ji § 384, Č. 3. NaJP1'Oti tomu Spa-cHL po·d § 1155,
'Odmítá-li se slu~ba bez propuš tění: Shm'a: § 382, Č. 3; Zpráva, 221; j. m.
Ehrenzweig, 448, Č . VII, 1.
18) Ani výhrada ve s m~ouvě, že ,prá~e hude odejmuta, neopravňuje
1;: t~u, aby práce hyla dočasně 7.,astJavena bez odš,k odnení: Sb. n. ř.
( 10) 37,15.
19) Zpl'á.va, 221; Griinberg, Ve[trag'swidriges Verhalt e~l . .. , Gel'. Z. ,
1915, Č. 42 a:ž 44. N'a prot,i tomu není nutno, aby propuštění bylo ,p whlášeno beZ/účinným: Ro'Zoh. '" 23. ledna 1912, Zentr. m., 1912, č. 113, anebo
.aby byla placena pense: Sh. n. ř. (9) 3388, anebo ka.p itál na -zaopatře ní ,
Sob. n . f·. (10) 4023.

20) Srovnej

něm. obč.

zák. § 616; Švýc. obl. ,pl'.

čl.

332;

Zpr~íva,

18'"

221.

2i6
smluvní a, nikoliv za, náhradu škody (§ 1304). Dá;le hud:e možllo_
aby s·e za okolnos.t í zaměstnavat. el z tohoto závazku vymknuT
tím, že zruší smlouvu, aniž dodrží výpovědní lhů:tu (§ 1162) 21).
Do·šlo-li sice k výkonu služby, byl-li všaK zaměstn..:'\nec zkrácen
ztráton ča,su, nálsl,ed'kem zavinční zaměst.navatJeijov:1 anebo následkem jiné ok.ohtOsti leží'c-Í na s.traně zaměstnavatelovp 22),
nálež,i zaměstn.anci pfiměřernéodšk:odl1ění (§ 155, 2). Odškodně
ním tu bude zpravidla,23) zvýšení mzdy 24).

§ 384.
1.

Poměr

uza.vřen

5. Z á n i k sml o u v y sl iIŽ e b ní.

služební zaniká; 1) uplY11Utím doby, na k,teroH byl

(§ 158, 1). Zaměstnanec nemůže se zavá:zati na dobu

života 2) ani! vůbec na dobm .delší pěti le't. Po uplynutí pěti let je
mu každ'ý m způsobem volno zrušiti služební poměr se' šeSltimě'síční lhůtou výpověd'ní (§ 1158, 3) 3). Zaměstna.vatel naproti
tomu mttve se vá!zati na ja,k o·uko1iv dohu, takž·e v takovémto
případě právo výpovědi vzniká toliko p~'odniliou stranu; avšak
vzejd'e-li o tom pochybnost, nesluší míti za to, že se zaměstna
vatel zavá,zal na ďobu život.a.. Byl-li poměr s)užehl1í uzavřen
21.) EhTenz,weig, 448.
22) Odklad v nast.ollpení slu~lJy 11e,bo za,končení ,poměru uzavřeného
na dobu pra.vděpodo-bllé po·třehy anebo zejména při ,prád a,k.o rdní 'z trútou
času pro nedostatek materiá1u nebo nedo'statočnou spolupráci jiny.c h sil
pomocných aj., ro·zll. ZLvn. s. Č. 1609, 1773, 1774, 1839, 2250. Nej enom za
dobu ztracellou .,při konání služby". nýbrž i za clobu ztrac(,JlolI předtím
aneho ,ro-tom: Ro'zh.živn. s. č. 222'1.
23) Jd€'-]i . o neomezenou smlouvu Jla mzdu od .Jnlsu, pozůstáv{~ při 
ná.hrat.la v míhradě za <kusy, které nemohly býti zhoto·v eny: Ehrenzweig, 449 ll. 3.

měřená

je to

24) Za R:a,lmus ka, ne'b ylo ·t o pávem kogentním (důvody: Zpráva, 22~ ) ;
'y'~ak pdvem lmg'entním )J'Oc11e 'znčni § 1164, dle 'z ák č. 497 z r: Hl2!.

1) Krasnopolski. Gl'Unh. Z., 14,335; Anonymu,s, Losung dos Dienstvertrng's im Hanu. (leb. Ges., J. Bl., 1911, Č. 18; Lenhoff, Das Recht de ,"
dauernd Angestel1ten, 54 n.; Lotmal', Al'beit~vertra,g, 1, 508 ll.
2)

Zaměstnancova , zaměstnavatelova

nebo'

tř e tí

osoby.

3) Zák o obell. ,p omocn., § 21, něm. oM. zák .. § 624; Švýc. obL
právo , čL 351 aj.; He,c1e'll1ann, Forts'CllJ'it.tc, 30 n.; GrUnberg, Dienstvertr!l.,g
auf Lehellls'z cit .. ., J. Bl., 1915, 'č. 38 až 41.
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toliko na ZklOušku 4) anebo na dobu pl-echodné potřeby Ú), má se,
o to pochybnost, za to, že strany zamýš1e'ly, ab~ každá
".Z nich služební poměr mohla kidykoliv G) rozvázati jednos.tranným
prohlášením. Pro,t~ zneuž1:tí chrání tu př,oopis" ž,e ho,řejší us,taJ10vení platí jenom v příčině prvého měs,íce 7), po jehož uplynutí
pak nastupují obvyklé l,hůty výpověchú (§ 1158, 2) 8).
vze.ide~li

2. J,e-li služebmí smlouva uzavve'lla bGZ určení času, na neprávo výpovědi 9), t,a kž '3 smlouva
:zaniká termínem, ke Merému bylavypov:ěd:ěna.
ur č itý ča~\', pří:sh]Ší; ka,ždě , straně

" Je~li ,smluv:en plat od kusu n~b od! jedmotlilVých výkonů ,
nenas,t á,v ají ú činky výpověd~ v žádném případě dříve než se dolončí výkony v dob ě výpově di již započaté" (§ 1159 na konci ) 10).
l.hll1;.;'t výpovědllí může bý't i sljednáma" avšak v zádmu z<lměst
nanco'Vě jenom v určitých mez,ích, které jsou u'rč<eny různě podle
l)Ovahy služeb (vyšší nebO', nižší s,]užhy, hla,v ni nebo ved:lej,ší
zamě, stnání) a podie trvání poměru (§§ 1159 a a b) 11) . "výpo-

' ) NaprDti tDJ)1U ,.služební pDm ě r zkušební" u stanDvením lla krat ~ í
dDhu bez mDžnD,sti p,ředčasnéhD mzvá,zání smlDuvy s úmyslem, že po uspokojiv(' sJ už'b ě na, zj,owš'ku bude U'ZewI"en::t smJo<uva ,t~'v~tJá: , Rozll. n. s.
Č. 1690 ; Ehrenzweig, 453, poz. 120.
;;) Příklady : Rozh. živn. s. Č . 2189, 2856. Ohraničení je n eji,sté, oponě.
varli ani při služebním pomiím "na čas" (§ 1158. 1), nemusí doha býti
1ll'čelna podle kal cncl:í, ř c : RO'Lh . 'ŽiVIl. s. Č. 2677; Bhrenzwe ig" 452, k poz.
111 a za ní.
") J,lmed (§ 1158 2; živn. ř. § 99 a; zák. o obeb. pomoc. § 19) anebo
s kratší lhiltou vÝPDvědní, než jaká Db yče jn ě platí (zák. o úř e dn . statl;:.
% 19).
7) Na jed ll é st,r an ií patrně již také před nastoupenim služby: E,IHCll' Lweig, 452, po,z. 115;, pro-ti: roz,h. živn . s. č. 2579; na druhé s tran ě se
lhftta ta n8lproo!uiuje Ipřerušenim: TOzh.živn. '. č . 2775; SI'ovn. též Č. 2719.
8) Právo l<oge ntní: § 1164.
") Krei s, O vypovězení služební smlDuvy zřetelem na, III. dílčí nDvelu,
N Dt. Z., 1917, Č . 3 až 5. Totéž ,platí o s mlouvě uzavř e n é na ur č itou
-dolm s výhradou proc11ouž ern: Ehreu'Lw eig', 455 .
. 10) Právo kogentní: § 1164.
Jl) Kogentní právo ve prospěch zaměstna n oe : § 1164. Některé
'lvlú štni zákony stanoví l,hůty ,zvIMtní: na př. ''Lák o ohch. pomDcn. § 20,
'Živll. ř . § 77. zák. o úředn . statk. § 19, horní zák. § 77 a j. - Za vGUky
a, i pO' váke bylo Ip<rávo výpovědi D,p ětně omezov:tnD v zá jmu osob
k ljIJ'anné slu'Žbě povinných, srovnej vi. nař. Č . 694 'L r. 1920 a 2\8
z 1'. H'21 ; k ternu Po, ~elt: KHndi gun g im K ri C'ge, J. Bl., 1914, Č . 44;
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vědní

lhúta musí hýti v:ždy pro obě strany s,1J6Ijná. Byly-li smluveny llnlty nestejné, platí pro ,ohě strany lhúta del~í'~
(§ 1159 c) 12). Pokr.aču,je-li Ise v služebním poměru, třeba,s:
smluvní doha aJťebo lhúta výpo'vědní uplynuly, ,obnovuje se sIužehní poměr mlčky, a to l1.ení-li jinak ujlednáno, na neurčitou
d'obu, tedy až ďo opětne výpo:věd~ (§ 1158, 4; s,m vne1jl zák. o obch ..
pomoc. § 19; zák:. o' úřed. s,k'1Jtk. § 18).
3. "Z důležitých příčin" lz,e každý slu~ební pom:ér rozvázati"
nežd:oba uplynul,a a aruž s,e zachová! výpověd:ní lhúta; každá.
stl'ana může tak učiniti (§ 1162') 13). O diůl ežitostiďůvod'1l ' rozhodJude s'oudce podle volné uvahy. Některé vvláJštni z.áJlwny (zák.
o oblch. pomocn . a; j.) uvádějí jednotlivé dů'voďy, kotere připouštějí
závěry pieT an.a,logiam prro p['ávo ,0hčansk;él ) . Napil:otiJ tomu ne-o
ruší se služební pomě r tím, ve zaměstnanec b'ez. dúleiitého' d;úvodlu
předčalsně z něho vys,t oupil (§ 1162 a,) 15). Zaměstnanec zůstáva,
naopak za,váJzán i pro zbýva,jící dobu ,srnluVllí a při sm~ouvách
na dobu neurčitou po čas 16) odlpovídající výpovědní lhůtě (e~.
14

Arnold, tamže, 19'15, Č. 45; Gri.iJ1berg, GeL Z., 19150, Č. 6-; 't ýž, Not. Z.,
1915, Č . 7. 8; Stornbel'g, Ge~·. H., 1916, č . 11; Mayer, Die Kriegsno-veUeZU])): Rand. Geh. Ges .. 1916; Griiilberg, Ger. Z., 19116, č.· 31. 32; Kreis,
J. Bl., 1916, Č. 26; E. Aodle,r, J. Bl., 1919, Č. 13.
12) GraJbscheid, Einseitiger Ki.imdigungsV1orbebalt, Gel'. Z., 1918,
Č. 19 až 22. Po<He úmyslu ' zákonocláTc,o-v~ (arg. a silentio, § 1164) jel topředpis a,bsoilutně JwgenotnÍ: Zpráva, 227, 239; přes to vyslovuje se
(ratione legis a arg. § 1158, 3) pro možnost decr,š í výpovědní lln'l.rty 'laměs,t-.
nance: Ehrenzweig, 455, ,p oz. 142; srovnej rozh. z 28. ledna 1918, Zentr.
Rl., 1918, Č. 13.
13) Kogentní právo ,podle zák. 49'7 z r. 1921. - Sjoonání určitý,ch'
ditv,odů je po,u bým ,p rohlášením stran o tom, co má platiti jako. dMeži,t ý
důvod; p~·o<to je ujednání ta,kové podrobelllo 'Zkoumání soudcovu: Toté'Z
platí, jes,mže se smlouvou určité důvody vyl'oučí. Nepřípustná. je výhrada,
~e zaměstnane,c ponec~lává zaměstna,vl.1teli l'O'zhoclnutí o tom, j€cli důvoď
důležitý; srovn. Sb. ·n. ř. (14) 5418, (17) 7179, 7196; Zpráva, 229; Ehrenzweig, 456. Nn:pl'Olti tomu neni z!liportřeb~, aJby 'Vý.po.věď byla dáro ihned,
jakmi:le se stralla >O důvodu propuštění dozví; stl.1>Čí, že' tu je dŮvo.d v 'lá~·
koně odůvodněný a ~e důvod: ten v ,případě sporu se prokáž·el : Sb. 2.19.
14) Sb. n. ř. (9) 3479, (14) 5577. PHklaJdy: Sb. 2819, 4405, 4694, 8276.
n. ř. (5) 1884, 2047, (8) 3203, (16) 6-312, (17) fi.887, 6-914, (18) 7229; rozh.
z 25. ledna 1916, Zentr. Bl., 1916, Č . 2-12; rovb. 'z 31. října 1919, Zentr. Bl.,
1920. Č. 9.
15) Právo kogenot,n í: § 1164.
16) Arg. § 1162 b pro op'ačný .případ. Stejně Len:hoff, 97; Ehrenzweig~
457, !lm. 161; jinak Sb. n. ř. (5) 1933.

"
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ř. § 363, 354) 1;). Zaměstna~a,telJ11áJ však volbu, zda chce žádati,
aby zaměstnanecop'ěrt sJí\ližlbli' nastoupil a nahradH škodu, anebo
VM se daJškh rsilužeb je,h o vz:dlá: a žádáJ toliko náhradlu škody
pTO nesplnění smlouvy 18). Bo,' éLobu odlpírané silužhy nepřísluší
ovšem z·aměst~UlJIlci mzdla a pO'zb~áJ dokonc'e mzdy za práci již
vykonanou, jeSltliž,e práice ta pjíerrušením práce pozbyla ceny pro
zaměs,tna,vatelle (§ 1162 a na kIonc]). Stejně neukončí se služ'ebnÍ
pormě' ľ předčasným propuštěním zam'ěs·tnaIlce bez c1ůlež,1té příčiny,
nao'PíLk podlfž1 zamootnanecpřes to bez ujmy náhl'ad'J.úch nároků
dáJle jdoucích vojle nároky na mzdlu ze smlouvy na zbytek
smluvní dloby anebo až do, uplynutí doby, odpo'vídiající pra,viCLehlé
dohě výpo,vědní 19). Av;šak zaměstnanec musí ,si dJáJti vpočísti,
co u<spoořil tím, ž'e ke službě nedošlo anebo že vykonával sJužby
jiné, anebo to, co úmyslně zame,š kal vydrělati, jestliže dioba pře
saJhuj,e tE J11'ěsíce (§ 1162 b) 20). 'lytéi náJroky příslušejjl zaměs,t
na'llci, v'J's,toupí-li z důJe,žitého důvodu předčasně .a je'-li zaměs,t
uavatel tím vinen (§ 1162 b). Opačně musí zaměstnan~'CI poskyt~
(§ 1162 c) 21). Všechny ty,to námky nutno up~a,.tniti soudlIlě do
nouti náhl'adu škody pro nesplnění smlouvy, jr61stliže byl z vlastního zavinění pjíedčasně pro-puštěn: (§ 1162 .aJ). " Js'o<u-li obě
SŤ!l'any vinny přediěaS!llým zl'ušením s.luŽtebiního poměru, wzhodne
BouCLcle podle volného uváiže~ú, zda a v jaké výlši náhrada přísluší
šes,t i měsíců ode dne, kdy vzneseny být,i mohly; jinak n'elve jich
uplatniti (§ 1162' d:) 22) .

17) Sb. n. ř. (5) 1933.
18) Spoluručení osoby třetí, která vy.stoup,lélho dělní,lm přijala do
pl':lJce (živn . ř. § 86), se neV'ztaJlUje na 'zálohu na mz.du: Sb. 9997. Pod-le
zák. o ohch . pomo,c. má zaměstna;vatel míti jen tento mí,rok náhi'adní
(nikoliv též iJ1árok ~la splnění smluvního z.áva:zku): ROZlh. živn. s. Č. 2085,
2487,2837; Lenhoff, 98; Randa Handelsl'echt, 1, 250; Himler. Ger. Z., 1914, Č. 9.
19) Sbora poz. 16. Zaměstnanec, který nehyl usta'n oven na určitou
dO'bu s !lár<~kem na ,p ensi po určité době slu'Žehni, nemůž'e však ,porŽad.ov ati.
svoje poržitky až do doby, kdy hy byl nabyl způsobilosti pernsi:jní: Rozh.
z 31. ledna 1912', J. Bl., 1912', Č. 14.
20) Prá.v,o Jwgentní: § 1164. Pro anailogieký výklad § 29 7d'\k. O' obeh.
pomoc. a § 32 zák. o úředn. statk.: Bhremweig, 458; sTOV'nej Sb. n. ř. (17)
6754; Grunberg, J. Bl., 1915, Č. 38 až 4.1; Anony'lll'lls, tamže, 1911, Č. 38.
21) Právo kogentní, § 1164; sTO'vnej 'Z~ík o olbeh. pomoc. § 32.
22) Práv~ rk ogentní, § 1164; S,!10ViJ1.ej 'Zák. o obell. pomoc. § 34, zák.
o úředu. staHL § 34. Lhůta ,pla.tí také při výp«)ovědi prQti .přeďpisům
~mlouvy danó: Sh. n. ř. (16) 6392, jaknž i pro ujednanou konvenční pokutu: Shírka 87.
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4. Konkursem (§ 1161) se poměr shlžehní nekončí 23). Avšak
ll čas,tlúci mohou služební poměr v nejhližším tenníll.u roz,v ázati,
zaměs, tnanec. muže tak učiIúti ilm~,d (konk. i·. § 25), správce pod.staty jen za šetření zákJonn:é' lhůt,y v'ýpovědlní, bez ujmy ru6e,ní
k'onkursllí pods,t My za šlwdu, kte,r á z předčasné výpovědi
vznikne (konk. ř. § 25) 24).
5. Při zdzeni nebo propa,chto:vání z.emMělského statku pře
cházejí smlouvy s úředníky (zák. '0 úředu . statk. § 2'4) a Si111louvy
s čeledí (čelední řád pro Čechy § 26 a j.) na nabyvatele' nebo
pachtýi·,e. Avšak smlouva s úředníkem na sta,t ku dopouští v tal~o:vémto př.ípadě s,t,e'j né vzájemné p~·áv'o výpov'ědní jako při konkursu, kdežto 'smlo'lLVa čelední dopo;u':tí odbytné. Pfi zcizení obchoCLlÚho podniku lz,e sjednati piřechod služ,ební0h poměru s ním
spojený0h 25), na druhé stran ě můž'e tu VlŠak zcizeni tv'ořiti pro
zaměstnance přípustný důvod, aby ihned vystoupil. Živnostenská smlouva služební. zaniká" přes1tane-H pmvoz žívnos,ti; a\Ošak
zaměstnanci plísluší náhrada škody za to, že pozbyl výpo'vědni
lhůt.y (živn. ř. § 83).
G. S,11llií zamě,S.tna\Oatelov.Qll se sIl1l1ouva služeblÚ zpravidJla 26) nekončí. Znemožni-li se výkon služby smrtí zaměstnava
telovou, jde tu .o ná/hodu v j,eho o'sobč nas,talou, kte'r á zaměst
nancidává nárok na úplatu (§ 1:155) 27).. Totéž platí, jestliže by
siCle bylo lze vykonati slU'žby, třebaže zaměstnavart,el zemř<ll,
jestliž,e však c1ěd~,cové sJužby odmítají (§ 1155). Nalp wti tomu
ruší se smlo11va služební zpmvidla smrtí zaměstnancovou (zák.
o' obeh. pomocn. § 22).
7. Se zrušením smlouvy služ,ební. jsou spojeny
prárvní:

určitié l

zvláštní

účinky

"3) Shora § 347,

č.

3 b.

zákon o obeh. pomoc. § 23. PocUe § 5 zák. o' úředn. statk.
nejhliž,šího měsíce dáti výpověď jak úředník, bak správce
podstaty na zákonnou lhůtu, a,v·š ak nikoliv na dohu delš,í dvou měsíců.
'")

Stejně

může během

25) Randa,
H., 1908, č. 49.

H~ndelsrecht,

246; S0hrciber, Ein Beamtenp'l"obilem, Ger.

27) Sb. n.

ř.

zaměstnavatele může

.

býti {lůle~j,tým důvodem, aby
mohlzarněstlla'nec předčasně smlouvu 1'Ozvázati, při smlouvách na dlouhou
dobu mohou tak učiniti též dědicové zamestmwatelo'vi: Ehrenzweig, 460.
26) Av.šak smrt

(13) 4986.

28'1.
žádati písemné vy~vědčellí ~8) o trvání
a, druhu lwnaný'ch služeb (§ 1163, 1, 1) 20). Co ,s e týče obsahu
vy'vědčení, není zaměstnavatel povinen , e vyslovíti o mravním
chováJní a o hodnotě výk,onu zamě tnance 30), není však též
()práv"něn vysloviti posudlek nBpř.íznivý anebo pojmouti do vysvMčenÍ po,známky, kt,eré biy zaměstnanci zt.ěžovaly úS;kati nové
postavení (§ 1163, 1, 3). Žádá,-li toho zamě,stnanec, musí mu
býti vysvědř;ení na j,eho út,r aty vydáno již za trvám služebního
l)oměm (§ 1163, 1, 2). "Vy, svěd!č.ení zamě~,tnaiIlcova, kte~rá jsou
uRchována u !zaměstna.va.tele, musí býtil zaměsbnanci vydána,
I,clykoliv o t.o požá:dá" (§ 1163, 2).
b) "Byl-li za.mě tnanoo přijat do domácnosti zaměstnava
telovy, anebo hrání-li mu ~lužební poměr, aby si mohl vyhledat.i
110VOll ::;lužbu, musí mu po výpovědi býti dán k jeho žádosti
vlimHený vo~ný čas a nesmí mu pwto býti pla,t ZmeJ1ŠOn"
(§ 1160) 3J).
c) Zaměstnanec jes,t povinen vrMiti, než vys,t oupí ze služby.
1)ředměty j,emu s,věř, ené, sloožiti povinný úČlelt (zák o úředl\1. stat.k.
§ 34), vTátiti úpla,t.u, která po přípa,dě byla předem vypla,c ena a
11ebyla do."ud vydělána 32).
a) Zamo::itnanec

~

385.

Pro
Avšak i

může

6. Z v I á š t ní cl r u hy s m I o u v y s I uže b n í.

11ěkteré

při

typické poměry služební plat[ zvláštní předpisy.
takovýchto poměrech služebních sluší užíti předpisťt

"") Bendix, Di enstzeugnisrecltt, Arch. f. bgl. R.. 28, 94; Pfeift'l".
tamžc, 39, 314; MoUmann, Dienstzeugnis, 1911, Schmelz, Arbeitszcuglli~,
1913. Pracovni a čelední knížky byly však zrušeny zákonem Č. 571 ex 1919.
19) Právo kogentní, § 1164. O náiroku na nállIadu škody, odpín'l-li
se vysvědčení: rozh, 'z 19. ziří 1916, Zent,r. Bl., 1917, č,. 5. Nárok na v~' 
dání lluplikátu jest posuzovati podle e'kvitnl úva'hy: Ehrel1'l.weig, 462.
lJOZ. 188.
30) Ro,zll. živn. S. č. 2193; jiua,k živn. ř. § 81; rOllb. z 19. září 1916.
'Zentr. Bl., 1917, Č. 5.
:lL) Právo kogentní, § 1164; srovnej § 22 zák o obell. pomocll. a
% 23 zák. o úředn. statk. "Ces,toQu nařizo;vací Jq,e pro jednotlivé i'lkup,iny
sJuželJflích poměrů blíže určiti dobu, kterou jest ;poskytnouti po výpovědi
-zamě. tnanci, aby si mohl na1ézti jiné místo": Třetí dílčí novela § 51.
J e-li poměr nevypověditelný, musl zaměstnavatel toto ,p rávo pos,k,vtnollti
zaměSltnacnci patrně již v př iměřené době před uplynutím smlouvy: Eh1"enzweill;, 461, poz. 178; j. m. Lotmar, 2, 324.
"
:I,) Zpráva, 232; Adler, ArbeitRvertrag, 54: ~b. Jl. ř. (8) 3038; j. 111.
8ternberg, Ger. H., 1905. č. 9.
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občanského práva, pokud. ve zvláštních předpisech ne~sou ustanovení {) sml ouvě služební. (Třetídlílčí novela § 153, 2 1 ) . ) Na
druhé straně lze i takovýchto zvláštních předpisů obdobuě použíti na jinél poměry StLu:žehnÍ, pokud! pfedpis,y obeoného práva
soukromého nedos:tačují a poku.d potřtelby jsou st,ejué 2).
1. Pro smlouvu oe'l ední platí! řády: čelední. (Třetí dílčf novela,
§ 153, 1, 2 3 ).) Čewď:í jsou zamJěs,tn.anJCi, k,o'llající za úpla,tlI
sluiby nižšiho d'ruhu v hospo-dářs,tví dlomáJoim nebo zemědJělském t
kteH j'sou přijati ·do domácnoSlti: zaměstnav.atelovy 4) . Mezi. čeleď
tedy nepatří jednak pomocníci živnolstenlští·, poněva;ďž jejich
služby nejsou ani domácí ani zemědě~siké; jed!n:aiki sem nepatří ani
vychovatelé, ho·fmri's,tri a pod., po,n:ě'V'ad!ž kouaj.í služby vyššího
dmhu.
2. Slu0ehní poměr domovn.íků a) je nylú upraV1en zvláštním
zákonem z 30. ledna 1920, č. 82 Sb. 7). Domovníik muže vykonáv3iti pov;olMú mimo d'ům (zák. č. 82/20, § 7); jeho, úplalt ou j.e bY't
(§ 8) 8), poplatek za otvtrá,ni vrat domovnÍ'Ch (§ 9) 9) a popla.tek
za čiš,tě-nÍ (§ 6) jakož i sjedlnaná neb:o v m~stě obvyklá odlrněna
(§ 9). Služební poměr moh.ou .obě srt-rany VIýporv·ě'd:íJ čtvl'tletm
v terminech obvyklých při nájme'c h (§ 10), z dů'težitýCJh dův·odlů
též bez výpovědi (§ 11 až 13), zmšiti. Výpo·věď ze s,lužebního

') Adler, Arbeitsve~;trag . .. , J. Bl., 1908, Č. 11 až 15; Zpráva., 252 n.;
Adler, Ge1'. Z., 1917, Č. 7 až 11; PiS!lw, Ein:fluB (lel' dritten Teiluo-velle . .. ,
Z. f. H. R., 80, 169 n. KTeis, Gewerbeorooung und dri-tte Teilnovelle,
J. m., 1917, c. 24; Golah, Dienstverhltltnis <lel' Lehl'erschaf:t an Pl'ivatlehraJ1ista],ten . Ge1·. Z. , 1918, ·c. 35; We'hli, ObiJ. Best., 39 fl.
2) Ehrenzweig, 462, pOlZ. 3.
3) Mayerhofcl'. Ha:IlIdlbuch, 5, 92 D.; M01'genstel'll, Dienstbotenorc1nuI1gen, 1901; týž, cl. "Dienstbotemec.ht" -:e St. W. B.; týž, Právo celední,
1912 a j.
4) Není v;šak nezhytno, aby byH .p i·ijatido (lomácno-sti službodárcovy..
5) Pro- Čsl. p'rávo odpaJdá.
") Fuchs, Der Hausbesorger ... , 1891; Hofmannsthal, Recht (les
Hausbesm-gers. 1913' ProcJlaska., Hausbesorgervertrag, Br. Jur. Z., 1921~
čís. 7.
7) SchmU,a, IfuusbesorgerQ'rdnung, J. Bl., 19<11, Č . 15; Morgenstern,
Gel'. Z., 1913, . Č. 25 a j.
8) Placení nájemného (lomovníkem: Ro·",h. ' '' 20. lÍnom 1917, J. B1.,
1917. Č. 24 a '!. 13. listopadu 1917, Ger. H., 19'18, C. 1.
U) Scheidt, Sperrgel{l, Ger. H., 1906, C. 20; S,cvarfmesser, HaustorsChlliF'sel, Ger. H., 1922, Č. 2.
'0) a " ) odpadá.
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pomělU platí zároveň jako výpověď z bytu. DomovnHd v živno-stenském po'ctniku podléhá v,š ak živllo,stenstkém:u řádu, jes,tližeje spo'luzam ěMnáJn jak.o~to dělniki v podniku (§ 2) 12).

3. Živnostenská: smLouva praoovní 13) řídí se podle živnos,vensk'é ho řádJu, je-li uzavřena me'Ú samostatnými živnO'stníl~y a jejich pomocnými dělrúky, pomocnj1ky, továrními dělníky a jinými
dělníky, povinnými k podřadn,ým úkonů'rrl'; jcre'-l~ (~ smlouvy
mezi železnicr mimo vlas.tní dopravu železniční a dělnictvem zaměstnaným při stavbách a pomo'cných ústavech, řídí se prawvnf
smlouva záll muem z 28. oe'r vence 1902, č. 156 ř. z. a jde-li O·
poměr k homíkům 3J báňským úředlJ1:Íkům 14), záJlWnem hO'l'llÍmI1G).
Vo,l nost smluV11Í je v táko,výohlto při-p>adeoh záJkionem zna,č ně '
ome,1Jena lG). Mimo to př,ísluší i v t,o mto obolU velI ký úkol řádům
praco'YllÍm a smlOUV~mI kollelktivním.
4. Žívnostenská: smlouva ulčebmí 17), /ktel'á má za ú6el praktiol{jý výcvik učně v ŽiV11os,t i ua zálkla,dě návodu mistra, j,e upravována živnoste,n:ským řáldem (§§ 97 a,ž 104 c). Plněním druhéstrany je tu návod mistrův. Pmto je tu úplata vedleJší. Úplata
inůž.e tu býti bucl'to vůbec odstra.:lěna anebo mMe býti zajištěna
jako učební plat mis,t ru anebo jal\Jo p'l'aoovni mzda učni. Živnostenský řád (§ 99) pamatuje sioe na pí, emné uzavření smJol\1vy
dd 4 neděl od započetí uči'í,o lvského pomě,ru , a.však PQ'O platno&t
12) O právni povaze smlouvy domovnické sbo'ra. § 318,

č.

3; Sb._

n. ř. (9)' 3520, (15) 5936, (16) 6498, 6650, (17) 7682.
13) K.l'Rsnopolski, Zivilre,c.htlicher Inllalt des Ges. VOIffi 8. M:arz 1885,
Grunh. Z., ,14, 273 n.; Ma.ta.ja, Gerwe'r berecM, 59; Sieg'ea, Al'beitsvertrag,
1903; Příbram, Lolm.~lhutz, 1004; tý1ž, Gewerbl. Arbeitsverhaltni,s, Gliinh._
Z., 31, 695 n.; EngHinder, Judika;tur ,d er os,t. Ge'w el'hegerichte, 1904,
Č. 48 a,ž 50.
14) S1o. 11. ř. (16) 6432, (17) 6887.
1') Framkl, čl. "Berga,rbeibe'l'" ve St. W. B.; Hue, BergRl'beiter, 1910lt 1912; Rohn, Al'beitsvertrag der Be,r garbei,ter, 1913; Lenhoff, Reform .. 0'
Berg- w1{l Hiittenmann. J ,aJtrh., 1918, 295.
16) ZvlMtní předpisy pla-ti též v příčině pracovni smJouvy v podnicích sloužílCÍch Je účelům 'Vojenským : Zák. o váli. úkonec,b, Č . 2íl6 ř. z.
z r. 1912 a cís. na,ř., Č . 18/1916; ds. 11ař. Č . 122/1917; srovn. LenJJOiff.
Arheň,usvert.rag ... , Gel'. Z., 1917, Č. 24, 25, 27; Griin'berg, Kriegsbetriebe .. "
.J. Bl., 1917, Č . 26, 27; Lenhoďf, Dien,stverha:Itnis del' Lands,! urmarbeiter.
Ger. Z., 1918, Č . 23.
17) Krasnopolski, Grullb. Z'o 14, 341; Mataja, Grun(l.riB ,d es GewerbeJ:e.ootes. 84 n.
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smlouvy 18) není písemnosti zapoltřebL Naproti tomu je smlouva
lleplatna, Il!emá-li zaměs,tna:vatel práv:o míti učně 19) . .noha u6ební
je zákonem omez,e na (živn. ř. § 98 a). Uplynutím doby zaniká
o:imJollva sama 's ebou 20). V j,j,srtých případech lze smlouvu wzváiza,t i předčasn'ě (živn. L § 101). Při roz,váJzá:ní smloru:vy sluší
vyda,ti vysvědčení uč,ební (živn. ř. § 104).
5. Právní poměry domáckých d:ěllníku 21) byly v poslední
upraveny zákonem č. 29/1920 a tú nejen pokud jde
o smlouvu služební, nýbrž i pokud jdlť! o smlouvu Ol dilo nebo
o Slnlouvu trholv ou s,t ran dodJává.mí zboží. V,š echny tytol smlouvy
nutno uzavřiti na zákbdě pi"acovní,ch nebo .dodáNacích podmínek, Meré zaměs,tna,va,telo,známil d10 máckým d'ělník'ům jakož
i úřadu ř.ivnost.enskélmu . Ujednáulí odporuj.íci těmto pod:mjnkám
v nepmspěch domáckého, dělníka jsou zak~záula.\ Nlejnižš~ mzdy
~ nejnižš,í cleny mohou Q,ý ti urč eny k'Omislí sl-oženou z.e zás.tupcii
službodárcu a domáckých dělníku jako,ž i ze znalců . Tyto
komise mohou p~'ohlásiti za StaJIQlv y také' smlQuvy ko,l,e ktivní.
době zvlášť

6. Služební poměr obchodních pomo'c niku a soukromých
jim na rovleň pos,ta.vených byl upra:v~n zákonem o obchodních pomocní,ch ze 1 G. ledna 1910, Č . 20' ř. Z.22). Ob'chodním
pomocníkum na rov,eň posta.veny jSQIUJ tímto zák:onem osoby
v POdl1kích živnos't enských a někte,rých jiných, zákonem (§ 2)
určených. které< jsou ustanoveny ke klonání kupeckých anebo
vyšších nekllpeckýdl ' služ;eb 23). Pro osoby, ustanovené v podnicích zemědťlských nebo lesnických k e službám vyššího druhu
])latí zákon z 18. red~1.a 1914 č. 9 ř. z. o úřednicích 's,t a,t kových 25).
llředníku

18) ShO'I':1 § 380 Č. 15.
19) Sb. n. ř. (15) 6015; rozh. 'Zivli. s. Č . 2402.
20) Sb. n. ř. (15) 5928.
21) Schwiedhmd, čl. "Ve)'Jagsal,heit" ve St. W. B.
22) Randa, HaJ1Cl elsrecht, 1, 220; MayeT a Grilnberg, Ges. v. 16. J~tll 11er 1910 .. . ; Pi,sko, Handlungsgehi'lfellgesetz , Z. f. cl. ges. H. R. , 56.
-153 n. a j.
,
2:1) Příklady: Sb. ll. ř. (14) 5461, (16) 6326; Rep. !lál. 249. Zák on by!
cís. nařízením Č . 8/19-15 rozší,řen na osoby ustanovené u arcl1litektů k vý],'onu kupeckých nebo vy,Mkh nckupeokých služeb. Srovn. Gel'. H., 1915,
Č. 2 o nejnověj ší změně zák o obeh. pom.
24) Odplltdá.
2') Griinberg, Gilterbeamtengesetz. 1914; Lellhoff, Gi.iterbeamte, J.
Bl., 1914, Č. 33 až 38 a j.
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7. Naproti tornu nedo,stává: se dosuď je{Jnot,né zákonnt·
úpra vy právních poměn1 zaměstnanců divadelních (jevištních 2G).
8. Veřejná shlžba 27) spadá pod právo ver·eJne. Předpisy
soukromého prrá.v a neplatí proto pro .sl:užebni pomě'ľ osobo, uSlta.novený,ch za úřed1niky nebo zřízence státu, státního ústavu, země.
okresu,obc'e nebo veřejného fond'u (.třetí dílčí no,v ela, § 153, 1, 1)_
Jejich ustanoVle'llÍ je je{Jnostrm1l1ýmaktem výsostnírn 28) . Nároky
stá,tních úředníků nepa.tří na pořad práva 29) . Náhradní nárok Jstá,t u vůči úředníkům státním vyřizují se říz,ením správním, mohou však býti před řádnými soudy bTá,n y v odpor zjišťovaci žalobou (služ . pragm., § 82, 2). Stát, země, ohce .a jiné' ve.ře'jn é
svazy mohou uzavkati Miž soukrornoprálvni smlouvy služební.
které pak po{Jléhají pQ'ávu občanskému anebo zvlá.š tním zákot12") Burckha,rdt. Das Rp·c ht dC'r SCh.allspieler, 1896; Opet, DelltscheS:
TheateTrecht, 1897; tý~, Modernes Theaterrecht, Ger. Z., 1906, Č. 34 a:ž 36:
Marw: tz, Blilmeen gagemcn tvertrag. 1902; BUI'c khaa·clt., Os t. Theaterrecht:
1!J03; HeizllIaun, Deutsches The~tte'l"rC'cht, 1905; Treitel u. Konorah, Artistenrecht; Stade lmanll, Der lmpressariove rtrag, 1910; Beust, Bllhnenengagmuentvertrag, 1911; Bartsch, Theaterg'esetz, Not. Z., 1912, Č. 36; Seelig
Rcichsthea.te,rgeselt~. 1913; Německý prálv nický sjeul 1914, 1, 171) a 654;
Ooldbaum, Theaterrecht, 1914; Urban, Reichstheatergesetz, 1915; Fuchs.
BliJmenarhe·iter, J. Bol., 1918, Č. 8. - O obclo,bnérn p'oužití zákona o obchodntích pomoenúcích: Sb. :no ř. (18) 7229. - V RakoU8,k u n}T'Jlí "",'l-k. Zl:'
13. července 1922. K tomu Lederer, Pra-g-..Jur. Z., 2, 2. 86 ll.
27) Layer, čl. :.StaatEdiemrt" v St. W. B.: týž, Zlit' Lehre vom Mf.rcchtl. Vertrag~ 1916; Ried, Org'an isation' ll. V~rwaltullg Mf. Unternehllmngen, 1914; Pace, Dienstpragmatik, 1914.
28) V některýClll případech v,e'řejno'právní smlouv·ou sll1zebrní: Laycr,
Mf. rechtl. Vel'trag, 25. Podle sta'ršího .D,ojetí (na 'P,ř. rrM-. č. 145 z ,1'.1892, § 3)
lIl.ělo se i rtu za to, 'zC' jde o s,l užební smlouvu soukrornopr:ivní; s-rov. Sb.
n. ř. (100) 3698, (11) 4410, (13) 5124. 52D5. (14) 5617, (17) 7122, Jud. 252.
Sm.luvní úřed' náci zemí, o.JneSlt, obcí a fo.ndů veřejných podléhají ovšem
výhradně právu Houkromém u: Sb. 13.413, II. ř. (2) 710, (6) 2264, (9) 3296.
3388, (12) 4571, (13) 4909, (16) 6399, 6679; Ehrcnzweig, 470 Fl dolda.c1~
(pez. 57).
20) Dvor. dekr. ze 16. srpna 1~41, č. 555 Sb. z. s.; Ott, POlcta pro
Kleina, 91, proti platnosti cit. ,dvol'. dek!'.: Lenhoff, J. BL, 191'7, č . 28.
Také disci plinlÍ;mí nálezy proti ta,kovýrntozamčstnmleŮID podléhají soudnímu přezkoumúní. j('nom v příčině toho, ?'da k nim došlo v řádné fOTrně:
Jud. 191 (Sb. n. ř. [13] 1í239).

~
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ným

předpisům,

pro

určité poměry

platným

(třetí dilčí no~ela,

§ 153, 1, 1 na konci). Ohraníčen( ~!:l tu často pochybné 30).

§ 386.

II. S mlo u

~

a o dílo 1).

1. Smloú"a o dHo je pŤevze,tí zhotoveru dila "podnika;te~em"
'Za úplatu 2), objednatelem pJ.:'wenou (§§ 1151 3i 1165). pr'edm'ětem
.smlouvy o dílo může býtí zpracování hmot;y anebo zříze'ní ne
hmotného, immaterielního SIt.atkl1.
a) Máj-li bj'rt.i dodána věc hmotná" muže být~ pochybným, je-li
:sml01uva smlmwou kupní anebo smlouv:ou o dílo 3). Je'-li věc
určeha toliko dle druhu, jde za,j isté o smlouvu kUP1Ú, poněvadž
v takovém případě obje.9-natel není dotčen zprt"Lsob1ent a ~ýsl'ed
k'em zřízení díla, dílo, ktei'é' ~se nJepovedlo, není věcí jím objednanou. Je-li však v~.c, kt,e rá má -býti zříz.ena" individual1sorvána"
j'e ;yýs,led1elk právě té,t o objedlla,né práce objednanym dílem. Takovouto indívidualisací je zejména" dodá-li objednatel hmotu.
Proto sluší v takovj'rehto případech, vznikne-Ií pochybnost.
smlouvu pokláda,t í za, smlouvu o' dílo. Má-li však ten, k,do zhotovení věci přeV'zal, dio dati k tomu též potřebnou hmotu, pokládá
'Se smlo·u va, vznikl1c-li po'c hybnost, :T,a, smJouvu trhovou (§ 1166).
AvšaK i to je pouhým ]lravidlem výkladovým, které má, mís,to
vůbec jen ta,m, kde zpl"acování látky podnika.telem dodané
tvoří vla.s tní oO'sah smlouvy 4), kde tedy ,p odnikatel nedodává
pouze přípravu anebo vllbec vedle,jší věc Ú) . Přes to jde () smlouVll
o dílo, předepsal-li objednatel způsob a dlUh zhotovení díla,
30) Ziukou o ·o)Jc,hod. pomocn. (§ 3, 4) jakož i 'Lák. o úř€<1u. sta,tk.
2) nelze však ,p oužiti na soukromoprávní sl u~ ební smlouvystitu, stitního ús,t avu ne,b o státem spravova.n ého fondu; avšak l'Le jich použíti na
jinaké veřejné fondy zemí, okl'eRů a obcí.
') DniestJrzaňs.ki, Werklieferungsvertrag, 1898, Riezler, W0Tkvertomg.
1900; RiimeJ:n, Dienstvertmg', 1905; Bettelheim, J. BI., 1916, Č . 8; Kl'asno}Jolski, 422; Ehrenzweig, 470; Schllster, 92.
'
2) Úplata jest podsta,tnou náležitostí (§ 1151), hezplMm:.1J smlouva
() dílo není zákonem upravena: Ehren:lweig, 470; shora § 380, poz. 11.
3) Závazek ~k "dodúní" nedokarzuje ještě úmysl koupiti: Sb. 111. ř.
(15) 6059.
') Sb. 475, 6359, 6666, 13.69'7, n. ř. (9) 3329, (14) 7221, ~·o711.Z 26. října
1915, Zentr. Bl., 1920, Č. 185.
') Sb. 8693 (ohjednávka oděvu je :smlouvou o dílo, tře,bas krejčf
dodá lá.tku), Sb. !ll. ř. (3) 875 (stejn ě tavoo domu na Ip ooemku objednatele
z matel'iáJll ,podnikateJova,); jinak Sb. 11.734; s,r ov. též n. ř. (18) 7465.
(~
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třebas

z látky podnikatelem dodané G), t. zv. smlouva o dodání
zák. § 651 ) .
. b) Druhy a odrůdami smlouvy o (lilo nehmotné jsou:
a) smloLlva nákladní, upravená v zákoniku obchodním,
kdežto smlouvy poštovní, telegrafní a telefoilllí náležejí do
práva, vElřejného ,),
fl) dále smlouva o návštěvě divadla 8), hromadná to smlouva.
která v mnohém směru se uchyluje od obyčejné smlouvy o dílo,
y) konečně zpra,vodajství za úplatu ~), při němž není-li jinak
sjeclnáno, vzniká: ručení (§ 1300), jestliže podnikatel i třebati
jen z nedopa,tření dal zprávu nesprávnou 10).
2. Podnikatel jest s,te'jně jako prodávající povinen dodati '
dílo způsobem ve ,smlouvě určeným, v pravý ča.c;.
(t) Za vady díla., ~L to nejen věci. , kterou má zhotov.iti, nýbrž
i za. vady jinakého jím přenatého výsledku pnwovního, ručí
pochlikatel podle zásad' pla:tných pro- povinnost s,právy, tedy
bez zřetele na za,vinění . Při podstatných vadách, pro které se
tává dílo neupotřebitelným . anebo které odporují výslovné výmince, může objednatel od smlollvy ustoupiti 11), múže při dodání
díla převzetí jeho, odepříti, am3bo může, pokud to vY21aduje nepoměrný náklad, žádati zlep~ení díla, anebo přiměřené snížení

díla

(něm . obč.

") Zeiller. KOIDmentar, 3, 502; Sb. -8693, ll. ř. (9) 3498.
') Poštovní řád Č. 317 ř. 'z. z 1'. 1.916; telefonní řM Č. 322 ř . z.
z I'. 1916; Kosel, čl. ,Post" a "TelegTaph u. Telephon" v St. W. R,
Nawiasky, POBtrecht, 1. 1909; Layer, Off. rechtl. Vertrag, 38 a j . Pro SOll.]uomoprávní pojetí sc vys,l ovuje: Tezne'l', J . Bl., 1907, ,č. 25, 26, 29; Bos~owski, Gel'. Z., 1912, ,č. 50; Kostle'r, PO'strec,ht. GriiJ1-h. Z ., 42, 263; Sl·OV.
Sh. n. ř. {16) 6583, re]}. náJ. 251.
~) Schreiber, Cer. Z., 1891, Č. 2; Steiner, Rechtliche Natur des
Theatel'billets, 1902; Opet, Thcaterrecht, 216; ÍIeizmann, Theaterrecht,
129 a j. Sb. 14.315, ll. ř . (10) 3820, (7) 6785.
9) Jaco,b y, Credi;tel'kundigung, 1891; I~u&, Rechtliche Stelhmg der
InfOl'lllationshureaus, 1896; Bri.iokner, Auskunftbureau ... , 1903; Lehman,
Auskunfteien, 1904: Konig'sberger, Auskunfterteilung', Hl07; Riezler,
Werkvertrag, 87 a j.
'0) Shom § 132, Č. II 2 a.
Jl) Třebaže vada se' dá odstraniti: !:lb. ll. I'. (12) 4618, (14) 5437. (16)
6669; 1'00h. 'z 26. dubna 1915, Zentr. Bl., 1920, ,č. 185. Objednatel nemůže
však ustoupiti od smlouvy proto, ,ze dílo, třebas ]}řesně yYlbo·v uje objednávce (ná.k resu), není k lp0třelbě a třebas í ,p odnikatel ,znal určení věci:
Ro·zh. z 26. července 1876. Ger. Z., 1878, Č. 67. Tomu však není tak, 11enÍ-li
obmz, ob-jednan)' podle fotografie. podobný: Sh. n. ř. (3) 1136.
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úplaty. Jellom zlep~OllÍ 1") Llíl~1 Ilebo zll1ell~ení úpla,t y lze žádati,
jestliže nedostatky ne1jsou ani podstatné. anj neodporudí v:)rslovné
podmínce. Í[vlá-li se zlepšení díla, mu~í objednatel podnikateli
n:-;tanoviti urťHou llnltll ::; prolllášellím, že po uplynutí Ihi1ty zlep~ené dílo oUlllítnc. (§ l1(7). Tato lhůta může ovšem po případě
býti stanovena již před uodáHím díla. Dálo může objedna,tel vadu
sám odstralliti a žádati pak náhnlJdu uřiněného náJ<la,du 13 ) . Polntd llelze použíti těchto zvláštních zásad 14), platí předpisy, které
"l"tbec rozhodují v pi"iČillř s,!~Távy ph smlouvách úplatn}rch
(§ llG7 na konej). Stejnť platí y pm'inř fimlouvy o dílo všeobecná pravidla o prodlení ( ~918) .
b) Při každé , 'smlouvč o 'd.lo je nebezljeří, 1-le objednané
(lílo !lebu,de Imwedeno, anebo že dílo. ZCČHl neb zřáMi II rovedoné. Z~t1l i k ne.
a ) Stl an toho. že nedojde k p'r ovedollí díla, n ení podstatnóho rozdílu vMi sntlouvě~ll1žební. Nedojde-li k provedení díla,
'jlřiKluší l;o,dnikatcli přes to upla.t~l, byl-li ochoten dílo pro.vésti
a bylo-li mll \" tO'1n zabránčno okolllostm~, ležícími na btraně
objednatelově. 'Iomll je tak také t.chJy, odvolá-Ii objednatel .
objctlnávku díla H'). anebo Zlllal-í-li provedení clíla, lG). anebo
sttmc-li se pruvedení díla nellložn.'·Jll núhodoLl, která nastane na
stranf> objedmltelovř. Podnikatel Ilat~í si v~ak 'dáti vpořísti" čeho
ušetřil tím, že k prá,ci Iledo~lo' . anebo; čeho nabyl jinakou čin~
)lo:jtí a,nebo ťeho nabýti únly;,;lnř zamc~kal. Byl-li podnikatel
ztrátou ('a,:m ph prov<tdění clíla") zkrácen lR) , máJ nárok na přiI") S tímže omezením. pok lid by to lIev~7 žadovalo nepom(lrný n;íklad.
d;íle v7,dy jenom zlep:ení, Jlikoliv jinó be'r-v.adnó {lilo lJa místo díh vadnt"'ho: Elwenzweig, 475, P07,. 27; Rf ov. Sb. n. ř. (17 ) 7048.
J3) Zpráva, 242.

H) ,..Jinak", ne mimo to allebo ve višceh případech, nýbrž ve vi«'ch
hodech. 'z vlá,štnÍID ,p-ře(l,pisem )leupTavenýe,h, na pL v příčině nedostat,kll
zjevných (§ 928) v přičině ruč e ní evikčního (§ 931), v příčin(> povinnosti
l1:.thraditi dalŠÍ škodu pro zavinění (§ 932; Sb. n. ř. [6) 2520) a j.; kone čn ě
také v pNčině lhůt pDdle § 933 (dříve jimk: Sb. n. ř. [12] 4(18).
Jó) K tomu je objednatrl kdykoliv oprávněn: Sh. n. L (16) 6648:
j. m. f;tl'an ,s ukee.sivni smlouvy o ,ODo: Sc,h ocndorf, Zen.tr. Bl. , 1919, 417 n.;
zejména Rtránka 425; srov. trž rozll. z 10. února 1920, Zentr. B'I.. 1920.
čÍs. 59.
J8) Phklarly: Sb. n. ř. (6) 2312. (9) 3618. (13) 5282.
17) Tecly nikoliv v případě, že k ,proveclení ,d íla nedošlo: Zp'd va. :?4i3.
JM) Sb. n. ř. (10) 3715.
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měřené od~kodnění

(§ 1168, 1) '0). Tím je celkem postiženo také
objednatelovo prodleni v přijetí díla. Spočívá-li však. objednatelovo prodlení v tom, že nedojde k takovému spolupůsobeni
objednavatele, kterého jest zapo,třebí k pwv,e dení díla, je, podnikatel také 20) oprávněn, "dáti mu k tomuto spolupllsobení dodatečnou lhůtu a prohlásiti, že uplyne-li ,lhůta, marně, bude se
smlouva pokládati za zru~enOll" (§ 11G8, 2).
(3) Nebezpečí zániku počatého nebo ukonceného díla nebo ,
výsledku nese až do, odevzdini díla podnikatel 21). Ztrácí nárok
na úphtu (§ 1168 a, 1). Ztráta látky stíhá toho, l,-do ji dodal
(§ 1168 q" 2). Podnika,t el nedos,t ane náhradu za' materiál jím do'd aný. Není však také, povinen k náhradě za, materiál, objednatelem dodaný, jes.tliže se materiál bez viny podnikatelo,v y z-tratil.
Jen tehdy, nepodaří-li se dílo tWsledkem zřejmé uezptlsobilosti
'hUky objednatelem dodané, anebo pro zřejmě nesprávné příkazy
objednatele, ručí podnikatel za, ~kodu, jestliže objednatele nev~1roval (§ 1168 a, 3) 22) . Nehledě k tomu, nečiní rozdílu, zda, jrle
'o lláhody, které nastaly" ve sféře", v okruhu podnika,tele anebo
objedna,tele 23) .
c) "Podnikatel 24 ) je povillen dílo osobně vykona,t i nebo dáti
je vykolla.ti za osobní r:;vé odpovědnosti (§ 1165). Provedení
or:;obní není tedy - lla rozdíl od smlouvy služlElbní (§ 1153) -

zpravidla 23) podstatným, pro hospodářský účel smlouvy o dílo.
Podnikatel může' dáti dílo provésti také osobou třetí, ml1že při
brati zástupce (podnikatele, podakkordanty) a pomocníky,
JO) Shora § 383, č. 2 na konci.
20) Podle voLhy místo n.ároku na Ú'p'l atu dle § 1168, 1.
2') Není-Ii druhá s,t rana v proMení přijetí: § 1419. O nebezpečí zasLin í: § 429; Sb. ll. ř. (16) 6278.
22) S tohoto hlediska odpoví.dá poclnika,tcl, stavhy, který musil před
Vlídati možnost zvlMítních obtíží, také 'La 'z,požd'ě'l1í: Sh. 14.429.

"") Na rozclH od t. zv , teorie sférovó: Strohal, Dogm. Jhrb., 33,
386 II.; OertOlann, Griinl!. Z,. 24, 56 a j ,; srov. Zprá,va, 243, avšak rozdíl
J1ťllí značný s ohledem na omezení, kerá zákon sám stanoví: Ehrenzweig', 475.
2~) Je-li několik podnikatelů, nejsou tito, pokud o to vzejde pochybnost, v liJll'nném pomě,l'U o'bJig,ačnÍďUi: Sb. 10,538. Dělitelnost plnění
::;e řídí podle vl'tle stran: Sb. 14.612,
25) Advokát je na ,pL 0,právl1ěn dáti dobré z,clálÚ, u něho ohjednané,
sepsati koncipientem: Sb. 11.030. Jinak jo tomu např. při výkonech
llmčler ký'Cll.
19
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avšak za své osobní odpovědnosti 26) a na vlastní s,v é nebezpečí.
Poďnikatel' rucí za zavinění cizí jako za zaviněIlísvoje (§ 1313 a),
neručí však jako při neoprávněném přibrání pomocníků
(§ 1010) - za ruiliodu.
fl'
3. Podnikatel jest pOvi}len 2;) zaplatiti úpla,t,u výslovně nebo '
mIcky vymúlěnou. Vz.ejde-li pochybnost, pIatí za, sjednanou
úplata přiměřená j §§ 1151, 1152) 28) . Pouhé prá,ce předběžné 'nezaklá.dllljí zpra;vjdla nároku na z,v láštnÍ odměnu, je-li podnikateli
pak ~vě,ře:na, také práce hla,vnÍ 29) .
a) 1Jpla,t a přísluší v pochybnosti teprve - avšak také již: - ,
když dílo je dokončenO' (§ 1170) 30). Podnikatel může od:epříti
dodávku, nesplatí-li objedna,tel hned úplatu (§ 1047). Mimo to pří
sluší mu právo, zadržovací ve prospěch učiněného nákladu a
utrpěný,ch škod (§ 471). Odvádí-li se dílo v určitých "oddílech".
do,spívá poměnlá; cást úpla,ty pI'i každé dodávce (§ 1176). K úhradě nákladů, které podnikatel nevzal na, sebe, můžel požado'v ati
poměrnou část úplaty jakož i náhradu učiněných výloh předem
a to i, kdyř; za dílo byla sjednána suma úhrnková (§ 1170, 2) 31).
Odtpírál-li objedri~,MI, převzíti dílo a za,pla.titi úplatu při tom
spIa,t nou, ocitá se zároveň v prodlení přijetí i v prodlení plnění.

b) Nasťane-li za účelem provedení díla, nutnost nepředví~
dan,ých víceprací anebo nákladnějších prací, záleží na způsobu,
jak úplata byla ujednána,. Bylo-li z,ř ; zení díla převzato za cenu
úhrnnou (paLešální, úhrnkovou), nese, podnikatel, jemuž příslu ší
také užitek, objeví-li se po,zději práce jako ,s nazší, celé nebezpecí, nejsou-li snad dány předpoklady pro odpor z důvodů omylu
26) Není
katelo'va.

nutně třeba,

aby se ták stalo za osobního vedení podni-

27) eura ohjednatelova rovná se
srovnává se smlouvou o dd,lo (§ 1169).

28) Sh011a § 380,

Č.

péči

3 na kOIJic,i; § 382,

službodMcov ě,

Č.

pokud se tak

1.

29) Sb. n. ř. (14) 5320; Hellmann, J. Bl., 1888,
al'beiten atd., 1912.

Č.

34; Fischer, Vor-

30) K dokončení díla patří též slQžení účtu, jestliže se smlouvoll
o dílo je spojeno jednatelství (§ 1151, 2): Sb. 9163 ~podnibtel staveb).
31) Ne,platí-li objedna.tetl ujednan é zálohy, může podnikatel odepříti,
v práci, a lIllůže žádati ná.lll'adu 'z,a prá.ce již vykonané:
Sb. 4527.

pokračovati
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(§ 871), 32). Totéž pla.t i v pochybnosti ::.~), byl-li sjed,nán wz~
34), "zanlčil-li se podnikatel výslÚ'vně za jeho sprá.vnost" ,
byla-li převzata, zánlka, za to, že výsledk'u žádaného lze dosíci
podrobně uvedenými pracemi :1 že vypočtená, čás.tlťa, je za,ru6eným maximem úplaty (§ 1170 a" ~) . Byl-li však objednávce po. ložen za základ! ohyčejný rozpočet bez záruky to,liko k orientaci
o . pra,vděpodobných nákladech, nese' objedna,tel také nebezpečí
překl'oOčenÍ ro,zpo6tu; byl-li rozpoče,t překročen, značně, mllže
však objedna,t.el úd' smlouvy ustoupiti, jsa, ovš'e m povinen nahraditi přiměřeně práJci již vykonanou; za tím @elem musí podnikatel. ja,kmůle pl'ekročení takové se oboje,v í nevyllll11te'lným, ihned
objednateli pod.ati zpráV1l; jinak po,zbrude nároku stran vyšších
v}'Joh (§ 1170 a, 2) 3Ó).
.
počet

c) Z€mře-li ohjedrul.tel, jsou ďědico~é jeho smlouvou vázáni.
Naproti tomu ruší B,e smlouva smrt.í podnika.telovou, je~1i plnění
povahy čistě osobní. Avšak v takovémto pi'ipadě musí obj.ednatel převzíti nehot,ové dílo, na.hraditi učiněný náklad la zaplatiti část úplaty, přiměřenou vykonaoo p['áci, je-li látka, upotře
bitelna a má-li práCiel cenu (§ 1171).

§ 387. III. S m I o II van a k I a. cl a tel s k á.
Smlouva. naklada,telská je upravena nyní záklOnem ze dne
11. května 1923, čís . 106 Sb. z. a n. Systematicky je zpracována
Sed I áček, Obliga,ční prá,vo II. Viz (jále Ha.rtmann, ZáJk'o n
o smlouvě nakladatelské (lwmento'v ané vydání zákona), dále
L o w e Jl b a ,c h, Prá,vo, na,kladwte,l ské (.system).
~~ )

Zpráva, 245 : Rozh. n. s.

Č.

1870.

"") AVŠak nikoli p,ři nábodáJoh mimořádných : Obdoba § 1106; Sperl,
Einfllll3 des KTiegs auf laufende B:auvertrage, 1918. TllIké nikoliv v pří
čině více,p-mci, které objednatel sám žádal: Ehd'enzweig, 478.
34) Jednotné položky jakožto základ pro výpočet čelkové částky
nákladu); konečný, podrobný výpočet pl1avděpodobný·ch nákladů,
nik oliv pouhý To,zpočet dle odhadu.

(rozpo č et

č.

3') Maitisch, Oherschreitllng de Kostenvoranflc'hlags, J. Bl., 1887,
30; Hellma:nn, Kostentibersc'hlag, t3JJIlze, 1888, Č. 34.
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§ 388:. IV. S milou vad '0 h o· d

čí

1).

1. Smlouvu dlohodčí zákon výSllŮIV11 ě neupra,v uje 2). Lze ji
pokládati za zvlášt1lí piipad smJlo uvy o dHo a poďrobiti ji tak
přaďpisům, k.t eré platí prři s mlouv ě o dílo :1). Spíše v:š ak vyhovuje významu této smlolu vy, považuje-li se za samo ·tatnS' zj ev
právní 4), pro. který rozhod.u jí v prvé řadě ujedmí..ní st ran , při
pochybnosti pak zásady, plynoltlcí z povahy ::;mlouvy. Před
m'ět,em sml'0'u vy té je zpros1 tř€dkování právního jednání; smlouva,
ta zavazuje předlervš ím .&traml příkaz udtě1ující, ku placení zprostředko,vatelského poplatku, provise.
OdJ ' zj)rostřed'lwvat e le,
který jakožto dohodce obch'0dní (obe ll. zák. čl. GG ažl 84, zák. ze·
4. d'ubna 1875, Č. 68 ř. z.) anebo jako dohodce soukromS', jako,
zproslti'edlwrvatel míslb a služeb, agent diva.delní, r·e alitní nebo
hypoteční:;) z povolání anebo jakožto osoba f;ouJnomá příle-·
žitoSltně zpl'O's.třted:kuje ,obchody mezi osobami třetími, liší se
agent v užším smy:slu, kt erý na zGí.,klaďě smloll'Vy f;11l7_u bní fl) zprostředkuje obchoďy t,I va,l e pro určitého zaměsrtnavatele,jako
cestující, pojišťovací a,g€l}1:t a pod.
J) Hiesenfeld , Zivilmaklcr, Grllchot~ Bcitriig-e. 36, 7BO: 37, 27. :257,
530, 814; Heuling, tamže, 40, .193 ; Koch, l\taklervc rtrag- ... , n č m. Gel'. Z.,
n. ř. 2, 223; Crome, Pa,rtialische Rechtsgcs0haftc, 4.11; Mayer, MiiJkler uncI
Agenten, Gel'. Z., 1899', Č. 3 až 6; WoH ers{lorf, Milklerv crtmg, 1905; Langrod, Provi~,ionsanspruch, J, BL, 1909, Č. 33; H. Reich el, Miikle·rprovi:; ion.
1913; Reitzer, Ma'klervertrag, J. B1., 19J6, Č. 30; Wolff, Die Zusichel'llll g,.
Zentr. Bl., 19.17, 705 n.; Lenhoff, Miikler, Agellten tmel Angcstellte, l!J:22;
Ehrenzweig', 484.
2) Bro výslovnou úpravu se vyslovuje: L cn iJoff, Zentr. BL, 1918. 193_
3) May e~' na uvedeném mistě; _&chey, Obl. Verh., 504; Sb. ll, ř. (12)
4800, 5228, (16) 6386; sro'v. Hel'b:atsd1ek, Agenturprovision ... , J. Bl."
1916, Č . 4.
4) Langl'ocl, na uv, mí:;,[ ě; Sh, n. ř. (7) 2753, (12) 4663, 4893, (15,
6075, (17) 6808, 6966, 7037; ~·ozlb. z 1. dubna 1919, Zentr. Bl., 19'19, C. 143;
Wo.]ff, Zusicherung, Zentr. BL, 1917, 705, se snruží zl1íditi novou kategorii,
pod kterou by spadaIa smlouva (lohod·Čí, smlouva vetelínická, poloviční
sá,zka a j.; srov. též Rekhel VI.
") Nep.l atnou je pro'v isní smlouva zprostřcdkoV'a.telc sňatkLl: § 879..
Č . 1; shO'l~a 316, Č . 1.
6) Na záJklaclě 8'mlouvy agenturn í: Stb. n. ř. (10) 3651, (15) 5917. (17)
6772; AIhrecht a TeflJtler, Recht ·cle·r Agenten, 1908; Ellingcr, Hal1(llung~
agenten, 1901; Procbaska, Not. Z., 1910, č. J 5; Sternberg, Grr. H., 1918.
Č . 36, 38; L enhoff, Zentr. Bl., 1918. 195; anebo na zúJdadě s.]užcbnibo poměru podle o'b chOOlního -z:íkona; Lotmar, Arbcltsvcl'trag, 1, 292; MayC't
u. Gliinberg, J(ommentar wm H. G. G., 34,
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2. Smlouva

dohodčí

- vze,j.de-li pochybnost
nezavazuje
:1by vyhledálVal a dl':uhé straně jmeno:val
<Jsohy, ktJeTé jsou ochotny 's mlouvu uzavlíti. N a.o pak snaží se
<.llo hodce zpl:avidla jenom k vůli přislí'bené pTovisi ve vlas.t ním
'Zájmu o to, aby k, obchodu do,šlo 7). Botuď blíží se smlouva
·dohodčí .veř. přislíbeni a. může tímt,o, býti nahrazena 8).
3. Smlouva dává dohodci nál'ok na slíbenou p~'orvisi 9), jestli,že vůsobellÍm jeho skuteěnč ke smlouvě došlo.
u) Činno'Sot dohodce mŮ~~J podle, povahy přlkazu pozůstávati
toliko v t'Ům, že 'Ůpatř:uj.e příležitost k uza,vřeIÚ smlouvy 10),
.anebo v tom, že druhé s,traně přivede uchazečle 11) anebo. ko, llei':ně může POZll's távati ve zprostředko.vání v užším smyslu 12).
Jení však třeba, aby zp~"ostř,edklOva,te,1 sám s,polupftsobil při uzavření smlouvy 1"). Nesta. čí sice 'ovšem pouhá! pfíčinnáJ oUNÍslost
mezi činností dohodce a vý:s,l edk,em 14), avšak s,tačí patrně, že
<.lohodce zá:služným způsobem působili" tomu, že ke smlouvě
.došlo lG).
zprostředko·vatele,

b) Je

třeba,

llzcFvřena; :-;Utči
úěelu ~ '

aby :-;mlou,\ra, ke ktl€lré má dojíti, byla. skutečně
však "teleolo'g ická, ·ekvivalence", '"ste~no'l'odo,st

lG).

7) St.. n. ř. (13) 4893; Reichel, 8 a j.
8) Sb. D. ř. '(1) 78; ~ho>l'a, § 327, ,poz. 20.
ll) Živnostenskému zpwsbředkovateli má Roudce pHřk.nollti pnmeřenOll provisi, třebas provise nebyla výslovně pH slíbena (§ 1152): Sb. 2040,
15.780, n. ř. (15) 5830, 5848. I když jdc O z.prostředkovatelství bez. pří
bzu: Sb. Jl. ř. (15) 5946, (16) 6386; .třeb~s ne podle výměry pop-latkli
agent:t z povo.Jání: S·b. 492, 2402, 11.120 D. ř. (9) 3391.
JO) Na pol-. odendání seznamu vhodnýoc:Jl hytťi bytovou ka,nceh'tří
tOl1ltl. kelo .byt hledá a j.: Sb. n. ř. (15) 5898.
11) Příkla,dy: Sb. 11. ř. (17) 6994.
'") Na. př. zprostředJ<ování zápujčk~' II ústavtl, s nímž dohodce vyjellnJv[1 a II něho;i 'záplljčku ' vymi'lže.
13) Sb. 2040, 14.878, n. ř. (8) 3086, (9) 3391, (14) 5633, (17) 6994.
14) rl ak: Sb. n. ř. (2) 639, (5) 2164, (8) 3086, (9) 3991, (12) 4663.
(J 4) 5633, (17) 7050. 7089, (18) 7558.
Já) Reichel, 129. Naproti tomll Wolff, Zentu·. ~l., 1917, 728.
J6) Reiochel, 93, 104, 108. Stačí na 'p.ř. dosá.hl-li 'L.adatel ozápujčku
píisohením zporostře(lkovaJele společens,ké'ho vk~adu žá.dané vý·š e; srovm~j
t éž tih.11. 1'. (15) 5898. Napmti tomu nena·b ývá dOhodce provise, 'Vstoupí-li
;;.úm flosmlollvy ja,l w Rtrana,: Roz.h. n. s. z 28. února, 1922, Pr. J. Z. 19'22.
t. .1. ~tr. 102.
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c) Je nutno, aby ~mlouvéL byla :,;kutečně uzavřena. ). Je-li
smlouva podmíněna, je nutno, aby podmínka, byla splněna, (ubch.
zák. čl. 82) 18). Vyžad1uje-li právní jeďnání souďního, ·schválení.
j,e třeba, a.by schválení byLo uděleno. 10); je-li příslušné prwvní
jednáni neplatné, odpadá též náJrok na Pl'olvisi 20). Je-li neža,lovatelné, 11!eUz·e zažado'va.ti a.n1 pr,ovisi, bylo-li d1e příkazu uzavřeno
práivní jednáni nežalovatelné tl); naprot.i tomu je nárok na, provis,i po. právu, jestliže právní jednání již platné, bezpodmín eč ně
a neodvo,la;t.elně uza,vřené byJ.o plO1;ději ujednálÚJn '8,t ran opět
zrušeno 22). Na druhé s.traně nemůž·e dohoďce pr-ík'a,zce nutiti
k to.mu, aby právní jednálú uzavřel; neuzavře-li je, nemá dohodce nárok na provisi ani náJrok na náhradu v·ýJ.oh 23), nebylo-li
o.všem jínak sjedl1áJno 24).
4. Výši pl'Olvise určuje výsledek, nikohv rozsah námahy a.
výloh dohodce. Do,šlo-li k do,tyčnému právnímu jednání, přísluší
dohodci provise sjed'naná nebo obvykaá, nechať činl1o'st jeho
byla jak:áko.Jiv 20). DomáJlaly-li se obě strany jeho činnosti, 111ŮŽ e
l7

17) Stačí však. učini-li dohodce co 'mohl: Sb. n. ř. (10) 3721, (13)
5228. Nerozhoduje, zda fO'l'melně uzawená smlouva hy.Ja ta,k é skuteč,ně
l)l]'ovedena: Sb. 1073, 15.117, n. ř. (15) 5848. Mimo to též patrně t<t'ař,í,
byla-li emlouva uzavřena, stran ·čás,ti: Sb. 5905, 6808, 12.165.
18) Pii z.pro,stře,dkování smlouvy vá1Jané na TO'LVaZova<CÍ výminku
možno však provisi žádati ihned: Sb. n. ř. (5) 1808; ReL0hel, 50.
10) Rozh. 'z 27. května 1919, Zentr. HI., 1919, Č. 165; Ehrenzweig, 487,
po'z. 24; jiook Sb. 15.117; srovn. ,též n. ř. (15) 6204.
20) Sb. n. ř. (3) 897. Jinak je-li dohodce bona fide: Sb. n. ř. (15) 620-L
. 2') Na. př. ohchod' diferenční: Sb. n. ř. (4) 963; Reichel, 29, po,z . 13.
22) Sb. n. ř. (1) 398; (15) 6041; rozh. ze 17. záJřL 12, Zentl·. Bl., 192(),
Č. 186; Reichel, 85. 'Ir'chas so tak tane pro nezpůFohilost stran.v, kteroll
dohod,ce uvedl, ~ p.]acení: Rei,ehel, 86, poz. 5; jinak Sb. n. ř. (7) 2593.
23) Reiche.], 6; Sb. n. ř. (12) 4559. (13) 4893, (15) 6075, (17) 6808.
6812, 6966; roz:h. ze 4. listopadu 1919, Zentl'. Bl .. 1920, Č. 113. (Jelikož.
§ 1155 V'zhledem k a'leato'l'I1í .]10V:l7J0 smlouvy nelze použíti); j. 111. pro
případ 'zavinění pfikazovatele: Sh. n. ř. (7) 2754, (9) 3403, (10) 3721, ( tíl)
4800, (13) 5297, (15) 5968, (17) 7037; Mayer, na \lV. místě. Po případě lze
v,šak mW'ok opHti o to. že přikalZovatrl si počínal lsti vč, když na, př.
příkwz odvo,l á a uzavře pak obc:hod nezávi~lo od dohodce: Sb. 1433,
12.352, 14.820, 15.987, n. ř. (2) 639, (4) 1320, (5) 2164.
2') Reichel 12 11. O provisi, kt.e~>á, jeRt sjed'llána také pro ,př íp:'\fl. že
k obchodu ne·dojde, jest míti za to, že podléhá ~oudcovskómu právu zmirňovacímu: Sb-. ·n. ř. (2) 739; proti tomu Reichel, 12 n.
25) Sb. n. ř. (8) 29179, (9) 3391. (17) 6897. N:íJl'ok, a,by hyl položen
úč.et za účelem určení perceiltuální výše provise: Sb. n. 1'. (3) llfi8 (9) 3391.
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dohadce žádati od každé strany plnou 20) provisi 27), pokud nejde
o kolisi zájmů, jak tomu snadno může býti při zprostiíedkování
v užším smy:slu 28).
5. ZvláJštní předpi.sy platí pro zpros,tředkOlv:ání s~užeb a míst,
pTOvOlzo,vané po živnos,t ensku. Živnost tato je vázána na konces,i
(ŽiV11. ř., § 21 a) . Výši pro,v isi a, poplatků, jako2' i předpoklady
těchto nároků' nutno vyHči,ti y jedlnacím řá.diě úředně schváleném
(ŽiV11. ř., § 21 e). Zpro,středk'ovatel nesmi poskyto'v ati aru při
jímati zállOhy ani nle:smí přijímati kauce za místa zprostředkovaná
(živn. ř., § 21 c); nepoměrně ' vysoké provi,se mohou přes, to, ž,e
odpoiVíd'a jí úředně schválené sazbě, býti soudcem zmírněny
(§ 879, 1) 20).
E. Smlouva zmocňovací (příkaz) .
Sch ey, Ú'bHgatimlsverhiiltnisse, 419 až 740; Oans,tein, VoUm:wht und
Auftrag, Griinh. Z., 3, 670; Dniestl'Zlitňski" Aurtriige ~u Gunsten Dritter,
1004; Krasnopo'lski , 351. n.; Ebrenzweig;, 505 n.; S CijlUste,l', 154 n.

§ 389. 1. Poj em a po,d' stata.
1. ZáklOn (§ 1002) směšuje pLnou moc a; příka,z . l). Příkaz
může však býti bez plné moc~ a plnáJ moc bloz příkazu. Avšak
i tam, kďe plná moc a, při'ka,z j,soU! sloiU:čeny, o,zna,cujíi se tím
přec dvě různé stránkly téhož z.jevu. Plná; moc je pomětem na
v~:l>nek vůči osohám třetÍJ)1. prika,z je vnitřním pomě11 em mezi
záistupcem a zalstoupen)7'Jn. Je'Hom ten:to vni,třní poměr, smlouva,
kterou jed'n a s,t rana, zrn o cněne'c, je pOiVÍnno,y án opatřovati jednání straJ1y druh:e, zmocnitele, v jehOl zastoupenÍJ, jest tu předL
mě, tem úvalh . Pod:slt atnými znaky poměm tohoto jsou:
a) Že druhá srtra,na piře,yezmel záv'a,z ek', opatřOiV3Jti jednáni
strany prvé: Pouhé! zmocnělú llell~ piříkaz,em. .
b) Že jďe o opa,třo'vání P['áJV11Ích jedluilní y zas,t oupenr stl'any
28) Jinak ohch. zák,

čl.

83 'tran dohodce obc,]lOdní-ho.

27) Pro dohodce plati neltolikozá')m,z § 1013 (do.Jeji, § 390, po'Z. 9):
Sb. 8906, n. ř. (1.) 81, (12) 4800, (15) 5830; ['0211. z 20. května 1.91.9, Zentr.
Bl. , 1.919, č. 176; Reicbel, 242.

28) Reichel, 229 n.; KrUckmann, Unwtird'ig'keit, Arch. f. hgl. R., 40, 41.
20) Sb. n.

ř.

(1.2) 4746; S>l'ovn. t éž (2) 739.

J) Shora § 118.
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nutně

též jejím jménem 2). ProM jednak není
kdo. prov,eďení vlastního 's vého, prrálvního
j'eldnání 3); jednak moho.u proto pl'edlmětem příkazu b)"ti toliko
právní jednání nebo prrávní Ú'k:Jony; tím liší 'se: příkaz, od sm}.ouvy
slttžební 4). AvŠak i smlouva služ,e bni mú,ž e zavazovati l~ tomu,
ahy konány byly prrárvni úkony (§ 1151, 2) "). Stran r020dilu toho
nero,zhoduje ani tak, že zásrtupčí opa,třolváni prálv11ích jedlnání má
převahu vllči toliko faktickému výkonu s~užeb, nýbrž rozhoduj e
tu naopak spíše řada různých momentŮ' smlouvě služební vlastních, mezi nimiž pa,tnl!ě ne,jvýznamnětjší blude CUéika doby G).
Bokucll o'v šem př,eďmětem smLouvy s,]užební je opa,třo,vánr prá,vních jednání osol.) jiných, nutno šetí-iti též pí-,edpis,ú o smlouv ě
zmocňolvací (§ 1151, 2).
c) Že j1eld nání se uzavírá na účet strany druJlé, takže náklady jdou k tíži této druhé strany (§ 1014) a Žel jí phpad'á též
užitek (§ 1009). Není však tí-.eba 7), a nestačí, a-hy bylo jednáno
jménem strany druhé. K,do jménem jiné osoby jeďná. na vlastní
úřet, n,ení zmocněnc'em.
2. Bezplatnos,t pHkazu není pod,s ta,tným znakem; naopak:
lze úplatu vymíniti ne'jen výslovně, nýbrž, též mlčky se zí-etelem
na 's ta,v a zaměstnání zmocněMe: (§ 1004). Vzejde-li o' to pochyb~lO,st, je příkaz bezplatný (§ 1013). Neplatným j1e příkaz
obstará,vati jed11ání zapo!Věz, ená 8) .
3. Některé osohy, kt eré jsou veí-ejn ě usta,l1ovony 0) k oprrtí-ová.ní určitých záležitostí, jsou povin1ly vůěi přikazovateli výslo<vn ě p~'ohlá' siti, zda příkaz pl'jjímají nebo ne; jinak' ručí za
clru11é, nikoliv

příkazem, př, e 'vezme-li

2) Přes ~ 1002: SCh ey, 453 n.; na př. t éž komi s ionář (obcll. z:ík.,
360) jes t. zmo~něn,cem: Schey, 456.
3) T. 't.V. mandatum tua gl'atia: Sb. 15.123.
") Napl'oti tomu mohou pře{lmětem smlouvy ,Rlužebni býti ta,k & bezplatn é úkony: § 1152, S1101'a § 380, Č. 3.
") Nót, p,ř. s,pl'áv'c c hospodářský, Ip<1"(~kul'i s ta, ,prodavač, llokll ad ni.l{ a
j.: Ehl'enzweig', 506; jinak 0cl.říve ) SClhey, 492 n.
") K tomuto ohrani čení S,l'ovn. nyní 'ze'j m éna,: Lcruhoff, Arheits'Ve l'trag . .. , J. Bl., 1917, Č . 18.
7) Sho,ra poz. 2.
8) SclH'y. 197 n . .TE' " gak vyloučeno po,ž adova,ti zp ět mzdu přrdem
za,placenou: ~ 1174; naprcti tomu lze požadova.ti z,pět 'z álohu po skytnu··
tou na vydání: Sb. n. ř .. (12) 4692.
") Advokáti, n ot:íli ~L pocl.; I' cz ~ irLlji('i inte<rpretad: K(10 se k tomu
v e řE'jně nahirll: Se,I ! C'~', 520.

čJ.
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škodu takto vzniklou (§ 1003). Ani taJwvébo osoby nejsoul .sice
povinny uzavříti smlouvu: ani neplatí pro ně, záJsada o mlčky
'učiněném příjet,í ,o ferty smluvní, plat1 v,š ak pro ně po'Vinnos1
t pro11lásiti se, Merá je jinak občanskému pTáml cizí 10).

§ 390.

2. Povinno ' ti

zmocněnco ,vy .

1. Zmoc11ěllec je povinen opatl-iti jednáJlí způ'sohem odpoyíclajícím příkalzu. Je nejenom oprávněn, nýbrž i povinen vykláda,t.i obdrž'emé příkazy podle povahy věci a prohláJšeného
'úmyslu zmocnjtelo,v a 1). Př~kročí-li hranice příkazu, :t edy ručí
:za následky (§ 1009 na konci). Zmocníte] není pak polVinen
uzna-ti .iedná,nj jako uza.vřené na vlaslt.ní jeho účet a l1TIH e požadovati náhradu ~ kocly. Zmocněnec jest dále povinen prové,s.ti
-p1-íkaz sám. To však n:epreká,ží tomu, z,e k p['oved1ení přík:azu
m{iže na vlas,t ní svoje nebe zpečí (§ 1313 a) užíti pomocl1iíků.
Každým zpusobem zŮ's táJvá však zmoc,něnec zodpovědným,
jestliže provedení příkazu ·přellechá náhradní'mo'Vi (§ 1010, 1) 2) .
Byl-li však Je tomu výslovně nebo mlčky 3) zmocněn anebo
tal o-li se opatření zástupce okoh1ostmi prřípadu nevyhnutelným,
ručí toliko za zavině ní co dO' volby náhrad~1íka (§ 1010, 2) 4) .
2. ZmOC1Jl'neC je povinen prorvés,t.i příkaz "pilně a poctivě"
(§ 1009). Má po,vinl1lo,s,t "vě l'11o,stí" 5) a ne,smí sledovat.i vlastní
10) Shora § 310, Č. 9.
') Hehey, 550; Lazar, ErkUlldigung':lpflicht, Zentr. BL, 1918, 573 n. ;
Něm. obě. r-úk. § 665; 8výc. ohl. prá.vo, č l. 397. Zmoc,n ě nce neLze tudí":
potahovrrti k zodpově dno sti pro jednání .příb,zu odporující, jcstlliže by,Jo
llemOŽIlO pJ'OlITéRti příka'z přesně anebo jestliže by jinak 'Zmocniteli byb
lll'ozil'a z,načná škoda : Ro'r-h. 'r- 3. li stolI>adu 1920, Zentl'. Bl., 1920, č. 21!l.
2) Kdo lIa pNkJad přev,za~ ,podúJ1í <l olpi,su ll a poštu a ponechi to
o~ohě úuže,b né. ruH 7.:1 ni: S,IJ,. n. 'ř. (3) 1189.
!J) Rchey, 607. poz. 18. Z;'tstup,c e právnické osobnosti jest zpravidla
0'lH;\\'niín u-itanoviti nám ěstka: Sb. 2108; totéž platí o sekvestro·v i:
Sb. 2402. V pří čin ě ru čB llí [l>l'á,v ního r-ástupcc z.a 7Jaměstnance jeho, srovnej
z('jmón<L ::-\h. 3311, 8666, n. 1'. (10) 3851; Dcutsc h, Ac1vokat und KOllzipienL
Cel'. H., 1901. Č . 3, 4; K noll , tamže, Č . 9.
' ) Avšak v taÚovémto případ ě je 'zmocněnec po'v inen dohlížeti k čin
llosti nú'h ra{lníka a mi též nárok na ná.IJlrac1u· výloh r- toho v'z nikajicícb:
Sh. 5979.
,,) Sehey, 532. Proto osoba, pověřeni inkasov,:t,n ím směn;ky, jest po,v inna podati protest, není-li sm čnka splacena, anebo aspořt je poviuna.
omámiti ,t o 7Allocn:te1i: Sb. 5678. Z téhož duvoclll ru čí po,š tovní spořitelnu
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svúj prospěch (§§ 1009, 1013). Naopak je po,v ine'])i v,eške:rj' užitek
z jednání se podávající přenechruti zmocniteli a pla,t iti jemu phměřený úrok, jestliže &věř, ené peníZlti nebo svěřenou věc použijepro sebe. N eprrovedl-li však zmDcněnec přikaz vůbec, nýbrž
uzavřel-li ulo,ž ené j,ednání za sebe nebo za osobu tř, ertí, je sice
podle olmlno sti připadlI po'vinen ltáJhradou, llen~ však bez dal šího ustanovení povinen ponecha,t i zmocnite.Ji veškJerý užitek.
který z jednání onoho, vzešel 0). Dále není zmo,cněnec oprávněn
"bez s,volení zmocnite,rova přijíma,ti od osoby třetí dary se zře
telem k proved1enému příkazu" (§ 1013). Totéž plartí o' da.rech
všeho druhu, které zmocněnec dJostane z d,ůvodŮl pl'orvecl'ení pří
kazu piíedem anebo dod:atečně na zá:kla.d,ě učiněného sEbu [tnebo
lJez něho; dále totéž platí nejen v příčině darú, nýbrž, též v pří
čině výhod všeho d'ruhu 7). Dary přija,té propad1
nou chudinské
pokladnlě (§ 1013), leč že jich bylo dD'sa,ž.eno na nálklad zmocnitelův, ta.kže připadají zmocniteli (§ 1009) B), anebo že, zmocnitel
příj, e , tí daru d'oďatečne schválí (§ 10'13). Konečně jes, zmocněnec
Nwinen vystříhati se kolise záJjmů. Je po,v inen plik,a,z odmítnouti nebo vypo;yěděti, octne-li se pmspěch zmocni-telův v rozporu s j,e\ho p['ospěchem vla,s t,ním. Podobně není oprávněn při
jímati od rihných O,&olJ přikazy sobě<odlpOil.·ujíci 0).
3. Zmocněnec. ručí za ve,š kerou za,viněnou škodu, kterou
zmocniteli z,působil (§ 1012) '0). Zmocněnec jest povinen vydati
jako mandatář majitele ]wnta 'z,a peněžité částky spla,c ené, avšak . úřed
níkem s,pol'itelny zpronevěřené: Sb-. n. ř. (15) 5762; dále lH'adí mund'atá.ř
též nutné výlohy proti dodatečné náhradě anebo na účet poskytnutých
z:í1oh: Sb. 5496.
6) Schey, 5554 n.; Sb. n. ř. (13) 5174.
7) Sehey, 533.
S) Sb. n. ř. (13) 4087. Naproti tomu nemuze zmocnitel j",dnání
uzavřené s osobou třeti hrá,ti v odpor proto, že ZIIIlo'CII1ěnci byly poskytnllt.y
nedovolené výhody: Sb. n. ř. (6) 6352 (rep. nál. 219). SÍiran zlořádu
,.zpTo'p itného" : nař, Č . 302 ř. z. z 1918; Pa,chma.nn. Zeitschr. f. Verwaltung-,
1919, č . 11, 12.
9) Sehey, 522, pOZ. 23; 536, lit. h) (1. ). Přík,u'Zy přes to p'řevzat é nejsou však proto neplatnými, zmocněnec je však povin\)1lJ ná,h rado'u : Ehl'e,lIzweig, 510, po'z. 19; ,p roti tomu Sehey, 536, poz. 32.
JO) Kdo na Pl'. přija-l Ipříkaz, že při drwž'bě se súe:astní dražení a7.
do určité ,čá ,s tky, mčí, ned,raži'l-li dosti vysoko" třebas předmět, dražby
podle jeho přesvědčení ta,k ovou hodnotu nem ěl: Rozh. z 10. května 1854,.
Gel'. Z., 1854, Č . 140. Přípustným je protidůka'Z /Zmocněnce, že zmocnitel
přes to, že zmofněnec jednal proti příkazu . škody neutJ~pěl: Sh. 2791.
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vše to" co přijal od zmocnitele anebo na jehO' účet 11) a čeho' ne. použil podle moení. Je dálle povine'l1l složiti zmocn.iteli kdykoliv 12) účet (§ 1012) a podati zp'l"álVU o sltavu op~t,řovanéh(}
j-ednání 13).

§ 391.

3. Z á: vaz k y z moc nit e lov y.

1. Zmocnitel je především povinen, za,pla,t iti vymíněnou od(§ 1004). Odměna tato není a.ni odměňujícím ,darovánim 1)
ani pracovní mzdJolu, 2), nýb['ž stejně jako p~ovis:8i dohodcova
nebo odměna schovatelova úplatou zvláJšit h,ího druhu, která nepodLéhá zá,sadáil11' :smlouvy služ,e bni 3).
2. Zmocnitel je dá1e (§ 1014) povinen "nal1ifaditi zmooněnci
veškerý náklad, .j.e,j ž nutně nebo užite1č:ně učinil k tomu, ahy
jednání obstaral, třebas se výsledek j,edlnáni nedostavil" 4) . Sem
náleží z'8ljména 'o,svobození zmocl1!ěnce, o,d záJvazků pocevz.a;tých
při pro,vádění příka,zů. Zmocněnec může požad!ova,ti též přiměře
nou zálohu na uhra,z @í IH)ltolVých výdaj,ů, jamo,ž i zá;konné úroky
za to, použije~li v zá,jmu zmocnit,elově svýoh vlastních peněz O) .
3. Konečně je zmocnitel (§ 1014 na konci) povinen nahraditi zmocněnci nej,e n všechnu šk'o du, vzniklou zavinělÚInr zmocnÁt.elovým, nýbrž též vůbec veške'l'ou škodu, spoj,enou se, splně-

měml

(10) 3688. Celý příjem PQd:J.e knih i když na 'Vla~tní
poskytl úvěr: Sh. n. ř. (15) 5944.
12) Žaloibu 11a &1 (YlenÍ účtu lw podati tM, když ža:loba na pla,c.ení
byla již zamítnuta: Sh. n. ř. (2) 704. Naproti tomu je žaloba ta TIetplří
pustna v příčině ;plnění již .prom~čenýoh: Sh. n. ř. (5) 1591. Po uk<mčenÍ
jednání jest složiti 'závěrečný účet: Sb. 3905.
13) Eha'enzweig, 510; že mandant JlIahlédl do o'bchodnich knih mandatářových nezprošťuje mandatáře povinnosti, složiti účet: Sb. 8850.
, Není v,š a,k nutno, 'a;by 'šlo o účet písemní: Sb. (17) 7176. DMe nez.'tkládá
po'v innost" s,]o,žiti účet, také povÍllllOSt, vy;dati zálpisn&y: Sb. n. ř. (2) 720.
Konečně nelze tak& žádati, aby zmocněnec sprácvnost účtu p'řísežn~
stvl'dil: Sb. n. ,ř. (3) 1152, (4) 1406, (9) 3418.
J) Zeil!er, Kommentar, 3, 273.
") Schey, 461; ,p'r oti tOmlU NeumanlJlrEttenreiclh, Ger. Z., 1008, Č. 5.
3) Ehrenzweig, 510.
4) Ani mandatář, k,t erý přeluočil meze svého ,příkazu, nepozhyvi
tiIU veškerého nároku na náhradu výloh, o'v,§em rbe'z ujmy jeho ručení za
mí-hradu škody (§ 1009): Sb. 4597, 8611. K výlohám nen:l.1e,ží peněžitá
pokuta, která byla zmocněnci z důvodu onoho jednání uložena: Ro'zh.
n. s. Č. 1817.
5) Shora § 298, Č. lIJ., 2.
") Sb. n.

ř.

nebezpečí 'zákruzníkům
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nim příkazu. 8em spadá každá nahodilá škoda" která; je- následkem neb:e'zpečí spoljrem.ého S pro\"ed'ením příkaz-u 0). Naprolt i tomu
je zmlocni-te'l povinen, nahraditi nahodilou škodili, kterou z,mocněnec utrpěl prováJděje pí1kaz, j-enom (§ 1015) b~l-li příka.z bezpla.tmým a - pokud jde o smlouvu úplatnou - do tél míry.
v jaké by ná!hraaa přfslušela podle ne'j vy,šší odibaCLní ceny.
Něk'olik zmocnitelů! ručí jako úhnmÍ! d~užní'Ci, po,k ud to neodporuje výkladu smlo1wvy podle zvyiklloi'>tí obchodu 7). Mimo, tento
přípa.d ručí podle po,v ahy věci za šlťod,'u a út.ra,t.y soolidárně, za
<odměnu dle podilů (§ 888).

§ 392.
Důvody

zániku

4. U kú n č e n i po ř í k a z ll.
příkarzu

jsou:
1. Dokončení přikáza,ného jednání.
2. Odvolání příkazu zmocnitelem (§ 1020). Odvolání se
může státi k~dykoliv. Odvolá-li se příka, z, vzniká tím povinnost,
nahraditi výlohy jižl vzešlé, škod,u snad již utrpěnou a, zaplatit.i
,část odměny přimě,řenou do sava,d ní č inno sti '). Přes to, že pří
kaz byl odvolán, jes,t zmocněnec povinen do, té doby pokra.čova,ti
v ne-odkladných jed:náních, dokud zmocnitel neučiní, a.nebo aspoň
nemůže učirLiti jinakého opa,tř, ení (§ 1025) 2) .
3. Výpověd' zmocněnc'e (§ 1021). Výpověu' tato je jemu ponechána na vůli, vzniká, z ní však PO'VillllOost, nahraditi škodu
oz toho vzešlou, nena,s tala-li překážka nepředvída-ná a, nevyhnutelná, dále vzniká z ní porvinlUo!'it., opa,třo,vati pl'ozatím dál e
jednání neodklaéUná (§ 1025) 3) .
4. Nemožnost provést,i příka:z; uelJyla:-li llemožnors t ta zmocněncem zaviněna, posky,t llje mu s,t ejné ná,r oky jako odvo,l ání
(§ 1020 ua, koncI).
") Schey, 652 n., Sb. 8245, srov ll. 7859, 9396, n. ř. (5) l(l56. V pří 
obdobného použití této zásady, údpovídajLc,í modernim ná,zon'tm
() ručeni , při smlouvách ,příbuwých (~mlolťvě služební ~ pocl.), S1'O'vn.
Ehrenzweig., 511.
7) Sb. 1954, 2017.
1) Tedy nikoliv - jako pf'i sm louv ě služební (§ 1185) - za úkony.
lze kterým nedošlo: Sehey" 666; jinak Pfersche', Jrrtumslehre, 132.
2) Přiklady: Sb. 6631, 11.279, 12.632, 12.7001; ]'o~h. z 3. března 1905,
Gel'. Z., 1905, Č. 17.
3) Srovnej též zák. ze 6. červ,ence 1868, Č. 96 ř. 'z, § 11. v příi:ině
advokátů, jakož i § 36 c. ř. s. v pr-íč in ě plné mo'Ci procesní.

{jině
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5. Smrt jedné nebo druhé strany (§ 1022), PJ'l osobách
právnických ro.zpuštění jich (§ 1023). Nedotčenou všaW zůstáJvá
po,vllmos,t, opatřovati prozatímně dáJe věci neodkladné (§ 1025).
Vůbec saJJá poměr příkazní i do doby po úmrtí zmocnitelově~
pokud příka,z nebyl ujednáním anebo povahou věci vypočten
na případ: smrti anebo pokud snad příkaz <1okonce neměl býti
proveden až po smrti zmocnitele 4), anebo nelze-li jednání jednou
započaté př,erušit.i bez zřejmé újmy PI"O dědice 5), anebo byl-li
př&az ud'ěl en k'u,pcem živnosti obchodní (obch . zák. čl. 297),
anebo jestliže osobě, jíž byl udělen příkaz ,vés,ti spor, byla dána
plná moc procesní (civ. řád Isoud. § 35) 6) . Nároky, které z, pří
ka,zu již vzešly, o;všem na dědioe přecházejí 7) . Na drul1é s,traně
trvá zmocn ě ní v ka,ždém případě tak d1011l1o, dokud se zmocně
nec nedozvěděl bez vlashlÍ viny o t,om, že zmocnitel zOOlÍ'el
(arg. § 1026).
výslovně na roveň také ztrátu
k právním jednáním, pi-es to však má ztráta tato.
tý~\ účinek 8) . Ka,ždým způs, obem ru.Ší Re příkaz tím, že se zmocněnec stane úplně k právním jednáním n ez:půs, obilý 0) .

6. Zákon nOi:itavi i:i ice s1flTti

způsobilosti

7. Zahájením konkursu nad jměním zmocnitelovým zaniká
(konk. 1'. § 26), který se vztahuje na majetek, náleiejíci
do konkUllsní podsta,ty lO). Konkurs nad jmě'ním zmocněnco,vým
ruší sice plnou moc (§ 1024), nikoliv v~ak příkaz ll).
příkaz

4) Sh. 7101, 8229, 16.132, n. ř. (3) 1208, (12} 4805, (17) 6912; Sc;hey,
698; EhreIl'zweig, Sla.vIHos,t ní s,pis, 1911, 2, 678.

") S,právce domu je i po smrti majitele domu legitimován zažalovati
nájemn é-: Sh. 11.443.
jde o

0) Sholl'a § 121, č. 2 b. AVlŠak i procesní pilná. moc zaJIliká, p'o kud
čis, tě oSO'hní prá,va 'zmocmitelova: Sb. n. ř. (15) 5778.
7) Sb. 14.700.
") Ehremweig, 513; Hana,us,ek, Gel'. Z., 1912,
0) Schey, 713. Výjimky: C.

,ř.

,č .

43; j. m. Sc;bcy, 71i.

s., § 35; zá.k. 'šeko'vý, § 12.

JO) Rhltelen, I-Ia.ndhuc'h, 175. Zákon n Clpam:atuje 'ice výslovně' na
prozatíl11J)j da:lší vedení neodkladných jednÚJní, nelze toho však pos,t l'ádati:
Schey, 708.

11) Arg. a cont1'. lwnk ř. § 26; úřední ,pamětní sp·is ke Jw~)k. ř., 29.
Takto vznil,ajíeí 1'Q1zlišování mezi ,pHkruzeiIIl 'a plnou mocí 'z ákonodárce
patmě nezaiIIl~ š lel a je ta:l<é neúčelným: Ehrel11zweig, 514.
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F. Smlouva

společenská.

K. Adle,r, Zur EntwickJung<s,lehre des Gesellschaftsrecbts, 1875; Pisko.
Das Unternehmen, §§ 15 .až 20; Wellspwche1r, Naturrecht und A. B. G. B..
Slavnostní spis, 1911, 1, 173 n.; Schuster-Bonno,t, Grund'riB, 144 n.; Krasnopolski, 441, n.; Ehren'lweig, 489 n.

§ 393.

1. Poj e m a dr u hy.

1. Smlouva, spol ečenská je kontraktem konsensuálním,
.kterým se dvě osoby ílebo více osob navzájem zav3lzují, ž,e
spojí svoje pln ění k ďosa-ž,ení spol ečného účelu. Plněním mohou
býti věci hm:o,t né nebo nehmotné (§ 1175), zejména též práce.
Strany se nazývají spole1čníky, jejich souhrn společnolstí. Dnešní
teorie staNí srpol ečIlJost, pro,ti korpor3lci, vybavené právnickou
osobností. O. z. o. (§ 26) na.pl\oti tomu spatl'Ujel v každé do,w lené
společnos,ti "osobu morální". Každým způsobem však má -v)'dělklOvá spo,l ečnos,t se samos.ta,t ným jměnim (§§ 1202, 1203)
v mnohém ohledu postavení právnické osobnosti ') . Od pouhého
společenství liší se společnost svým ,smluvním základem (§§ 826,
1175), takže se spol ečenství dodatečně změní ve společnost,
jestliže z.účastněné os,oby výslovně nebo mlčky smluví spol ečný
účel a plnění, jichž k tomuto účelu je třeba 2). Spo l ečným úče,lem
liší se na druhé straně spo lečnost od, právního jednánípartiá.lního" při němž jedna strana, za svoje, úk'o ny jako protiplnění
dJostane podíl na zisku 3). Je-li účel nedovolený, jest smlouva
společenská neplatnou 4). Naproti tomu je platnou i žalovatelnou smlouva společell ská, jejímž předmětem jsou jednání
ne7.:\alovatelná ").
2. Účel společenský můž e býti zcela rŮ1zný . 8polečnost můž e
sleCLova,t i účele ideální G), anebo mi'lže sloužiti k polečnému V)' ') Shora § 60.
2) V příčině ohraničení vi,z Pislw, 197 n.; Sl>. 2427, 4488, 5446, 8952.
n. ř. (2) 704, (11) 4138, (13) 4949.
3) Na př. dílčí pac.ht (§ 1103). Ohraničení a ,případy ,pochybné: Sb.
n. ř. (11) 4138, (13) 4987, (16) 6554; srovnej Hoeniger, Gem ischte Vertl'age,
272 n.; Crome, Plarti.aJisohe Re,cMsgeschafte, 1897; ' Silberschmidt, Bete!ligung und Teilhaberscha,ft, 1915.
') Na př. spojení za ll'čelem uzavírání nebo q,prostřed,kování 'lakúzamých o'oohodů terillÍno.vých: zák. z 4. ledna 1903, č. 10 ř. Z., § 16; dille
Sb. n. ř. (8) 3163, (16) 6482, (18) 7264 ..
5) SI\). 15.891, n. ř. (6) 2256.
6) . Spo l ečnosti k účelům spo l ečenským nebo veřejně prospěšným a p.
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dělku,

býti společnost.í výdělkovou (§ 1175). éčelem jejím může
clále býti &Po le'čens tví statl<l1, tilOUČelú majetku společník'ůl ke
společné držbě a ke ,společ.némru užívání (§ 117(1 až 1'178). Spole·oonství sta,tků je všeobecné anebo z,vláMlÚ podle toho, vzt.ahuje-li
se na celé jmění anebo jenom na část jeho. Všeobecné spolačen
.tví ta,tků jest s,loučen,í veške'l"ého, pi'ítomného jakož i budoucího
jmění (§ 1180) '). V žádném přípa<1ě, ani když se vztahuje toliko
na jmění, jehož teprve budou'cně má býti nabyto a niko,l iv též
na jmění, které bude snad zděděno, není toto spo.lečens.tví ,společností výdělkovou, neboť výdělek jes,t zde předpokladem,
lúkoliv úóe,lem ,společnos,ti. Vznikne-li pochybnost, ro~umí se,
i když smlouva zní na celé jmění, tím přec jen jmění nynější,
je-li zalul1luto též jmění budoucí, mzumí se tím jenom jmění,
které bucLouoně bude vyděláno (§ 1177). Obvyklým jest společenský majetek mezi manžely na základě
'mluv s.vatebních
{§ ' 1180). Společnosti výToblÚ podléhaJí v nejčastějších a v neddůležitějších případech právu ohchodl1úmll a jiným z,vláštním
zákonům. I na zbývající 8) společnosti lze. předp,isIU občanského
práva o. spo,lečnost~ výdělkové použíti jenom v malé míře .
:3. Určitá forma není pro. smlouvu spo,lečenskoll před,epsána.
:Může býti ulZavJ-ena výsLovně fl) nebo mlčky 10). Jenom při společenských smlouvách zahrnujících buďto jenom jmění přítomné
a.nebo jenom jmění budoucí, jest podmínkou jejich platnosti náležitý; popis a záznam, inventa,r isace, majetku, Merý jedna, nebo
d'rllhá s,t rana do poměru vnesla (§ 1178).

§ 394.

2. Právní

poměry

uvnitř

·poleč. nosti.

Sinlouva společenská zakládá ,v zájemná práva a 'vzájemné
povinnosti ,společníkiL
1. Co. dlo závazků, je ka,ždý s,polečník povinen:
a) složiti příspěvek v)fls,lov.ně nebo mJčky sjednaný. Pří
.spěvel\l může pozůst.áva,ti ve věcech nebo v pracích a může pro
jednotlivé společníky býti různě vyměřen co do ohsahu a, mz7) Winiwarter, Kommenlar, 4, 399; srov:nej Kafka, - GiitergelffieinSCIJla,ft ... , 179.
8) Sk\lJpinorvý a,kord, syndikllit aj.: Ebl'el1'1.weig. 491, poz. 13 a citM,y
tam uvedené.
9) Avšak třebas ta.ké ústně: Sob. 9279.
JO) Sb. 2411, 4218.
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salut. Příspěvky maje't kové moholl oe buďto jakožlto kapitál nebo
základnií majetek! spoIečnosti (§ 118~)' dosta.ti do spoluvlastnictví spole čn~ků, anebo nwhou zlu"ta,ti ve výhraclném vlastnictví společníka, kte'r~'r příspěveki poskytl, anebo konečně mohou
přejíti do vla,stn1ctví některého jiného společníka 1). Vznikne-li
pochybnost a byly-li složeny peníze', anebo věci spotřebitelné
nebo sice ne.spotřebite~né, avšak v penězích odhadnuté, jest míti
za to, že jde o SpolLlvIa,stnictví") (§ 1183). Avša'k 'i:iípoluvlastnictNf
vzniká podle prTa,v id'el prrá,v a věcného teprve tradicí nebo
vkladem (§ 1181) 3). Rovněž nestanou se spoluv las,t llíky oni
členové spol ečn.osti, kteří pri"enechávají svoji vlas,t ní věc k uží-,
vání 4), anebo kteří slíbili jenom prn tce (§ 1183), p,okucl hodnota
těchto prací. nebyla při ražen a, ke ka1f)itálu a pokud nebylo v~e
prohlášeno za společný majetrek (§ 1192). Čím lIutno přispěti,
I:5tanoví předevš;m smlouva (§ 1187). Bylo-li ojed11áno, že se
opatři spole čné kmenové jměn í , je v případě pochybnosti ka,ž dý
společlllk povinen prřispě1 ti stejným dílem (§ 1184), pokud neslíbil tolik,o výkon. práce (§ 1187), anebo že přenechá svoji
vlastní věc k užívání. 'Zádný ze spol ečníků není povinen po&kytnouti více než příspěvek smlouvou určený. N olze-li však za
zmíněných okolností účelu spol ečelllokého dosáhnouti aniž se
zvýší phspěvky, můžle společník, kteľÝ se zdráhá příspěvek
zvýšit.i, buďto vY'sooupiti, an8bo může b.)rti vyloučen (§ 1189) ");
společník je, vzejde-li o to pochybnost,
be~
na velikost podílu o,pl'ávněn (§ 833) i povinen (§ 1185),
spolupůsobiti stejným dHem ke spo l ečnému užitku, účas, tniti se

b) každý

zřetele

') Na p,ř. ,při tiché spole,čnosti dle pníva obc,hodního, čl. 252 ohch_
zá.kona.
2) AVlŠak odhad, určený tolikO' pro rozdílení 'z i ku, tu nemá 'Výwamu:
Něm. oM. zúk § 706.
3) Nabývá. st r~l11a přijetím za spo l ečníl<ra pO'lIhým ,.odevzdáním",
. ,jposunky" 0znameními § 427) vlastnirc,t ví Je pliměll"enÓ části s,polečell kéhcr
majetku? Jedn::tk Sb. n. ř. (4) 160L jednak (15) 5978. Bez tradice TIr!)!)
vkladu i11lÍlŽe s:ce věc co do vnithúho poměru mezi společníky 'uýti HOUČá.stJí 1Elpolečného kmenového m~jetku; a,v~ak na venek zůstarne v takovémto případě dosavadní vlastník osobou výhradno oprá.vněnou: Sb. n. 1'. (17)
6960.
') Přenechá-li se toli,ko uiívání voci, jest pHměřeně použíti pravidel platných ,p ro sm~o'llvu nájemní: Sb. n. ř . (14) 5428; Hoe'niger, Oemisc:hte Ve,rtri:i.ge, 353.
") Srovnej l·ep. nál 46 (Sb. 4928).
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při

vedeni

.s.polečel1ských

záJežitostí '} Jenom, odporuje-li tomu
musí z jednání takového sejíti (§§ 1188, 833
až 836). A však púvodní ,p,mloUJvoll nebo dodatečným ujednáním
lze spráNLl záležitoslt í polečenskýd1 ipř.e,nést,j na jedn()ho nebo na
někQlik společníkú výlučně (§ 1187) 7) . Odrvoláill.í je přípus1 tné
jen 'Za takov)Tch okolností, kt,eré by opravňovaJ1 také k tomu,
ahy jedna,t el ze společnosti byl vyloučen (§ 1210). Jednatelé mají
práva a povinnosti zmocněnce (§ 1190) 8). Je:-li tu někiolik j,eď
natelú, rozhoduje při poChyhno,sti většina, kterou luší vypočís,ti
podle jej1ich podílÚ. Avšak ka,ždý z, jed'natelú mUže jednati samostatně, dokud vě,tšina jednatelú neodporuje (§§ 1190, 833, 837).
K podnikům, pře,sahujícím obvyklý prov1oz obchodu, vyžaduje se
souhlasu celé společnosti (§§ 1029 a 1190), nedlohodnou-li se
společníci, jest třeba SOlidního roznoc1nru,u (§ 835):
c) Každý společník jest povinen, věnovati všecku píli a plnou
péči opa,třo'Vání záležitostí společenských. Ručí nikbHv snw jen
za péči, k,terou obvykle vynaikládá ve věcech vlastních. VyTOVnáJÚ zisku, súčtování prospěchu, společnosti opatřerného', a šlwdy,
k jejíž nlÍlhradě je společník, povinen, nastane jen tehdy, jesWže
"člen s,polečl101sti svémocně podniknutým novým jednáill.ím způ
sobil společnosti jednal< vImdu, jednak užitek" (§ 1191) D).
Ro,vněž není spo1ečník oprávněn "svoji činnost svěřiti osobě tře, tí
neho někoho {Lo společnosti přibrati", jelikož přec společnost
·je,s t poměrem důvěry (§ 1186), a.vša.m každ,ý ze společníků mllže
s olsobou třetí stJ:an svého podílu uzavříti další společno,st pod.řad'nou, neboť tím nevstupuje ona osoba třetí do ž/ádného, právlúho poměnl k ostatním společnfkúm . Proto musí též každý
společník se vystříha.ti vedlejšího za.městJllÍlní pro společnost
škodlivého (§ 1186), není-li opak v}Tslovně neho mlč:kJy dovo~en.
2. Práva společníkú týka,jí se přede,vším náJl~oků na, maj,e tek
kmenový a na zisk.
:většina společníkú,

,O) Je tedy - i když obstal'.ivá záležitost společnosti bez zvlMt.ního
pHkarw, - a:mocněncem, nikoliv je&1at0lem bez příkazu, To platí také
v příčině nahodilé škody (§ 1015): Unger, Hlan(lehl au[ fremde Gefahr. 39
a po'z. 96; ;proti tomu Schey, Obl. Verb., 497, poz. 34.
7) Takže je vy,lo{lčen OdpOl' ostatnkh polečniků p~·oti jedJlotlivým
aktům správy: Obdl. 'zák, čl. 99; St.. 5976.
8) § 1190 vztahuje se v prvé řa,dě na zástuPČ1í oprávnění, pLatí však
patrně též Il'l'O jeclJlatelf\ťví: Ehrenzweig', 493, IPoz. 25; jinak Schey, Obl.
Verh., 496.
0) Shom § 132, Č. IV, 4.
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a) l\fajetel{ kmeno,v ý je8t společným vlastnictvím 6polečníkú
(§§ 1183, 1192). Totéž platí, třehas po případě podle, jiných pod'ilů,

taJzé 'tran zisku do,sud nerozděleného 10). P,odil jednoWvého
na věcech nemovi,t ých je určen kniho,v ním vkladem.
Podobně může býti i podíl k jiným jednotlivým věcem určen
zevními okolnostmi. Každým způsobem jest však spohwlastnictví spo lečníkll .omez'eno věnováním ve prospěch společnosti,
avšak! ne
účin.kJem ;vůči osobám třetím, ze'j ména nikoliv vůči
věřitelům jednotlivého ,spole čníka . Tfto věřitelé mohou vés,t i
exekuci na podíl jednotlivého ,spole čníka, k jednotlivým věcem 11).
b) Zisk rozdělí 'e - nebyly-li podíly jednotlivých spol eč
níkll na zisku ve smlouvě zvlá8tě stanoveny - "v poměru pří
spěvki't ke. k'a pitálu, a práce všemi společníky vykonané se na- .
vzá,jem vyrovl1ají. Jestliže jeden čl en: nebo několik členů pouze
pracují, anebo kromě příspěvku kapitáJlového, konají též práci,
určí s,oudodměnu za tuto ČilUlost, není-li žádné úmluvy a nemohou-li se společníci dohodnouti, a to se zřetelem na .to-, jak
bylo jednání důležité, jaká pHe byla vynaložena a jaký prospěch
byl získ'á n" (§ 1193). Ziskem je přeby,tek čistého jmění společenského nad' jmění krneno'vé (§ 1192). Také částka, kter.ou
sluší přiznati jednotlivému spol ečníku za jeho námahu, je' podílem na zisku a nikoliv odměnou, o kterou by se čist,ý zisl{
spo lečno,sti zmenšoval. Proto nedostane spo le čn ík nic za svoji,
námahUi, nebylo-li zisku vůbec docíleno (§ 1197). Proto nemá
ani částka, kterou s,oudce má určiti za to, že jeden ze společ
níkú přenechal sp.olečnosti v užívání své v'ěci, býti stanovena
absolutně, nýbrž percentuální sazbou.
c) Jak zis.k', tak sluší i ztrátu rozvrhnouti podle poměru
ka,pitálovj'rch vkladů, pokud jinak není ujednáno. Kdo se účast
nil spol ečno s,ti t.oliko pracemi, ztrácí hodnotu jejich (§ 1197) 12)
Žádný sp.ole čník není povinen doplniti 'S:Vllj vklad, byl-li ztrátou
ztenčen (§ 1189). Zisk spole,čn.o 'ti lze však rozděliti teprvo,
když kmenové jmění dosáhlo opět původního stavu.

spo le čníka

JO) Je-Ii sjedná!I1o -;poilečenství majetku, jrst, dokud opak není prokizán, míti za to, že další maje·tek, kterého jeden ze společnil{ů nabyl,
přísJuší celé s,polečnosti: Sb. 2411.
ll) J.
(zv,láštní jmění rukou ~polečnou) : Wellspachel', SLavnostní
spis, 1911, L HlO: <lílem t&Z Schuster-Bonnot, tamie, 2, 953 a GrundriB,
146, 149; na,proti t,omu Ehrel1'zweig, 495.
12) Podlr ~c,huster-Bonnota, GmnchiB, 147, tal,é jenom poměl'ně ,
proti tomu Ehrenzweig, 497, pO'l. 45.

m.
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d) Jak, jest zisk a ztrátu .rozvrhovati, stano,v í v prvé řadě
smlouva. Společníci mohou "některému členu vzhledem ok jeho
vynikajícím vlastnOls tem a k jeho náma:ze povoliti větší zisk,
l]ei jaký hy mu podle jeho podílu přís,lušel" (§ 1195) 13). Smlouvu
lze tedy bráti v odpor též pro, zkrácelů nad polovici 14). Není
však třeba, aby ZLsk byl rozdílen vždy v hotových penězích
{§§ 1194, 841) . Rozdělení zisku lze bráti v odpor jenom do tří
I'oktl (§ 1487) 15).
e) Kaž.dý společník mM~3 po ukončení společnosti žádati
složení účtu a rozdělení zisku (§ 1199); trvá-li společnost
několik roků a má-li roční zisk, mŮŽe žáJdati I"o,ční závěrku účetní
a, neutrpí-li tím j;nak hlavm obchod, též rOčlů ro,zdHení ZltlkU
(§ 1199, 2) 16). Také společník, který se vzdal s,vého práva
žáJdati účet, může naléhati na úpJné vyúčtování, prokáže-li
podvod jenom v někte['é M,s,t i sporá,v y (§ 1200). Dále je každý
společník oprá, vněn opatřiti si osobně vědomo 't o chodLI obchodtl
společenských a múže kdykoliv na svůj náklad do účtu nahlédnouti (§ 1199 n. k.). ČleJwvé s,polečnosti, ktelým byla svěřena
správa, jsou povinni klásti účet (§ 1198) 17).

§ 395.

3. P r á vn í po měr n a ven e k.

L Pro poměr společnosti mL veuei]{_má zásadní význam rozlišomezi jměním společnosti ~" soukromým jměním jednotliv)'rch
polečníků (§ 1202). Z toho vyplý,,-Iá rozlišování práva povinností, které osoba třetí má vůči společnosti, od práv ~" zával-ků,
které má osoba tře,tí vůoi jednotlivým členůľn společnosti

VálŮ

13) Případ 'Lákonem (§ 1196) zvlášť uvedený, byl však mezi tím
2rušen § 6 zák. 'Ze 14. če'l'vna, 1868, Č. 62 ř. 'z.
14) Ofner, Pl·otokolle. 2, 117.
15) Nikoliv jen při (lělení 1l'a turá,lním: Ehrenzweig, 498, ,poz. 53, proti
Schreibrovi, Gel'. Z., 1900, Č. 51.
16) Těchto přoopisů (§ 1199) sluší obdobně použíti též v příčině
-správce p{)dniku, ustano'Veného na tantiemy: Sb. 13.982. o.p'ačně neplatí
před ,pisy tyto pJ'O mimosmluvní společnost výdělkavou: Sb. 2502.
17) Siožení účtu, tr-ehas ne účtu v jedno't livosite,elb doloženého, (Sb. 11. ř.
'(16) 6738; ,p,r oti tomu Schey, o.bl. Verh., 593, poz. 19), třeba,s ve skuteč
nosti zápisy nehyly vedeny: rep. náL 246; srovnej též Sb. 2421, 9542. Na
základě účtu, který sloien byl vů, či je{lnomll s'polečníku, může ]<aždý
společ-ník čini: ti nároky: Sb. 1252, ll. ř. (3) 460. Naproti tomu ani čle·
nové, správu vedoUoci, nejsou bez dalšího po'vinni slo'žiti přísahu vyje·
vovací: Sb. n. ř. (7) 2'737.
20*
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(§ 1202, 2). "Jestliže tedy někdo má pohledá,v ku nebo dluh vun
jedno,t livému členu společnosti a nikoliv VlIČi společnosti jako
takové, můž'e též pohledávku uplatňovati jen vúči tomutlO členu
a nikoliv vůči s,polečnosti a může též platiti jenom tomuto členu
a nikoEv spole-čnos,ti" (§ 1203, 1). Společník, který jedná sice na
účet ,společnosti, avšak' vlastním jménem, v prvé řadě zavazuje
sebe a nahývá prá,v a pro sebe. Avšak jmění společenské není
jměním společno'Sti jak'ožito plávnieké osohnosti, nýbl'ž toliko I:;jJDlečným zvláštním jměním jedrnotlivýeh společníků, spoluvlastnictvím .stran věcí hmotných, podílovým prá;vem jednotlivého
společntka k pohledávkám (§ 1203) s účinkem skutečného spo"lečného oprávnění (§ 890) 1).

2. Společenská práva a společenské závazky vznikají VlIČi
os'o bám tř6ltím jenom tím" že společníci jednají společně aneb()
prostř, ednictvím společné, osob'y třetí (§ 1201, 1). Zástupčí oprávněni na vene'k zakládá! se při pochybnosti již! tím, že některénm
členu se svěří: správa (§§ 1190, 1198) 2). Věrřiteli a dlužníky společenských pohledávek a 'společenských dluhú jsou v,š ak jenom
jednotlivi společníci 3). Společnost jako taková nemúže ani žalovati ani býtÍ' žalována 4) . N eni též možný konkurs společnosti O) .
Věřitel společnosti může tedy vůči .soukromé pohleďá-vce jednotlivého .spro'lečníka potud lmmpensovati svoji vlastní pohledávku vůči společnosti, pokud 'Sahá tuřeui :ipro,l cř llíkovo.
Na,proti tomu může dlužník společnosti kompensovati jen takovou pohledávku, která mu pHsluší vúči všem ,;polečníkúm,
niko.Jiv též soukromou pohledávku vťtči je1dnotlivému společ
ník'oví 6) .
3. Každý'

společník

ručí

za dluhy

společnosti

též svým

1) Shore § 60. Proto může každý ~ polečník prO' serbe ~ú'Llati toliko ,.
arhy dluh byl slože'n, nikO'liv, aby hyl E.pla'c en, dokud se spoilečníci mezi
sebou nevyrovnají: Sb. 2194.
2) Shora § 394, [Joz. 8. Plnou moc smlouvou jednotlivému
níku vY'hrmenou ne,lze v 'a,l~ volně O'dvolati: Sb. 5276.

3) Z o'b chodu,
bez,pocostředně svůj

') Sb. n.
5)

ř.

u'Zavř enéhO" za společnost, nahýv{, ka'ždy
podíl: Sb. 13.255.

6y Wel1sprachel',
čl.

společník

(18) 7592.

Bal'tsch, Kommernta,r

obeh. zák.,

společ

121.

ZUl'

K. O., § 1, poz. 7.

Slavno tni spi:;, 1911, 1, 194;

něm. obč.

zák., § 719;
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jmťním

soukromým; avšak je-li dluh děUtelný, ručí toUko v posvého podílu (§ 1203) 7), ne vša'k pouze 'subsidiárně 8"). Jmění
.společenské ruČÍ rukou nerozdílnou 9).
měru

§ 396.

4. Z á n i k s p o leč n <O s t i.

1. 1. Společnost zaniká sama sebou (§ 1205), bez. zvláštního
lJrohlášení tím, Žle účel je dosažen nebo zmařen, tím, že podnilO1utý obchod byl ukončen, nebo že jej nelze již vésti dále.
Stejně zaniká společnost zánikem společného podniku, uplynutím doby, splněním rozvazovací výjimky a dohodou spo.!ečníků.
2. Srmt jednoho ze spol€čniků ruší Ispolečno,st tehdy,
skládá-li ::;e jenom ze d,v ou osob (§ 1207, 1). N'a proti tomu
'Zemře-li jeden z několika společník'ů, "má se za to, že ostatní
členové chtějí ještě setrvati spolu v:e' společnosti" (§ 1207, 2).
Zní-li smlouva společenská v)~slo;yně též na dědice, jsou i dědi
~orvé nepominutelní a dědi:cové, kteří se při hlá,sil i s výhradou
soupisu, povinni, pod!l'obiti se vůli zůstavitelově. To však již nepla,U o dědicích dědicll (§ 1208) 1). Nemůže-li vša:kJ dědic, ve
společnosti pokračující, konati z~vláštní služby, které zůstavitel
pi'evzal, zme,n ší se o to' poměl11ě jeho podíl na zisku (§ 1209).
3. Každý společníK jest oprávI!-ěn, vypověděti pod:te libosti
'mlouvu, nebyla-li d,o ba trvání společnosti a,ní výslovně ustanonovena, aníž vyplývá z povwhy věci. . Výpověď nesmí se však
státi úskokem, aby snad vy;po,v ídající společník sám dosáhl ně
kterého zisku společenského" ani nevčas, takže by neprodlenná
likvidace pošl\"o,z ovala zájmy společnosti (§ 1212). Také' smlouva
co do času omez.ená může býti předčasně, vypovězena, jestliZ;e
polečnílt, od něhož provozování obchodu hlavně záNis'e,lo, ,zemřel
nebo vystoupil (§ 1211 ) anebo bylo-li nutno jed vyloučiti (§ 1210).
4. Společník: může vystoupiti, usnes~)U-li se os,t atní iSp'olečníci
za účelem dosažení společenského účelu na zvýšení vkladll
(§ 1189) anebo za účelem zachování nebo lepšího využití krneno,) Pw ohchodJúka nep,Ja,tí již § 1203, n~brž čl. 280 obch. zák. (ručení
solill.ál'l1í). Obchodník Tučí soJidá,rně i na. základě obclhodu, uzavřeného
s,polečně s neob<C'hoclníl"em: Sb<. 11. ř. (16) 6641, 6651.
8) Sb. n. ř. (9) 3423; j. m. We.Jlsipachell', 194, 'Zř·etelem na Ofncra, Protokolle, 2, 120; proti tomu EJJQ'el1lzweig, 500, po'Z. 9.
0) Pisko, Unrel':nehmen, 2t5.
J) Pollak, Pl'. Jur. Vjschl'., 1890, 118; Ofner, Aqllivalentfreie Gesellschaften, Ger. H., 1915, Č. 22.
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vého jmění na důležitých změnách, na které ve , smlouvě pamatováno není (§ 834) 2). Takovýmto způsobem vys,toupí však jen
jednotlivý společník, společnost sama trvá dále.
5. Společník mMe hýti vyloučen, neplní-li podstatných výminek smlouvy 3), upadne-li v k1ollkurs" nebo je-li zbaven svépráJvnosti (řád' o zhav. svépr. § 6), pozbude-li pro zločin ze
ziskuchtivosti 4) důvě'ry (§ 1210), anebo odpírá-li doplníti potřeb
ným způsobem vklad (§ 1189). Ani vyloučením jednoho ze
společníků neruší se společno,s,t sama\; je-li ovšem vylou:čoo jeden
ze dvou společníků, společnost zaniká, avšak: v takovémto pří
padě může dnlhý, zhylý: 'polečník sám pokraoova,t i v podniku se
vZ:emi právy Ú). Je-li 's právnost výpovMi, vy;s,t oupení nebo vyloučení v procesu popřena G), působí soudní uznání této správnosti zpět (§ 1213).
II. Zruší-li se společnost, je nutno, ahy pendentní obchody
byly likvido,rány a poměry me.zi společníky upraveny. Tuto
likvidaci pr0'Cádí veškerenstvo společníků a nutno" vzejde-li
o to pochybnos,t, míti asi za to, že právo správy dosavadních
jednatelů zaniklo (srovn. něm. obě. zák. § 730, 2). SpolečensKé
jmění se rozdělí mezi bývalé společníky podle poměru jich podílů k tomuto jmění, třebas podíl na zisku byl ustanoven jinak.
Co společnos,ti bylo ponecháno jenom k užívání, nutno vrátiti in
natum. Jmění se ro,zdělí podle pravid·el o zrušení společného
vlastnictví (§ 1215) 7).
III. Vystoupí-Ii jen jeden z,e společníků 8), musí sice trpěti
rozdělení (§ 1215), nemůže hú však žádati a musí se uspokojiti
odbytným v penězích. Jen to, co sám přinesl do společnosti
k uživáJní, dostane ovšem in natura zpět, a náleží jemu v IZ:aždém
případě v plném rozsahu odhadní hodnota jeho podílu. Vystoupením zaniká ovše,m také povinnost společnikova" spo,lupůsobiti
nadále' v zájmu . účelu společenského,; naproti tomu nedotýká s,e
vystoupeni nároků z poměru společenského, které již vznikly;
2) Ehrm1'l,weig, J. BiL, 1902, Č. 46.
3) Příklad: Sb. n. ř. (11) 4137.
4) ,OfneT, Proioko)]e, 2, 426; Zeiller, Kommentar, § 1210; Pfaff, Die
RIa-usel atd., 115, poz. 4.
5) Sb. n. ř. (11) 4137; vyloučený společník nemůže žádati likvidaci,
nýbrž musí se spokojiti odbytím v penězích: Písko, Unternehmen. 228.
6) Zohkov, GeL Z., 1902, Č. 31, pO'l. 23.
7) Shora § 191, Č. 2.
8) Ehrenzweig, 503, 504.
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vystouplý společník nebo. dědicové jeho mohou žádati, aby mu
(jim) byl vrácen vklad, vydán podíl na zisku a, složen účet O) . '
"V opačném případě" 10) jsou po,vinni s,]ožiti účet a vydati společnosti to', co má k dobru (§ 1206) 11).
G. Smlouvy

zaopatř9vací

a

pojišťovací.

I. Sml o u v a o d o ž i v o t n í d ů c hod.
Kl'asnopolski, 454 n. j Ehl'enzweig, 514 n. j Schustel'-Ronnot, 136 n.

§ 3.97. 1. Poj e man á l ež i t o sti.
1. Smlouva o dož.ÍvI(:)'tnÍ důchod je úp,l atná smlouv a 1),
kterou se někomu za kapitál slíbí určité roční plnění na dobu
života určité osoby (§ 1284). D02~votní dťlChod je důchodl, jehož
trvání je obmezeno, dobou života člověka.
2. Ani kapitál 2), a.ni renta nemusí nutně pozůstávati v penězich. KapitáJ. může býti splac,e n také po čáJs,tkách (premiích) 3).
Kapitálem tím však nemůže býti trvalé plnění anebo slib budoucího, jmění nebo, výdělku 4) . Důchod musí .býti určitý
(§ 12.84) 5). Kdo kapitál skládá, může důchod' vymíniti sobě
anebo osobě třetí (§ 881).
3. "Jak dlouho. má doživotní důchod trvati, může záviseti
na životě jedné nebo druhé strany nebo osoby tr'etí" (§ 1285, 1).
Zpravidla - a proto také vzejde-li o to, pochybnost - závis,í
0) Dědic společníka ohohodvedouoího nemůže však o své ujmě žádati. aby druhý spo,lečník, který zl1stail. na živu, s']ožil účet: Sb. 2964.
'0) T. j. byl-li vystoupivší společník r;právcem obchodu společnosti:
Ehrcruzweig, 503, pOl.. 25.
ll) JestHže však pod.]e společeIDské smlouvY 'l..ávazky S1po'lečníků
nemají přecházeti na dědice, nelze bráti též regres proti dědicllm společ
níka pro d!luby w jeho živo:ta zaplacené: Sb-. 14.2S9.
') Avšak doživotního dů,chodu Lze llahýti také belZl]}latně darováním:
Ofnell', Rrotolwlle, 2, 161. Trukovéto doživotni dllchody jsou !podrobeny
pra,vidJllm o daro,v áni (co do ne'l1Iařikatelnosti, nez-děditelno&ti atd.: § 947,
955; co do ~p.]atnJo&ti: § 1418): E'h remweig, 518.
2) § 1284 ,,'1,2, peníz.6 nebo 'Za věc v penězích oooněnou"; Ofner, Protokolle, 2, 161; Sb. 1033, ll. ř. (9) 3537. Krasnopolski, 455 se nespokojuje
oceJlitelností věci, nýbrž žádá, aby kapitál byl v penězích určen .
3) NcpHpustna je eXek1.1JC6 na uiJlI'azovad kapitá;t: Sb. 2837.
4) Sb. n. ř. (9) 3537.
') Jinak jde o smlouvu o výživu: Ehrenzweig, 515, Č. 5; jinak Sb.
n. ř . (16) 6631 a j.

3]2
důchod

od. doby života, poživatelova.. Je-li však smlouvou spojen
život několika osob takovým způso bem, že důchod zaniká ji~
.smrtí osoby, kiterá zemře první, po případě, která zemře napos.led, jde o důchod spojený. Nabude-li skupina osob důchodu
na dohu nejd'eišího života, takže podíly osob dříve umírajících,
přirůstají o,sobám, které zŮ,Stanou na živu, jde o t. zv .. ,tontinu" .
4. Výše důchodu určí se smlouvou. Jelikož poživatel dťl
chodu po,zbývá jistiny 'samé, převyšuje důchod zpra;vidla obvyklé
úroky oné jistiny a je tím větší, čím starší je osoba, na jejímž
životě důchod závisí G).
5. Zpravidla uzavírá se smlouva s pojišťovaci společností.
:lliterá, určujíc výši důchodu, vychází ze zásad pojistně-tech
nických, z počtu pra;vděpodobnosti. Tím nabývá smlouva Ů' doživotní důchod zpravidla pova,hy pojištění důchodu, smlou'v y pojišť ovací (poj. zá,l\'. § 1G4).
§398.

2,Účinky.

1. Rentový dlužník přejímá závaz8k, poskyto~vati věřiteli
po dobu života příslušné osoby ve' smluve'l'l!ou dobu
(§ 1285). V pochybnosti jest rentu platiti čtvrtletně předem 1).
Závazek zariiká smrtí oné osoby, na jejíhozl živo,t a dobu je dů
chod určen (§ 1285) 2). Byl-li dťlchod stanoven na dobu života
dlužníka anebo osoby třetí, připadn e důchod, když, věřite,], dů
"hodu dříve zemře, na zbývající dobu jeho dědicťilllI ) . Upadne-I;
dlužník! ďůchodu v konkurs. může ventel požad'o va,ti celkovou

důchod

3

6) Na ,povaze sm:louvy 'Ů doživotní dll,chod se však nem ě ní ni c, k,dyž
výnos ods,toupenÝ'ch statků přesahuje částku převzatéllo důchodu
(Sb, 799).
1) Že dO'ž ivotní důdlOd má býti plac en p,ředem , mo:í,no pozn:am~Da,ti
v pozemkové knize: Sb. 8453. Za placení předem považuje se též první
a každá pozděj š í renta doživotního důchodu, který dle smlouvy má počíti
tep,r ve poul ěji. Na př. při dosruzení určitého věku (t. zv, odsunutý dúchod
doživotní) Sh. n, ř. (13) 5036.
2) I když dlužník důchodu smrt oné osoby ,plivodil? Na otázku tuto
dávají se nl.zné odvovědi; s ohledem na znění § 1285 nUŤJDo v,š ak patrně
zodpověděti otázku tu k1adně, ov>šem ,bez uji!Ily pHp,ac1ného ná,r oku nálll'adního nebo ná.roku pro obohacení: Ehrenzweig, 517; Krasnopo,1ski, 456.
srovnej poj. zák. § 139, doleji § 405 na konci.
3) Naproti tomu nema,jí dědicov é ná1rok na ,poměmý dí:!. renty spla,tné
v roce, ve kterém o'p'rávněn{~ osoha, ,zemřela: Sb, 8993.

lJUOnotu doživotního důchodu, odhadnutou podle pravděpo
·d obné délky živ,O'ta (lmnk. ř. § 15).
2. Dlužník doživQtniho di1chod u nabývá. na druhé straně
.(}ůchodovOll jistinu, t.. zv. misu, třebas věřitel zemře ihned po
uzavř ení smlouvy, byl-li jen na živu v době uzavření smJouvy.
-Právní jednání to je smlouvou odvážnou (§ 1269) a nelze je
proto brátj v odpo,l' pro zkrácení nad polovici (§ 1268). JakQž,to
jednáni úplatné nemůže býti bránO' v odpor ani od věřitelů ani
Qd: dětí věřitele rento,vého podle hledisek platných v pH čin ě darování (§ 1286). Avšak mohou smlouvu tu bráti v odpor věřitelé
podle řádu k'onkurs.ního, nebo odpůrčího, ro·vnéŽ mohou věřitelé
vésti na důchod exekuci (smVl1. však ex. ř. § 291, č. 2) a mohou
l1eza.opatřené děti 4) žáda,ti, aby k zajištění jejich nároků na výZiVll byla fJ'Ů'Ml'adatelná, část důchodu uložena (§ 1286). Právo
lla vovinný díl nemá V1IČi smlouvám o doživO'tní důchod
()chrany 5).

§ 399.

II.

Výměnek l ).

1. Výměnkem jest ,věcné právo, poža.d'o,ya;tí od vlastníka
selské us,edlosti určitých plnění k vlas,t ní výživě. Výměnek jest
spojen z,p ravidla s oďev,1;dáním s,elské usedlosti 3), může však
1))Tti vyhrazen též{ při pl~o deji usedlosti na Qs,obu třetí, nema,jící
.dědického práva 4), nebo, mllž,e, býti vymíněn smlouvou svatební
jakožtO' vdovský plat 5), anebo konečně můžle býti založen sm[ouvami jiného druhu G), anebo posledním p'oří1;enim 7). Nelze tudíž
') Patrně .též jiné oRohy, mající nárok na výživu: Lossl, Recht auf
UnterhaH, 192 a j.
5) Sb. n. ř. (3) 1169.
') Horáček, Ausgedinge, 1904; tý,ž, čl. "Aoogedinge" ve St. W. B.;
H erbatschek, Ausgccli11ge ode.l' . Bauernvel'sLcherung, 1904j Weinmann,
Atlf\gcdinge und Krieg, Not. Z.. 1918, č. 23; Schmicl.t , Gutube-l'gabe uml
A u~gellinge, 1, 1920; Ehrenzw.eig, 518 n.
2) Odpadá.
3) Pittel', ObergrubsvedJ'ag, Not. Z., 190~, č . 35 a 1911, Č. 6; Kellner,
Rechtliche Natur ... , tamze, 1908, Č. 35; Francke, Ooo'l'grobsvertrag ... ,
Hecht, 1910, Č. - 11; ReLc11, Slavnostní 's,p is, 1911, 2, 367 n.; Grohmanl1,
Úbel'gThbs,v e'l'.tl'ag, Not. Z., 1916, ,č . 27.
') Sb. 12.543.
5) Sb. 7044, 10.531, 11.931, 15.120, 15.529, 11. oř . (5) 1851, (18) 7237.
6) Slb. 14.088 (c1ěclickó narovná:ní).
,) Sb. 177, 6461.
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mluviti o jednotné smlouvě o výměnek, a není též zákonné
úpravy výrněl1'ku. Četná "politická nařízení", kterými výměnek
byl upraV'olv án v dobách poddanství 8), pozbyla významu odstraněním
p()ďdans, tví P).
Nynější
stav právní jes:t zcela.
neurčitý 10).
2. Výměne,J{ muže míti obsah velmi ruzný, který po pHpademuže spadati vjedno s ruznými služebnostmi, reálními břemeny
a osobními závazky, který však práv společným účelem je
upraven jako jednotné právo samostatného druhu 11). Výměnek
může obsahovati:
v

a) Právo na byt, ať již ve způsobu spoluuživmú bytu, nebo
jako právo na oddělený byt, buďto pro oprávněného samotného
anebo též pro jeho ž,e nu, d'ět i a če leď 12),:
b) práva už:;vac[ a požívací k jednotlivýul pozomkum 13), a.
to, je-li o toO pochybnost, s prá,v y usufruik:tuáře 14);

c) požitek naturálií k potřebě vlastní a k potřebě pHs.lušníků
rodiny nebo i dobytka 15);
d) požitky poengní 16) jakožto vedlej,ší po~itky vedle natmálií 17) anebo náhradou za byt nebo Zll! natul'álie" stane-li 's e
R) Rossler, Ausgedinge ... , 1842, 81 n.
0) Honiček, 20, poz. 4.
'0) Srovn,ej Wuclich, Ausgcdinge, Gel'. Z., 1913, Č. 3.
Jl) Horáče,kl 3; Sb. 3100, 11.385, n. ř. (2) 647, (10) 3868, (12) 4871.
12) Sb. 4024, 9942, n. ř. (5) 1851, (8) 2958. 2:alobu p'l'O neoprávněné
spoluužívání sluší Nditi nikoliv vůči Qsobě třetí, nýhrž vů'či výměnkáři:
. Sb. 14.265, 14.603, 14.906, n. d'. (8) 2956; jinllJk Sob. 13.662, n. ř. (9) 3553.
13) Požívání celého statku anebo ka.pitálu není výměnkem' : Sb. n. ř.
(2) 679, (8) 3149.
14) Ehrenzweig, 520 s doldacly.
15) EhrellZweig, 521.
16) Peněžní požitky sluší Ip odlc ana,logie doživotní:bo důchodu (§ 1285)
v'Lejde-li o to tpolc,hybno8lt - platiti čtvrtletně předem: Sb. 13.712~
15.611.
17) Sb. 13.603, 15.738, n. ř. (10) 3772, (12) 4484. Na,p~'oti WillU
luši
výměnek, spočíva,jíd v ročních plněn~oh, povoažovati za dóživotní důchod:
Sb. 3110, 4881 (rap. nál. 41), 5067, 5953, 14.863, 15.493; jinak n. ř. (8)
3149, (9) 3575. Av:šak i výměnek lze předem usta,noviti v .penězích a lze
sjednati, že jed'n a nebo druM strana má míti právo PQ~adovati, pokud se
týče 'platiti, na míSlto naturáJií, peníze: Sb. 2669, 9781, 10.88(), 12.713, 15.285,
Jl. ř. (18) '7691; srov. též Sh. 15.120.
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požitek tento náhodou nemožný 18), anebo stane-li se pro, výdalší setrvání na usedlosti pro chování vlastníka used-losti nesnesitelným JO), anebo pro za.viněné prodlení 20);
e) úkony služební 21);
f) opat,ření pohřbu 22) .
3. Výměn,ek je reálnlým břemenem 23) . Jakožto hypotéky
mohlo by výměnku býti použito jenom v příčině č,is,tých nárokú
peněžitých (kaiih. zák. § 14); jako závazek t.oliko osohní hyl by
výmooe,k! příliš nejistý a Is elhal hy při zcizení pozemkú 24).
Ka,ždý vlasttúk ručí tak~é OSlohně za plnění, dospívající za
do,b y jeho držhy 2Ú). Jakoilto břemenoreálni zatěžuje výměnek
každý spoluvlastnický podíl 20) a kažďou fysickou část pozemkn
solidárně; avšak jednoWvá oprávnění mohou hý ti omezena na
určité hranice mistní 27); na druhé straně mÚŽ,e výměnek Z~k
těžovati též několik po' zemků společně jakožto reální břemeno
simultánní 28) .
4. Výměnek jest v pochybnosti právem či stě osohním, které
nelze, ani postoupiti, ani děditi 20). Avšak přes to můž,e výměnkM'
užívací práva propachtovati 30) a naturalie "vyměřené", kteréjest dodávalt i v určitém množstvlÍ, zciziti aneb jimi disponovati
předem, postupem nebo pouka,zem 81) . Na záJkladě ujednání miHe
měnkáie

18) Si:>. 13.428, n. ř. (6) 2406; srO'V. též WeÍJlm.ann, Ausgedinger uncl:
;Krieg, Not. Z., 1918, Č . 23. Za zaost.aJé poži,t ky n:a-tuníJní jest platiti náhradu jenom, jde-li o zavinění odJYŮ·me: ~b. n. ř. (12) 4710.
19) Sb. n. ř. (9) 3572, (17) 7146; Sbril\ka 100; jinak Sb. 13.848, n. L
(9) 3476.
20) Sb. 550, n. f. (4) 1419, (10) 3772, (18) 7237; ~·ozh. n. s. Č. 184121) Sb>. 3647, 10.814, 14.863.
22) Sb. 1221.
23) Shora § 260, Č. J 4; ex. ř., § 150: výměnek a jiná. b>řem~na reální;
Unger, 1, 567, ,po'z. 51; Horáček, 5; Pfersche, Sachenrecht, 41; Ehl'en'Lwe1g.
523, ,poz. 46. Výměnek neljl!1tří ani k rentám a důc:hodJzům: Sb. 2061, ani
není služeb-nosti: Sb. 7716, 8287.
24) AJŮ nezaknihovaný výměnek ne'Lakládá osobniho závazku: Sb.
!l371, 11.960; jinak Sb. n. ř. (9) 3592, (18) 7237.
25) Sb:. n. ř. (17) 6840.
~
26) Sb. n. ř. (8) 3223.
27) Sb. n. ř. (12) 4871.
28) Sb. n. ř. (10) 3868.
20) Sob. 14.607, n. ř. (9) 3572; jinak Sb. 15.493.
"30) Sb. 13.689; jinak Sb. 11.385.
31) Sb. n. ř. (6) 2506; jinak Sb. 7521.
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výměnkáfi

býti vyhrazeno právo, poskytovati druhé osobě 32)
"Výměnek pro dvě těla" 33). Dále lze vymínit,i "pokračující výměnek", t. j. přechod výměnkll na jinon
<osobu po smrt.i oprávněného 84) . Vůči věřitelům je výměnek
.chráněn potud, že až do c,e,l kové roční částky 1200 Kč 3ú) je
vůbec vyňa,t z exekuce, jestližle "tyto požitky jsou pro za,v ázaného anebo pro členy rodiny s nim ve společné dom:íJcnosti žijící
nepostráda.telny" (ex . ř. § 330).
5. Účinky výměnku určují se rozdílným ohsaheľfll smlouvy.
Vznikne-li o to pochybnost, náležejí požitk.y na,turáJní nebo
peněžní čtvrtletně prřeé\lem (§ 1285) 36). VýměnkM1sky byt musí
vlastnik md,r žovati. v dobrém s.ta:vu 37), necha,ť právo, bytu je
l)ľávem uží.va,cím nebo právem požíva,cím, jelikož tu ro'z hodnje
účel výměnku 38).
G. Výměnek zanik:i:
a) Smrtí výměnkMe. Při společném výměnku 'nižují se
smrtí jednoho výměnkMe, není-li jinak ujednáno, požitky děli
telné na polovici, pokud již za života ohou náležlely kaMému
1)010'Vinou 30);
b) zřeknutím se 40);
účas,t při výměnku:

c) splněním rozva,z,ovací v)'minky nebo
mínu 41),:

kone,čného

ter-

32) Zejména manželce neibo svobodnému "ynovi: Sb. 6082, n. ř . (9;
3553; též pTO případ opětného sila,t ku: Sb. 2620, 9650. Této druhé osobě
zůs,tane 'Pak výměnek i kdy~ první zemfe: Sb. 5958, 7845 .a j.; a to jde-Ii
o "společný" výměnek, bez zkrálc,ení : Sb. n. ř. (18) '7317; dOlleji pOIZ. 39;
\ 2,vša,k! nikoliv téŽ ;při novém sňatku novému manželu: Sb. 5958.
33) Sb. 6082.
34) Sb. 6082, 9371, 15.282.
35) Stran těchto nyní ,příliií ní'zkýoo me'ZÍ: Sb. n. ř. (18) 7647.
36) Sb. 13.712, 15.611; srov. též Sb. 42>77. 13.288, 16.055, n. 1'. (18) 7578.
37) Sb. 6598, 13.428, n. I'. (6) 2406.
38) Jenom v případě, ze ud,r žovací výl~lly př.esabují celkový výnos
11OSpodářství, jest obdobně užíti § 508: Sb. 10.531, 14.470; srovnej
též 4699.
30) Sb. 14.946, 16.055, n. ř. (3) 1094; jinak: Spoleoný výměnek při!t
padne po smrti jedné osohy opráVJlěné 'zcela osobě ,druhé (Sh. 476, 1449,
2020, 2256, 2809, 4037, 5953, 15.340, 15.738, n. ~L (2) 726, (18) 7317; srov.
poz. 32.
40) Sb. 6892.
41) Sob. 9247, n. ř. (9) 3553, (18) 7628.
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promlče.n;m nároku na jednotlivé periodické plnění po
letech '(§ 1480); výměnek ~ám se promlčuje po 30 l~tech
(§ 1480) 42);
e) sjednocenhn (§ 526) 4a);
f) nez.vE'ls,tnos.t í výměnl{áře 44).

d)

třech

7. Nucenou dražbou za,váza.ného s.ta.tku <U) přechází výměnek
na vydražitele, aniž se za.počte do nejvyššího poJání, a to úplně r
má-li výměnek pořadí před ,v ymáhajícími věřiteli (ex. ř. § 150)
anebo dojde-li výměnek přels to, žé mu př.edcházejí jiná břemena r
plné úhrady v docUené ceně trhové (v nejvyšším podání). (Ex.
řád §§ 225, 226) . Není-Ii tomu tak, může výměnkář od nabyvatele na tak dlouho žádati, aby Hm plnil výměnelť, dokud
kupní cena. Je t.omu stačí (ex. ř. § 226) . Zůstane-li opačně po
smrti výměnkáře ještě zbytek ·z uhražovacího ka,pitálu, rozdělí
se zbytek ten mezi věřitele, mající zadnější ,po·zadi (ex. ř. §§ 219 r
2, 225, 226) 40).

III. S 111 I o tl v a poj i š ť o va c í.
KmsJlopolski, 459; Eluenzweig, 527; Scbuste~', 125; Steinbach_
Ste'llung der Versicherung im P.rivatrecht~ 1883; Lewis, Versich~mngs
recht, 1889; Ehl'enberg, Versilcherungsrecht, 1, 1893; Oncin!, Versicherungsvertrag, 1896; Der,bIic1h, Osten'. Versiclierungsl'echt, 1903; Man es, Versicherungswesen, 1913 a j.

1. Všeobecné úvahy.

§ 400.
1. Ve
pojišťovací

čtyřech

a) Pla.t né právo

pojišťovací.

p<:'Ln'Lgrafech, které o. z. o.

věnuje smlouvě

(§ 1288 až 1291), zrcadli se stav, ve kterém tehdy

bylo poji.šťovnictví a který ovi'lem vývojem posledního s.t.oletí
byl značně překonán.
42) Ani právo bytu. ve výmě'i1ku obsa.ž·ené, nelpromJ.čuje se snad
(§ 1488) 'Ve třech letech, poněvadž není eam ostat·nou služebnost,í: Sb. 3100_
"I) Sb. 11.931.
") Vlastník neni p0'vin~'Il pl'O'kitzati smrt výměnkáře: Sb. 9310~
jinak 5494.
45) Hoegel, Dicn,stbarkei.tell . " , Ger. Z., 1893, Č. 1; týž, Bemerkungen
zur n euen E. O., Not. Z., 18g8, Č. 22; Kornitzer, Ausgec1inge . . ., Gel'. H. "
1905, Č . 29. TýŽ, S,t udien 'ZUl' Mei stbotsverteilung', 1909, 60.
46) Srov, Sb. n. ř. (8) 3057, (9).3560, (11) 4202, (15) 5987.
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a) "Obyčejným předmětem té,to smlouvy" je podle zákona
{§ 1289) ještě pojištěni doprav1ní 1).
pojišťovátIÚ životním se
vltbec zákon výslo.vně nezmiňuje, "poněvadž tento· dosud málo
známý případ by S8', kdyby ho zákon výslovně UNáJděl, ~Isi stal
obvyklejším a mohl by přec namnoze, jaikoilto jakýsi způsob
ziskati výživu pr9 pozůstalou rodinu, s,váděti k sebevraždě" 2).
Poněvadž pojiŠťova.cí smlouva "se uzavírá jen velmi vzácně",
pokládal zákonodá,rc·e také za zbytečné, stanoviti zvláštní předlJisy o formálních náležitostech 3).
.
b) Této tehdejší ho·spodářské bezvýznamnos.t i pojišťova,cího
-obchodu odpovídá také způsob zákonné úpravy. Legální definice
(§ 1288) se týč e jenom pojišťování proti škodám a je i pro
toto pojišťování příliš úzkou, poněvadž vylučuje ručení za
šk.Jodu, pojištěncem samotným zaviněnou 4): "Béře-li někdo na
sebe nebezpečí škod.y, jež by mohla stihnoutí někoho jiného bez
jeho za,vinění, a slibuje mu, že za určitou' cenu bude mu plniti
smluvenou náhrad:tl, vzniká smlouva. pojišťovací." Pí'edmětem
l)ojištění není však náhrada škody, nýbrž předem určená libovolně vysoká částka pojištěná" kterou nutno vyplatiti, nastane-li
}Jřípad pojištěný. Pojištění jé zpravidJa pojištěním peněžité
-částky. Avšak je sotva moHlO určiti jednotně pojem pojišťovací
.'3mlouvy ").
c) Stejně jako dávno překonán je občanským zákonikem
daný pojem pojištění, tak je také lhůta o oznámeJ1í na,s talé
škody (§ 1290) přizpůsobena. dávno zastaralým poměrlnn poštovním. Nároku na pojištěnou sumu pro opomenutí, uč.initi oznámení, nez.trá,cí se podle dnešního právního nazírání již ze zákona,
nýbrž toliko na zákla.dě uj '2dnání, a i to jen s určitým omezením

°

1) Of,ncr, Protokolle, 2, 164.
2) Ofner, 165.
3) Ofner, 166.
') Srovnej stran stanovisk~ mode'rního: :pappenheim, Schaden ersatzllflicht ... , J. Bl., 190B, Č. 12; ,proti němu V. L., Schadenersatz ... , Not. Z.,
1904, č. 15; srovnej clá~e Schneider, Vel!'al1twmtJiJc,hlkei.t ... , A~·ch. f. bgI. R.,
-10, 1M; Ehremweig', Schuldtl'afte He'fbeifiih~'ung des Versicherungsfalle,s ... ,
J. Bl., 1922, Č. 1B; Sb. n. ř. (14) 5610. I podle ,pla,tného 'práva, je však
z pojištční vyloučen úmysl a částečnč též ·hrubá ned·b a,l ost: Pojišť. zák.
§§ 32, 3; 55; 56, 2; 62, 2; 122 a, j.
5) Srovnej Hu'p ka, Versichel'Ungsve·rtr~g, Z. f. Hand. ~.; M, 546;
DeJ'blLoh, V·e rsicherungsvertr.ag ... , Z. f. Versicherungsrech.t, 4, 22: Krosta,
BegTiff der Verskherung, 1911 a. j. .
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(poj. zák. § 32) . Konečně je i zpětný účinek pojištění (§ 1291)
oprávněn jenom pro pojištění dopravní a po případě ještě pro
pojištění požární stran vzdálených předmětů . Jiné smlouvy
pojišťovací, uzavřené až po zániku poj,ištěné věci, pova,žují se
naprot.i tomu zpravidla za bezpředmětné, nechať již zúčastněné
osoby o zániku věci věděly nebo nevěděly (§ 7, 1), pokud
pojištění není zvlá,štním ujednáním rozšířeno též na škody již
11astalé, ale dosud: neznámé (poj. zák. § 7, 2 a 3).
2. Obchodní (záJkoník obohatil práv,o poj i šťovací 6) jenom
{) zásadu, že za právní jednání obchodní 'se považuje jenom
příjetí pojištění za prémii, nilwliv též pojištění vzá,j emné ,)
(obch. zák. č . 271, č . 3), takže jenom prve uvedené poji,š,tění
je ve smyslu čl. 1. obch. zák'. podrobeno zvykovému prá,vUi ob<?hodnímu. Moderní př'edpisy obchodního zákoníka o pojišťování
námořním nebyly v Rakousku recipovány 8).
3 . . Nedostatek objektivních no rem ukládal pojišťovnám
úkol, aby ve svých pojišťovacích podmínkách s,t.anovily podrobnosti pojišťovacího poměru . Toto subjektivní pojišťovací právo
všeobecných podmínek' pojišťovalcích ov,š em pochopitel ně vedlo
k četným nedoSltatkům a zlo,řádťlm . Bylo proto ji'ž velkým pokrokem, když pojišťova,cí reg'ulativ, vydaný ll,;'\, základě spolkového zákona (nař. z 18. srpna 1880, obnovený a zlepšený nařízením z 5. bře,zna 1896, Č . 31 ř . z.) 0), upra,vil veřejnoprávní
stránku pojišťovnict,ví a dozor státní ,s právy k pojiŠťovnám CL
touto oklikou ustanovil též d'ůležitáJ pra,vidla pro oukromé, prá,vo
pojišťovací. Regulativ t,e n podrobuje všeobecné pojišťova, cí podmínky státnímu schválení a připouští zvláštní pojišťovací podmínky 'jen tehdy, Modporují-li všeobec?ým podmínkám, státní
správou schváleným, nýbrž naopak tyto podmínky doplňují,
anebo poskytují-li pojištěncům příznivější podmínky (§ 10).
Č.

6) Nehledě k
302, 303, 305.

indosrubilitě

pojišťoya.cí

police

námořní:

oblch. zák.

,) Ehrenberg, 75; Randa, Handelsrec'ht, § 6. Předpis ,pojišťova.cího
(§ 1641, 2), dle něhož i ,t'o to 'Pojištění mělo býti považovúno. za priwní
jedn~lJlí o>b<:bodní, v ,poj1šťo'Yacim 'z.ákoně opět padl; srovnej ?p'rávu justič
nillů výboru, č. 826 příloh k těsnopis. r.ápisllm posl. sněmovny, 22. sesse,
1917. 27.
8) Pojištěni námo.řní není úč~s,tno nové úpravy 'pojišťov,aci smlollvy:
poj. Z<ik., § 165, 1, doleji § 404, Č . 4.
ll) Některé uněny byly prove,deny min. nnř. zo 26. květll'd 1916,
Č. 160 ř . z. a z 29. proBÍn.ce 1917, ě. 521 ř . z.
řádu
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v,š ak pojišťova,cí právo vyhovovati moderním pobylo k tomu zapotřebí obsáhlé, zákonllé úpravy. Takováto úprava stala se cís. nař. z 22. listopa,du 1!)15, (O. 343 ř . Z.,
o předpi'sech pro pojišťovací smlouvu (řád pojiHťovad) 10) a
krátce na to zákonem ze 23. prosince Hll 7. ť. ;)01 ř. z., o smlouvě
pojišťovac.í 11). Tot,o lwvé pl ávo opírá !:l'e o cl va vzory. o ŠV)Tcarský pojišťovací zákon z 2. dub-nl'\, 1908 a o llťmeck)' řiHSký
zákon o smlouvě pojišťovad z 30. května téhož roku. Jedna
část př,ed'pisů cís. nař. z roku 1913 nabyla ÚČillnO!:lt.i již 1. ledna
1916 (čl. 1.), zbytek měl nabýti pla-tno!:lti 1. ledna 1918, a to
řás,tečně se z, pětnou účinností 12). Avšak zákon (O. 501 z r. HH7.
§ 170, zbavil nařízení již 1. lednem 1918 opět účinnosti a nallyI
sám účinnosti v některých předpiselCh ihned (§ 1(7), v cellm
však teprve podle nařízení z 28. prosinco 1918, (O. 105 Sb. z. a n.
1. lecl'nem 1920, zčásti ovšem se zpětnotl Minností (§ 169).
4.

Mělo-li

třebám,

5. Právo pojišťovací platí jenom pro obchody pojišťoyen
provozované ve velkém podle zá 'ad pojistně-technických (po j.
zák. § 164) 13). Uzavíra.jí-li osoby soukromé jednotlivě tytéž
smlouvy, řídl í se smlouvy ty před.pi,sy jinými. Jsou buďto 'mlollvami o doživotní důchod, anebo bezpla,t ným rukojemstvím. anebo
vedlejší smlouvou při smlouvě služební nebo trhové, anebo j:-:ou
samostatnými smlouvami odvážllými, které sluší PORuzoyati
7.vlášť podle obsa,h u a účelu 14). Pojiš1lovna musí jako taková
'0) Fachin, Gel'. Z., 1905, ,č. 47, 48 a 1908, Č. 8, 9; Adler, tamže, 1912,
16 a Grunh. Z., 35, 641; Ehl'enzweig, Gel'. Z., 1909, Č. 6, 7, 22, 23. 35;
týž, J. BL 1910, Č. 2 á z. f. Vers, R., 1911, 526; Hupka, Gegenentwlll'f,
1908; tý'ž, J. Bt, 1909, Č. 16 a 1910, Č. 12; 8()hrut,k~, PmzeBl'echtl. BestimmUll g'en .. :, Not. Z., 1908, Č. 5 a:ž 7; vysvě.tlivky k Ipoj. řádu, vy·d ané mill.
~ prav., 1915; Oberlander, Erortenmgen ... , J. Bl., 1916, Č. 2 a 7; MeiseJ,
V'e['sůclherungsordnung, Not. Z., 1916, Č. 46, 47; Ehrenzweig', Die .k ais.
VeWl'dnullg ... , 1916; Hruek, Versiciherungsm'dnung, Z. f. Hand. H,., 79,
104; 80, 1; Zlp;rá,va just. výboru o CÍs. na,ř. Č. 343, ř. z. 'z r. 1915. přílohy
]z tě nOlpis. protokolům posl. sněm., 22. ccsse,. 1917, Č. 826.
11) Beissel, Versichenmgsordnung, Gel'. Z., 1916, Č. 5.
12) Ehrenzweig, Geseůz ... uber den Versicherung·svcl'tl'ag ... , 1918.;
Seha.rfmesser, Versiehemugsreoht, J. Bl., 1920, Č. 21; Kort·en, Beme'l'l<ullgen ... , tamže, Č. 25.
.
J3) Takovéto velko'podniky poji'šťovací ma.jí ov,šem za následek
hos,podář,stkou převa>hu pojišťovatelů, která, vyžaduje v zá.jmu poji štěn c I"!,
aby smluvní volnost byla omezena.
") Ehrenzweig, 529.
Č.
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býti zákonným způsobem zřízena a k provo-zování ohchodů při
puštěna (poj. zák § 164, 1) 15). Pojišťovny jlsou buďto a;lťciové
nebo vzájemné. Při akciové pojišťovně sluší roz,eznáv3!ti methi
, členy spo1ečnolsti, akcionáři, a mezi pojištěnci. Akcionáři mají
ÚČ3!st na zisku a ztrátě sp0lečnosti, pojištěnci, jako,žlto takoví
nikoliv l; avšak může jim býti část zisku zajištěna (pojJšť. regul.
§ 11, Č . 7; § 13) 16) . Při pojišťovnách vzájemných 17) jsou pojištěnci zámveň členy ISpolečnol sti 18). K pojišťovnám vzájeilllIlým
náležejí též zaopatiíovací ústavy společenské (§ 1287) 19). Také
právní jednání těchto ús,tavů jls ou smlouvami pojišťoiVacimi,
nikoliv smlouvami společenskými (poj. zák. § 165, 2) 20).

§ 401.

b) Jak se smlouva uzavírá.

1. Pojišťovací smlouva mez.i pojišťovatelem (pojišťovnou)
a pojis,t níkem 1) uzavírá se zpravídla na záklladě písemného návrhu 2), k jehož podání je olsoba, ucháJzej1cí se o podištění, vybíd15) Také ,s mlouvy 'I'egi"tJrovanÝ'CJh !pOkladen pomoený'c.h (zák. ze 16.
1892, č. 202 ř. 'L.), které <byly zalhmuty předpisy pojišťovacího
řádu (§ 164, 1), !byly pojišťovadm zwwne<m (§ 164, 2) výslovně vylouČoeny;
srov. Zprávu just výlboIU, prn. k těsnO!). ;protokolům posil. sněm., 22. sesse,
1917, č. 826, 28.
16) SchwaT,t z, Rechtsverbaltnis ... , Ger. H., 1891, Č. 7.
17) Ji)hH:enberg, 103; Onciul, 77; Manes, Ve[1sieherungswesen, 75 a j.
Menší pojišťovny toboto druhu pož~vají 'zV11Mtní ocbrranyzákona tím ~ii
sobem, že 'lákoruná omezení smluvní svobody mobou v jeji,oh prospěcih
býti 'llcela nebo zčásti ~b'avena účinnoSlti naří'Lenlm vyblášeným v úřední
Sbfrrce ,záJk'onů (pojišť. záJk., § 166, 2). Tak ,s e stalo min. naJří'lenLmi
z 11. fláJří 1916, Č. 301 ř. z. :li 'Ze 24. ,pro,sÍ1loo 1917, Č. 502 ř. .z,
18) Onciul, 88; Sb. n. ř. (3) 869; ,podíl na zisku: poj. reguil., § 13, Č. 2;
povinnost doplatku: tam~e, § 2, Č. 2. PIl!aty, které vykoná jednotlivý společník k unrruzem náJbra,dy, !llejsou 'prémiemi v technickém smys1u, nýbrž
společenskými podíly.
19) Sb. n. ř. (6) 2318, (13) 5024, (14) 5470. TM náhJradní ÚJsta,vy podle
'Láik. o ipojišťováaú pensijním, § 65; &rov. Pf'e rsche, Pr. JUT. Vjsebr., 27, 12.
20) Ofne<r, Prort'Olkohle, 2, 437.
i) Pojistník stwe se dJlužníkem prémie (poj. záJk., § 23), nestane se
však nutně věřitelem nároku z pojiJŠitění. Tímto věřitelem miiže se státi
,t aké osoba třetí (pojištěnec, osoba, v jejíž prospěch se pojištění uzavúrá).
2) HeflIll'ann-Otavský, ReehtJliohe BeUJl'teilung deIr A-ntragserklltrung,
Ass~ku'!'aDlZ-JalhrhuCih, 23, 3; týž, Zur Konkludenz des Sehweigoos ... ,
1915; Obrlander, J. Bl., Č. 2, 7 a j.
července
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poj, j , šťůvny. T>8l1tů

návrh - zpravidla tištěná
podle návrhu agentů,va vyplněná
- nebyla by sice pod[e zrusoo ůbčanského prálva 4) začasté vůbec
závaznou ůfertow, nýbrž teprve nezávazným vybidnutím pojišťůvny, a~by ůna určitý riáJvrh podala. N ebů,ť zpravidla zůstávají
pif'ůzat,ím pods,t atné body, ja®ů na př. výše prémie , ů ,te;vřenými 5).
Avšak sv;ou fůrmůu a svým ůbsahem jeví se' lis,t ina ta přes tů
zpravidla 6) již jako návTh, při oemž otáztkJ~y, ná'VThem neupravované, se vyhrazují ek'vitIÚ úvaz,e půjišťovny. Návrh se přijímá
ůdlevzdláním police, lis,t iny o pojiš,ťůvací smlouvě, pojišťovatelem
řádně podiepsané (půj. zák. §8), ~te'rá tů, Ců' ještě scházi, při
měřeným způsobem důplňuje 7).
l1uta agentem S)

předloha uchruz, ečem '0 půjištěnÍ

2. Uchyluje-lise přijetí půjišťůvatelem,ůhsah police, ůd
závruzného návThu, má se, za to, že úchylkla je pojištěncem
schválena, neůdpm'oval-li ,ďo měsíce poM, co lisrtinu důstal 8).
Toto schválelIlÍ jeho jeSlt však pokláidati za mlčJky dané jenům
tehdy, j,esUíže pojišťovatel půjištěnci zámveň s pod,ištlovrucí listinůu dodal zvláštni písemné sděleni, v němi) pojištěnce upůzornil,
že dů měsíce může podati odpor z důvůdu, že poJíce lSe uchyluje
ůdl je1
ho návrhu 9). N evyh1ověl-li pojišťůvatel tomuto, předpis'W, má
se za to, že úohylka pojiJs,t nika zava:zuje a že byl ujednán oibsah
nálvrhu (poj. zák. § 2, 3). Je-li nutnů', aby rozhodnutí o návrhu
3) Shora, § 388, č. 1. Agenti jsou buďto agenty, '~mo.cněnými uzavírati
smlouvy (POj. 'zálk., § 44), . anebo agenty-z.proslbřed'kovateli,
pověřernými torliko ZlplI"ostJředkováním 'Po~išťo,va.cích obchodů (poj. 'Zák ••
§ 43).
pojišťovací

') Shora § 311,

Č.

2.

5) Demelius, Vers,;'crhll!rUiIlgsantJrag, Assek.-Jamob., 33, 133.

6) J,e to o,táJzkoU! jednotlivého případu: Sb. n. ř. (3) 870, (9) 3628,
(12) 4704. Důležité hledisko po kytuje ,poj. cik. § 1, 2, d'l e něhoq, náiVl'h
pojišťoV!atelem daný je závaz,n ým jen tehdy, obsahuje-J.i všeobecné pojišťóvací podmínky a byly-li tyto dříve druhé s traně oderv-zd'á,ny.
7) Sb. n.

ř.

(11) 4067, (14) 5326.

B) Odmí,tne-li uC1hazeč Ipojištění, není pojišťovatel
se k ,pt'tvodn'ímu návl'hu, třerhas lhůta tam &tanovená
Sb. n. ř. (14) 5322, 5625.
D) Při
písemném
na konci.

IPojištění

sdiělení

oprávněn
ještě

vrátiti
neupilynula:

živo,tním a úr3Jzovém je mimo to nutno, aby v tomto
bYJly je{lnotlivé úchyl'k y uve{leny: poj. zák, § 2, 2
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předchá>zela lékařskJá prohlídka 10), nemůže žadatel .o pojištění
k prohlíd:ce býti nuce'l1, třebas se tím smlouva zmaři 11).
3. P,odává-li navrho,v ate,l námh ve formuláři pojišťovatelem
vydaném a obsahujícím v:šeobecné podmínky pvjišto,vací, je
návrhem váJzán 14 dnů, máJ-li však YiOzhodnutí o ná,v rhu před
cháJze,t i lékař,ská prrohlídka, 1 měsíc, poJmd je, tak v lis,tině' vyslofV,en.o a PÚkl~di n:eillÍ 'wýs.lovně vymíněna lhůta roraJtšL N avrhovatel může se písemným ujednáním a ,s kaltmdálJ1ím určením
po:sledního dne při kterémkoliv náv:vh'lll vázati též lhůtou delší.
Totéž platí 00 návrhu na prodloužení nebo na změnu smlouvy
již. trvaj-ící (POj. zák. § 1). Neprohlás,í-li se P.ojÍ!š,ťovatel .o při
je,t í návrhu v udané lhůtě, zaniká návrh 12), třebas ve ťormuláři
náv,rhovém je vysloveno, že navrho,v atel se vzdá,v á toho, aby
pojišto,v na učinila zvláštní prohlášení 13).
4. UClhazeč .o pojištění může podišťovruteJe nesprá.vnými údaji
uvésti v omyl ťak, že nebez,pečí půjišťova,tele se je'v í menšÍ!mJ, než
, skutečně je. Tak se můžle s,t áti zejména nesprávnými odpo,vědmi
na otruzky, roteil"é pojišťovatel předložil ucha,zeči o pojištění. Pojišťovatel můž'e' tudíž od sml.ouvy ustoupiti, jestliže žadatel
o pojištění, ~avíraje smlo'u vu, nespráJvně nebo neúplně zodpověděl otázky Is tran podstatných okolností, majících význam co
dů nebezpečí, jestliže pojišťov:lltel otázky ty'to mUl přea10žil
dotaznikem anebo jinaik. pisemllfÝm způs.obem ufoitě a ne, dVlOjsmyslně (poj. zák. § 3, 1). Také bez ohledu na to, byly-li otázky
taktů p010želIly, má; pojišťov,a,teJ právo odstoupiti, jes,tliž'e uchaz, e ' č
o po'jištění, uzavíraje smlouvu, lstivě zaml čel aneb z hrubé nedbal.osti nes'právně udal olwlnost, kterrá má podlstatný vý.znam
pro otázku nebelZpečí (poj. 'zák. § 3, 2). Podstatnou jes,t oklo,l nost,
klterá jest způsobilá míti vliv na rozhodnutí poji,šl1iovatele', zda
má smlouvu uzavříti vůbec anebo zda tak máJ učiniti za s.j'ed'naných podmínek. V pochybnos,ti platí to o ka,ždé okolnosti,
která má vliv na nebezpečí a které se týká písemná
otázka, pojišťo'vlatelem daná způsobem určitým aneb ne
dvojsmys.lnlým (poj. záJk. § 3, ,3). Ustoupiti však nelze,
jestliže pojišťovattel, pnJunaje návrh, věděl aiIleb .musil
věděti o tom, že údaje žadatelovty jsou neúplné nebo

10)
11)
12)
13)

Pravidlem pii pojuštěn.í
Sb. D. ř. (9) 3355.
Sb. n. ř. (2) 660.
Sb. n. ř. (7) 2879.

,životním.
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nesprávné, nebyla-li na otázku vůbec dána odpověď, není-li
ll'cháJzeč nesprávno,s tí nebo neúplností vinen anebo· oCLpadl-li
důvod nesprávně nebo neúplně (nikoli úskočně) udaný dříve< než
nastal případ pojištění anebo jestliže okolnost ta neměla vliv
ani na to, že případ pojištění na,s tal ani na obsah plnění, k; němuž
je pojišťovatel ,povinen (poj. zák. § 4). Vědomi, lest nebo ULvinění
zrus tup ce žadatele j'sou na roveň postav·e ny jeho vlastní vědJo
mosti, lsti nebo zavinění , poklud nejednala zit po'jistníka osoba,
poV'ěř-ená pojiš1iovate.l em zpros>tředkováním nebo uzaviráním pojišťovacích smlu.v (poj. zák. § 5). Odstoupiti může pojj· šťovatel
jenom ďo měsíce od okamžiku, kdy nabyl vědomi o vadnosti
učiněných úda.jů. Oďstup nutno Pl'Ohl rusiti písemně. Přes to, že
pojišťoV'atel odstoupil, má nál10k na pojištěnou premii až do
konce pojišťovacího období, v němž se do·z.vooěl o .v adnosti (poj.
záikJ. § 6).
I
5. Na druhé straně zná 11ichazeč o pojištění zpravidla ve skujenom ma-Iou část p,odmínek, jimž se smlouvou formálně
podrobuje. Pře's ·to . je smlouva zásadně závaznou úplně 14) .
.Jenom ustanoveni odporující vůli 'S,t ran jak jí nutno' 'z pravidla
př.edpokládati, lze patrně pokládati za nezávaznru, nebylo-li výsloVJ1ě na ně upo,zorněno 15). J8Istližle, pojišťovaCÍ' agent svool
druhou str3inu nesprá.vnýmí 16) údaji "o podstatných olrolno stech " 17) k uzavření .s mlouvy poji,šťovací, nevznikne, pro
stranu uvedenou v omyl nižrudný závazek (po·j. zák. § 47, 2).
Agent není "osobou třetí" lB).
tečno·sti

6. Pojišllovací poměl: sjednaný na určitou dobu pokládá se
za mlčky prodloužený, je-li smlouvě připojena klausule obnovovací a nebyl-li vypovězen dříve než pův;odhí ďoba smluvní
uplynula; předpokládá Ise, že ris,i'k o je i nadále způsobiló po,jištění; prodloužení pla-tí nejdéle na jeden rok (poj. zák. § 18).
14) S'b. n. Ť. (4) 1323, (6) 2414.
15) Sb. n. ř. (4) 1510, (14) 5654, (17) 6752.
16) Stejně jl3.ko .podile o. 'to o. není nutno, moy :tJu byly: úmyslně ne~právné údaje: EThrenzweig, 537.
17) Ne toliko jakQ podle § 871 o. 'to O. "o věci hlavní anebo o .podstatné vJ:astnosti". Proto ~?;e smlouvu hráti v odipOil' taiké pro lstivé uvedení
v omyl o pohnutkách, třebas lest agentovu nehe ~ojřšťovateH ,samotnému
přičítati : Sh. n. ř. (1) 109; Ebirenzweig, 537.
lB) Shora § 104, Č. 6.
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§ 402.
Pojištění počíná,

1.

c)

Účinroy

smlouvy.

jakmile smlouva se

uskutečnÍ.

a) Pro nebezpečí (risik,o) pojišťovatele }ze, však stano'v iti

termín pozdější anebo }ze též opačně (pojištění
prohlásiti za ro,zhodtrlý termin je1ště před liU;a,vřením
smlouvy, předpoklád3.lje, že obě strany jsou ještě v nejistotě
o tom, zda případ pojištění již nastal" (§ 7 pojišť. zák) 1).
b) Kdo uzavírá pojištění, je povinen platiti sjednanou
p'remii 2), a to premii první anebo premii placenou jednou pro
vždy hned po uzavření smlouvy, každ,o u d:alší premii prvý den
příslušného období pojišťovacího . Za pojišťovací období pokládá
se, není-li premíe vyměřena podle kTatších dob, doba jednoho
roku (pojišť. zák. § 23). Dluh premíový je, třebas byly sjednány
splátky dílčí, potud neděl~te,lný, že pojišťovatel může podle pojišťovacích podmínek v určitých přípaCLech požladovati prři skončeni pojišťovacího poměru celou premii roční včetně dílčích pla,tú
ještě nezaplacených (poj. zák: § 32, 4; 61, 4). Dluh prémio'Vý jest
splatný u věřitele . Jestliže vŠa.k pojišťovat~l po tři po sobě následující termíy.y premii vybral u pojistníka" je pojistník povinen
zasílati premii opět poji'šťovateli teprve, když pojišťovatel písemně ji požadoval (pojišť . zák. § 24). Prodlení v platbě premie,
splatné před po,četím pojištění anebo při započetí pojištění, dává
pojišťovateli právo ustoupiti od smlouvy, dokud prémie není
splacena (poj. zák. § 28, 1). Není-li premie v době, kdry případ
pojištění naJstal, ještě zaplacena, je pojišťovatel svých po,vinností z,proštěn (poj . zák. § 28, 2). Pojišťovatel mllže .všaJk nárok
na prelIl1ÍÍ uplatníti též sloudně a není pak svých povinností prost
3lIli tehdy, nastanef.-li případ poj~štění dříve než premie' je spla0ellla (poj. zák. § 28, 3). AViŠak žalobu nutno podati d:o tří mě
síců ode dne splatnosti, jinak má se za to, ž,e pojišťovatel od
smlJouvy ustoupil (poj. zák. § 28, 1, 2). Je,.li pojištěnec v prodlelÚ B placením pozdější někte,ré premie, má mu pojišťovatel
podle

kalendáJře

zpětné)

' ) Schneider, čl. "Riickwerks;yersi,o herung" ve "Vers'. Lex.".
') VÝ'še prémie může býti již předem zjištěna; v;e' s:milouvě, anelbo
může býti staIDoveno,že bude 'zji1štěna teprve :později podle sjednaných
, zásad. Tak tomu je 'zejmén:a při :pojištění generálnim, Ipři pojištění ně
kolika obj~trů, které snad te,prrve později se dostanou do. poměru rozhodujídho pro 'ručeDIÍ pojišťovatelovo, takže teprve Jl,a k lze vypočísti
ilrémii, l{teTou nutno určiti podle počtu a dll1bu oněch předmětů (.pojifitění
dopr~vní aj.).
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písemně stanoviti a, spoň j€dnomě'sioní lhůtu doda.tečnou; uplyne-li tato lhůta bez,výs,ledJně, může po'jišťova,te.l smlouvu rozvázati s okamžitoUl účinností, "bez. výpovědIú lhůty". I tu pokládá se za výpověď, nebyl-li nárok na premii soudně uplatněn
do tří měsíců po uplynutí d:odatečné lhůty (poj. zák. § 29, 2).

2. Za okolností vznikne po
šení ne,bo snÍž,ení premie.

Ulzavření

smlo'l1vy nál'o,kI na zvý-

a) Učinil-lJ žadatel o pojištění, uzavíraje smlouvu, vadný
údej o okolnosti, mající podstatný vliv na nebezpeč<í, kIterýžto
údej v.šak neposkytuje pojišťovateli právo ocLstoupiti odl smlouvy
z toho důvodu, že u0hazeč o pojištění neni tím vinen, může po~
jišťovatel poža.wovati premii vzhlediem k'e 'z,v ýšenému nebezpe0í
pl-iměřeně zvýšenou. Odepře-li pojištěnec pla,t iti tuto .z,v ýšenou
premii, po,k ládá se to za výpověď. Nárok tento a práNO výpověd'i
zanikají ve lhůtě jednoho mě s íce od: 'o kamžiku, kdy se pojišťo
va,t el ,o nedostat.lťu dozvěděl (poj . zák. § 30).

b) Byla-li sjednána vyšší premie pro určité oJwln os,t i , kterými se nehe'zpečí zvyšuje, může pojištěnec žáda,ti do budoucna
přiměřené snížení premie" jestliže, okolnosti ty od~'adnou (po~ .
zák. § 31).

3. Poji.stník má dále za určitých okolností
po,v innost oznamovací (no,tifikační) 3) .

vůči pojišťovateli

a) PojiJs.t,ník je povmen o,znáJmiti po'jišťovateli ihned, jakmile
se do,zvě,děl o okolnols tech zvyšujících nebezpečí; zpŮ'sobil-li sám,
že nebezpečí se ZvýŠilO,ffiusí tak učiniti, než okolnosti ty nastanou (poj. zák. § 34) 4).
b) Je-li pojištěn na něk;ólika místech, je pojis,t nik povinen
každému poji,šťovateli neprodleně oznámitiosta,t ní pojištění
(poj. zák. § 53).
.

c) PojiJStník je zpravidla 5) povinen oznámiti podišťovateli
ihned, že nastal při pad, na který by}.o' pojištění uzavřeno, jakmile
se o něm dozví (poj. zák. §§ 39, 78, 91, 99, 124, lAO) .
3) Mayer, Anzeigepflicht des VersiClherungsneh!rne~'s, 1897; Beweislas,t
bei ve,r letzter Anzeigcpflicht, Leúpq.iger Zeit., 1918, 600.
') Sb. n. ř. (11) 4209, (15) 5833, 6187; Herm.ann-Otavský, Grtinh. Z.,
28, 569 n.; Rommel, Gefahrserhoung, Z. f. Vers. Wiss., 19, 229.
5) Jinak při ,pojištění na dožití.
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4. Aby závruzky byly zaji;štěny, jsou přípustny; kJau.sule
práva 6) .
a) Je-li tak ujednáno pm případ, Žte pojišťo.vatel poruší
někte,rý svůj zá-vazék, M,e rý má splniti než nastane případ po'jištění 7), může pojišťovatel, dokud případ pojištění j,eště nenastal, sml,o uvu vypověděti be~ výpovědní lhůty do. je,dinoho mě
síce po nabyté vědomosti, stíhá-li po'j istníka zavinění (poj. zák.
§ 32, 1 a 2).
b) Bylo~li taJk ujednáno, pro ten případ, že bude porušena
nějaká po.vinnost, k,t erou nutno splniti , poté, kd:yž pfipaa pojištění již nas,taJ. 8), může se pojišťovatel na to odv,olati jenom
tehdY', lze-li poj,i stníko:v i přiČoís,ti k tíži úmy,s,l aneho. hrubou nedbalost anebo máj-li pů,rušení ,oné půvinnůsti vliv na zjištění pří
padu půjištění, k,e kterému půjišťův::vtel je pů,vinen (půj . zák.
§ 32, 3).
c) P.ůjišťovatell s,e zprostí půvinnůsti k phiění D), jestliže pojistník zvýšení nebezpečí, které nastane půzději, neprůd:leně neoznámil a nas,t ane-li případ půjištění za doby z,v ýšeného nebezpeČoí, půkud půjištěnec není ne-vinen na tům, že ID ůznámení nedůšlů, nebů že k němu důšlů ůpůžděně, anebů jestliže ~výšení
nebezpeČoí nemělů v~ivu ani na tů, že případ pojištěni n3JS,t al,
ani na růzsah závazků půjišCůvatelských (půj . zák. § 34).
d) Stejný účinek spůjují pojiŠťOV3JCÍ podmínky 10) pravidJa
oS ůpů.žd:ěným ůznámením 10' tom, že pfipad pojištění nastal, je-li
půjistník! půvinen př, ípad ten ůznámiti pů,j ,išťůvatHli ihned, jakmile
se 10 něm dŮ'l.věděl (po.j . záJk. § 39). Avšak 'ztráta náJrokru může
i v tůmto příp::vd:ě býti ls jednána jen v ůněch mezích, které, platí
pro případ půrušení závruzkh, kt,e'r ý nutnů, .splnit.i dříve ne,ž pů
jištěná příhůda nastane ll).
5. POjistIÚk je půvinen, nas,t ane-li případ: pů,jištění, pe,c;ůvati
dle možnosti o to, aby šk,ůda byla ůďvrácena nebů ZrDle'llŠena, a
je půvinen říditi se při tům plříkazy půjišťoiVateJůvými (pů'j. zák.
o

ztráJtě

6) Hupka, Grtinh. Z., 32, 109; týž, Z. f . Vers. Wiss., 5, 123; týž, Brotiná,vrh, 29 ,3; j .
7) Na pii'. Povinnos:t oZDa;IDova;cí: Pojiš ť. ZáIk., § 34.
8) Povinnost oznamoVlací a sdělova;cí: PojLšt. :z-ák., § 39.
9) Pojistruk ?ůs.ta'l1e na,p roti tOllllU fPO,m en platiti Iprémii. Pojištění
toliko odpočívá, aV8a;k nezaniká: Bhrenzweig, 542.
10) Stejně již § 1290 na konci.
11) (Úřední) vysvětlivky k ;pojišt. řádu, 1915, 5,7.
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§§ 56, 1; 160). Má t. zv. povinnost za(')hraňo~a0í. Porušil-li pojjstnik! tuto povinnost úmyslně anebO' z hmM ned.bal<>st.i, zprostí
se pojišoo;vatel svého ,závazku potudJ, pokud by &lwda byla bývala menší, M ,y by poj istruk sv;oji povinnols t byl ,v ykonal (poj.
zák. § 56, 2). Konečně je pojis,t ník také pOiVinen podati pojli-'
šťovateli k' jeho žáJdosti vysvětleni (poj. zák. § 39, 2) a 0:0dati mu ,d oklady (poj. zák. § 39, 3) 12).
6. N lÍiroky 'ze smlouvy pojišťovací se promlčují ve třech
letech. Právo na požit,e k důchodu se p110mlčuje v deseti letech.
Promlčení počíná koncem kalendářníhO' roku, v něm~ lze splnění
požado'v ati (poj. 'zák. § 19, 1) 13).
7. SpOTy z pojišťO'va,cí sm!<>uvy nesměj,í býti vyhrazeny rozhodování smírčím slOudem; uj€dnání taklO'vé' je, bezúčinné. Toliko
určení vý,še plnění pojišťolVatelova může uj,ednámím býti při
kázáno rozh<>dičímu soudu; složení soudu a řízení před ním se
řídí předp~sy civilního řádu sO'udního (pO'jišť. zák. § 11).
2. Dr u h y pO' ji š t ě ní.
a) Poj i ,š:tě ní pro' tiš k o dl á m.

§ 403.

a) P ,O 'všechné úvahy.

1. Pojištění proti škod:ám zavazuje pojišťovatele k náhradě
majetkové škody způsobené tím, že nastal případ 1), na kte'r ý
pO'dle us,tanO'vení 'smlO'uvy po,jištění bylo uzavřenlO. U~lý zisk
j,es,t mimo po'ji,štění proti krupobití (P<>ij. záJk. § 90) nahraditi
jenom, bylo-li tak výs,lO'vně ujednánO'· (poj. zák. § 48) 2). Jako
hodnota pojistná (poj. zák. § 50), jaklO hodnota pojištěného
zájmu platí, neplyne-li z olwlnosti případu ně0O' jiného, hodnota
yěd (§ 51, 1, poj. zák.) 8). Pojišťuje-li kao ve vlas,t Iúm jménu
12)

V~ecky

pojišťovateli.

<tyto závazky odpadnou, nečiní-li pojistnik nárok-Ii Vilči
Tím může ·zejméllla 'z ahrániti též výpovědi (poj1šť.záJk., § 61) :

Ehll'enzweig, 542.
13) Trammer, Verjahrung ... , J. Bl., 1917, ,č. 11.
1) Pojřšťovací poměr ,přes to ,t rvá dáJe, ne'odpadl-li tím též interes
(pojiš€. zák., § 63). Avšak. pojišfovatel může , dav odškodnění, dáti výpověď, pojistník Vak může dáti výpo:věď, jestliže po,ji š ťovatel odepřel
plněni anebo je pIl'otáhl (pojišť. zák., § 61).
.
2) Stran pojištění ušlého zisku, t. zv. pojištění chomageového:
Eidlitz, ost. Z. f. Vers., 7, 519.
3) Ehrenzweig, Das Interesse im Versicherungsrecht, 1915, Kisch,
Schutzfahigkeit ... , Arch. f. bg!. R., 40, 1 a j.
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zájem

někoho

jiného, na

př.

pojis,ti-li schovatel zaJem ukladapříslušejí práva ze 'smlouvy
nikoliv osobě po,j~tě:ruí uzavírající (pojistníkoví), nýbrž osobě,
v jejímž zájmu bylo pojilŠtění uzavřeno (pojiště~ci, poj. zák.
§ 69, 3) 4). Vznikne-li pochybnost, jest však miti za to~ že jde
o pojištění na ÚOet vlas,t ni (po'j . .zák. 69, 2) 5). Zcizí-li 6) pojistník
pojištěnou věc nemovítou, nastupuje nový nabyvatel do jeho
práva záva;zkti (po,j. zák. § 64, 1) 7). Avšak zcizitel nebo nahyvatel musí zcweni pojišťova;teli neprodleně ,oznám1ti (poj. zák.
64, 2); neboť pojišfu;vatel má v tomto případě právo pojištění
vypověděti (poj . zák. § 65, 1). Stejně může nabyvatel dáti výpověď a to bez výpo-vědní lhtity (poj. zák. § 65, 2). Je-li zcizena
movítá věc pojištěná, zanikne pojišťovací poměr, jakmile věc
z <Letence zci'litelovy vyjde (poj . zák. § 67) 8). Naproti tomu se
posloupnost dědic.ká v žádném případě nedotýká pojišt€ní (poj .
zák § 68).
2. Zása;dně l1lčí pojišťovatel jen do výše sjednané částky
(poj. zák. § 49). Je-li pojistná hodnota tím hraz.ena pro případ
úplného zániku pojištěné věci, jde o plné poji,štění. · Uspokojí-li
se však pojistník, aby ušeti'il na prémii, s menší částkou pojistnou anebo stoupla-li mezi tím pojistná hodno,t a, jde o pojištěni pod hodlIlo,t u a pojišťovatel ručí ta.ké při dílčí škodě jenom
podle poměru, ve kterém je pojistná suma k pojistné hodnotě
(POj. zák. § 52, 2)., Je-li pojistná hodnota yY'Šši než po'jištěná
částka, není pojišťovatel přes to povinen nahraditi po'j istnikovi
více neil škodu (pod . zák. § 52, 1) 9) . Totéž platí při dvojném pojištění, při pojištění téhož risika u několika pojišťovatelů tím
telův -

pojištěni na cizí účet -

.

' ) Weigang, Kunclenversicherung, 1914. Stran rozdílu mezi pojistníkem a pojištěncem: Ehrenberg, Versicherungsrecht, 1, 1919; shora
§ 401, poz. 1.
") Pojištění jedním spoluvlastníkem se pokládá v pochybnosti za
pojištění učiněné na účet všech: Sb. n. ř. (10) 3716, (11) 4101, 4246.
6) Totéž platí o každé jiné změně v osobě vlastníka nemovité
věci , včetně nucenou dražbu (pojišt. zák. § 66, 1).
7) Gierke, Versicherungsforderung, 1899; Cahn, Wechsel des
Interessenten, 1914.
8) Podle pojištovacího zákona (§ 67, 2) zaniká pojištění teprve"
dozvěděl-li se pojištovatel o změně v detenci; srovn. Zprávu č . 826
těsno proto posl. sněm . 22. sesse 1917, 26.
9) Podvodné pojištění nad hodnotu je zmatečné: Pojišť. zák. § 50,
2; Sb. n. ř. (13) 5131. Stran omezení pojistné hodnoty ujednanou sazbou:
pojišť. zák. § 50, 3.
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způsobem,

že PQjis,t né čáJstky přesahují pojis,t nou hodno,t u. V takovém případě ručí poji,šťovatelé rukou společnou až do výše
plnění, kte·ré každému jednotlivému z nich ve smlouvě je uloženo.
Pojistník nemůžle vša-k v ·c elku pož3Jďovati více než kolík činí
škoda a ostatní pojišťovatelé maj,í po;vinnost náhradní vllči tomu
pojišťovateli, k!tel'ý šk:odu zaplatí (§ 54, poj, záki.) 10). Jdle-li VŠ3Jk
o něko'J±keré poj~š·těQú, avtŠak bez d'V'ojného pojriJštění, je kruždý
pojišťovatel poiV':Íinern toliko, pJati:til poměrnou částl odJšktodnění
(poj. záik. § 53). Podvodné pojištění dV'ojné je z,matečné (poj.
zák. § 54, 5) 11).

§ 404.

f3)

Odrůdy pojištění

proti škodáJm.

požárním 1) ručí pojišťovatel za škodu., která
požárem, bleskem nebo explo í, způsobu ve
smlouvě označeného (poj. zák. § 73, 1). Pojem požá.ru jest těžk:o
vymeziti 2). Pojišťova,tel má každým zpŮJs.obem nahrad1ti též
škodu vzniklou zá.nikem neoo Poškolz,e ním věcí pojištěných,
pokud zánik nebo po'š khzení nas,t aly pi'imým nebo nepřímým
působením požáa-u anebo b~ly z,pŮ!SOibeny pIi. po~áru hašením,
zbouráním, vyklizením nebo podobnými, opatřeními. 'Dotéž platí
1.

byla

Při pojištění

způsobena

'") Chrnné ručení vzniká také, jestliže vedle pojišťovatele ručí
ze zvláštního důvodu právního, na př. z důvodu proviněni, ještě také
osoba. třetí; srovn. Schreiber, Kollisio!l1 . . ., Gel'. Z., 1892, Č. 37; Wien,
Zentr. Bl., 1912, 560 a j. Avšak v některých přtpadech má ovšem pojišťovatel, kte.rý zaplatil, právo regresu proti osobě třetí, nikoliv však
opačně: pojišť. zák. §§ 62, 106, 126; Sb. n. ř. (11) 4163, 4221, (13)
5024, (15) 5820, (16) 6400. Je-li však ona osoba třetí členem domácnosti
tlojistníkovy, má pojišťovatel toto právo regresu jenom tehdy, byla-li
škoda způsobena úmyslně, a nemá práva regresu ani v tomto případě
při pojištění proti povinnému ručení: pojišť. zák. § 126.
H) Josef, Mehrfache Ver icherung, Assek. Jahrb., 36, 33; Kisch,
Doppelversicherung, Z. f. Hand. R., 75, 221 a j. Jestliže však naproti
tornu pojistník uz.avřel smlouvu zakládající dvojné Ipojištění, aniž
věděl o druhém pojištění, může žádati, aby smlouva byla zrušena,
anebo, aby pojistná částka za současného snížení premie byla snížena
na onu část pojistné hodnoty, která není uhrazena druhým pojištěním:
pojišť . zák. § 54, 6.
1) Liebig, Feuerversicherungswesen, 1911;' Éhrenzweig, Feuerversicherungsanstalten ... , 1912; Derblich, 'Feuerversicherungsvertrag,
Assek. Jhrb., 17, 10; Fick, Feuerversicherung, 1918.
2) Gierke, Begriff des Brandes ... , Z. f. Handels-R., 71, 327; Sb.
n. ř. (2) 594, (17) 7163.
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o škodě, která: vznikla tím, že věci pojištěné' 'se p~i požáru z,t ratily
(poj. zák. § 73, 2) . Naproti tOillllU neručí po,jišťovate,l za škodu
z poiá.ru nebo za šlwdu z explose, která: byla z.působena země
třesením nebo ,v ále'0 nými událostmi 3),. anebo násdedkem povs,t ání
nebo vz,p oury (polj . zák. § 74). DMe pla,t í poji:štěn:í z,piI"avidla, jen
v příčině sjednaného mís,t a 4).
2. P,ojištění proti krupobití G) zavazuje pojišťovate,le k náhradě škody, která vznikne na pojištěných plodech luupobitím
(poj. zák. § 89).
3. Pojištění dobytka 6) je pojištěni škody, kteiráJ vzniká tím,
že pojištěné 'zN'íře zdechne anebo< musí býti poraženo z nouze
(poj. zátko § 96, 1). Pojistiti lze .se též proti šlwdě, která vznikne
chorobou nebo úrrazem pojištěného dobytčete, třebas z,víře, nezdechne (poj. zák. § 96, 2). P'Ojišťovatel je však prost závazků,
porazil-li pojiJs,t nik dobytče bez svoloení pojišťovatele, leč že poraže'l ú bylo úřadem nařízeno anebo že pojistník: musil poraženi
poklád1a ti za tak naléhavé, že nemohl čeKati, až pojišťovatel se
prohlásí (poj . záJk. § 103) 7).
4. Poji,štěnidopravni 8) je pojištěním nehezpe0í, kterému je
vydáno zboží při dopravě po souši nebo na :vodách vnitrozemských, dále nebezpečí, kterému jsou vydány lodě při plavbě
vnitrozemské (poj. zák. § 11, 1). Pojištění námořní o dopravě
zboží po moři, patří do práva námořnJho (§ 1292; poj . zák.
§ 165) 9). ToMŽl platí {)I zápůjčkách po's kytnutých na loď (§ 1292),
t. j. o zápůjčce, p~i niž s,e vě,řite,l může hojiti jenom na, lodi. Zápůjčky takové vyskytují [se os,tatně již jenom jako za,t ížení Lodi
není zproštěn povinnosti, poskytnouti náhradu, je-li
souvislost mezi válkou a škodou požárem způ
sobenou: Rozh. z 30. září 1917, Gel'. H., 1917, č . 48; srovn. též rozh.
z 24. dubna 1917, J . Bl., 1917, č. 36; z 2. října 1917, J . Bl., 1918, Č. 6.
4) Uhlmann, Der raumliche Gelturrgsbereich der Feuerveľsicherung,
1916; SľOVl1 . pojiš!. zák. ' § 76; rozh. z 3. října 1916, J. Bl., 1916, Č . 52.
5) Ehrlich, čl. "Hagelversicherung" ve "Vers. Lex.".
6) Hagen, ViehveTsicheľung, Z. f. Vers. Wis., 19, 131.
7) Pojišťovací zákon neupravuje pojištěni dobytka, daného na porážku. proti škodě vznikající tím, že maso z dobytka toho nelze použíti:
Hagen, 141, n.
8) Moldenhauer, články "Binnentransportversiche'r ung", "Seeversicherung" a "Valorenversicherung" ve "Vers. Lex.".
9) Schreckenthal, Das ost. off. U. Privatseerecht, 1906; Kessler,
Privatseerecht, 1906; Liebig, Seeversicherung, 1914.
')

Pojišťovatel

be zprostřední

příčinná
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a

nákladů

za . doby

námořní

uzavřené

cesty,

plavcem, nikoliv

rejdařem.

5. Pojištěni pl~oti povinnémU! ručení 10) zavazuje' po.jišťo,va
tele, aby nahradil pojistníkovi! škodu, vzniklou plněním, které poj1stník v ujednané době musí na záJkladě povinného ručení ve
smlouvě označeného poskytnouti osobě třetí (poj. zák. § 120) 11).
Sem spadají nároky na náhradu ŠKody na záldadě zákonného
ručení anebo nároky na náhradu škody z jednání smlouvou založených. Pojištění pvo.t i povinnému ruoeni může, jrukožto pojišt.ění
uzavřené na ·oizí účet, 'z ahrno'v ati též ručení osob třetích, zejména
též ručení zástupců a zaměs,tnanců osoby, která pojištění uzavírá
(poj. zák. § 123). V takovémto případě může pojistník uplat,ňo
vati práJVa pojištěl10e na jeho účet (poj. zák'. § 69, 4). Je-li poj1Štěno po'Vinné ručení z provo'z,ování podniku, 'P'řeohází smlouva
při zcizení podniku na. nového nabyvatele (poj. zák. § 1~3, 3).
Nastane-li pojištěný připad) 12), je poj~štěnec povinen zpravit,i
pojišťovatele do osmi dnů od té doby, kdy osoba třetí vůči pojištěnci mimosoudně svůj nálrok uplatnila, anebo kdy proti pojištěnci bylo zaveldeno trestní řizení prQ ,s kutek, který nárok t.en
zaklád'á,. Uplatní-li osoba ti1etí svůj nárok soudně, je lJoji;:;těnec
povinen oznámiti to neproéL1eně pojišťovateli, který může jako
spoiečnik v mZlepři (civ. řáJd. soud'ni § 20.) vstoupiti do sP,Ol'U (poj.
z~. § 124). Pojišťovatel hradí náklady obhajoby (poj. zák.
§ 121) 13) a náleží jemu, ahy z,vítězivší nárok u~lradil (poj. zák.
§ 125).
6. Jinými druhy pojištění proti škodám, které zákonem
upraveny nejsou1, je pojištění proti vloupání 14), pojištění

zvlá.šť

10) Manes, Haftplichtversicherung, 1902, GeOTgi, ddto., 1904, Ha.ack,
HaftpflichtveTsicherung, 1918.

") Není tu předem ustanovené hodnoty pojistné: Georgi, 30. Naproti tomu se zpravidla pojištěnec sám účastní tím způsobem, že se
předem musí zavázati, že ponese určitou část náhrady: Paneth, Gel'. H.,
1919, č. 47; Recht, tamže, Č. 49.
\

12) Stran otázky, kdy tomu tak jest: Jednak Ehrenzweig. Kornm ..
poz. 1, k § 124; jed~ak Georgi, 21.
13) Jestliže však podle smlouvy ane,bo podle předpisu zákona pojistník má sám hraditi část škody, je pojišťovatel povinen nahraditi
útraty také jenom v tomto poměru: poji š ť. zák. § 121, 4.

14) Ehrenzweig, 548 s bohatou casuistikou.
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lo,s ú 10) (slosova,cí), pojištění skla a pod. Některé druhy po'jištění,
jako zejména pojištění úvěru, jsou dosud! provozovány jenom
v cizině anebo nepoKročily vůhec ještě ze 's,t avu ned:ostatečných
poku::;ů.

§ 405.

b) Po j-i š

tě

níž i v o t n P).

životním 2) je pojišťovatel povinen platiti,
nikoliv náJhradu škody, nýbrž ve
s mlouvě stanovenou částku, jistinu nebo důchod (poj . 'lák.
§ 130). Plipad po'ji,štění nastane buď smrtí 3) anebo dožitím urči
tého věku nebo určitou událostí. Podstatným požadavliJem je,
aby: plnění záviselo na neurčité délce pojištěného života. Při pojištění na příp3!d! ,s mrti rozhoduje úmrtí toho, kdo uzavře poj1štění
nebo úmrtí osoby třetí. Rozhoduje-li úmrtí osohy třetí, není sice
třeba prokázati zájem pojištěncův na živobytí této osoby třetí,
"yžaduj,e se však k platnosti ,smlouvy písemnéh!osiViolení jejího
(pojišť. zák. § 131, 1) 4) . Pii životním poji.štění smíšeném
nebo-li zkráceném je pojištěiIlÍ splatno jak p!ři úmrtí, tak. při dosažení určitého věku. Při pojištění na dožití j,es.t pojištění splatné
toliko při dožití UJrčitého věku.
1.

Při poj1štění

nastane-li

případ pojištěný,

2. Třetí osoba, v jedíž pro.spěch je pojištění uzavřeno, může
v pojišťovací 'Smlouvě více méně určitě býti označena 5). Označení
této osoby neJze, je-li o to pochybno,st, odvolati, ani změniti
zák. § 164, 1: Předpi sy tohoto zákona neplatí pro popro zajišt ě ní a pojištění slosovací; Manes, čl. "Kursverlustvel'sicherung" ve "Vers. Lex.".
1) Derblich, Lebensversichel'ungsvertrag, 1895; Hauenschild, Lebensversicherung, 1901; Lederle, Lebensversicharung atd., 1913.
2) Zvláštní způsob pojištění životního, určený pro méně majetné
obyvatelstvo, jest pojištění lidové: pojišt. zák. § 152; Steinitzer, Z. f.
6ff. u. Priv. Vers., 4, 380. Zvláštnosti tohoto pojištění jsou zejména
nižší částka pojištěná, kratši, často týden ní lhůty pro placení premií,
které nelze vymáhati soudně a j.
3) Pravé životní pojištění , je-li v případě úmrtí platiti určitou
částku peněžitou jako kapitál nebo jako rentu; nepravé životní pojiš tění , omezuje-li se pojišt ě ní na - náhradu nákladů úmrtím vzniklých
(pohřeb atd.).
4) BrecheJ', Versicherung auf fremdes Leben, 1912. Souhlasu není
třeba, uzavírá-li otec nebo matka pojištění pro případ smrti svého ne zl.
dítěte : Poji š ť. zák. § 131, 1.
5) Ve prospěch dětí, pozů s.talých, dědiců a j. Pravidlo výkladové,
pojišť. zák. § 133, 2; srOVll. Hamburger, Ger. Z., 1912, č. 4, 5, 14.
15)

PojiŠť.

jištění námořní,
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(poj. zák. § 132, 2). Police můž'e však z.níti též na ma,jiwle, Clmz
se vša.k nestává papírem majitelským); pojišťova.te,l může přes to
odepříti splnění vůči maj~teli, není-li oprávnění tohoto pf,Okálzáno.
Pojišťovatel, jednajíci bonaJfide, je však! svého závazku zproštěn
tím, ž·e splní závazek: vůči majiteli (pojišť. zák. § 151) 6). Právní
postavení ,o'soby, uzavirající pojištění, a ,osoby, v je'jíž prospěch
pojištění bylo uzavřeno" se různí v době, než nas.t al případ, na
který bylo po'jilŠt,ěni UlzaV'ř·eno, a v d10ibě po tom.
a) Než pojiJStný případ oost.ane, příslušejí práva ze smlouvy
zpravidla ·osobě~ kte.rál pojištění uzavřela (pojišť. zák. § 132) 7).
Jí náleží nárok na pojištěnou čás,tku, která sice ještě není
spla,tna, kte,r á však může tvořiti předmět prozatímního opati'eni,
smíru, která může hýti postoupena, zastavena, nebo zabavena
(pojišť. zák. § 147) 8), a. která může bÝ.ti učiněna předmětem
posledního pořízení (pojišť . zák. § 132, 2). Avšak pojišťovací
smlouva může· také výslovně vyhradtiti osobě, v jejíž prospěch
se pojištění uzavírá, ihned' pevné, neodňatelné právo (pojišť.
zák § 132, 1).
b) KcLyž pojistný případ nastal, náležela by p,ři poj,ištění na
případ ,s mrti pojištěná čáistika podle vš.eobecných záisad do· pozůstallosti po'jištěno.ovy. POSLt~vní právo dáivá však možnost, aby
částka mohla býti odňata vlivu věiitelů, fisku a ostatních osob
při po· z .ŮJstal.os,ti zúčastněných" a lze ji přikázati osobě třetí,
v jejíž prosp·ěch pojištěni hylo uzavřen.o 9) . Tato· osoba nabývál
pak, když pojis.t ný případ: nalStal, pevné právo na pojištěnou
čáJs.t,ku, které je vyňa,to z, pozůstalos.ti osoby, pojištěni uza.vřevší
(pojišť. zák. § 132): a to i tehd.y, zní-li police na dědíce 10) nebo
B) Hamburger, Lebensversicherungspolizze atd., Z. f. Mf. u. priv.
Vers., 1, 96.
7) I když osoba pojištění uzavírající je zákonným zástupcem
osoby, v jejíž prospěch se pojištění uzavírá, na př. nezl. dítěte: Sb. n. ř.
(5) 2095; jinak, n. ř. (1) 381.
8) Hamburger, Ger. Z., 1911, Č. 52; Klang, Exekution ... , Z. f. Mf.
u. pl'iv. Vers., 1911, § 3; v konkursu: Rintelen, Handbuch, 163, Bartsch,
Komm. ZUl' K. O., § 21.
") Otázka, o níž bylo mnoho jednáno: Hofmann, J. Bl., 1882, Č. 35
až 37; Helwig, Vel'trage auf Leistung an Dritte, 350; Hamburger, Ei'brecht1iche Probleme atd ., Ger. Z., 1912, Č. 5; Brecher, Interessenkonflikte ... , 1902; Kra.snopolski, Erbrecht, (Lehrbuch, 5) 4, poz. 4 a
Ehl'enzweig, 553 s četnými doklady z literatury a praxe.
10) Sb. 15.402, n. ř. (6) 2209; Král, Versichel'ung- zu Gun&ten der
Erben, J. Bl., 1901, Č. 3, 4; jinak Turnwald, tamže, 1907, Č. 38.
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právní zástupc(}11), anebo bylo-li v závěti o tom jina;k ustaJl0veno 12). Jenom tehdy, není-li tu talwvé osoby, náleží police
do p oZ,ů8Ita,lo sti , pokiUJdJ poji'štěnec o t<omto nlÍ/roku jinak: ne-ustanovil 13). 'Do platí též o polici, znějící na majitele (po'jišť.
zlÍ/k. § 133, 3) 14).
3. Pojištění na případ smrti U2aVlIa se s,ice zpravidla na
dobu života 15) 3lŽ do té doby, kdy pojistný případ nastal. Avšak
poj1stník může netoHl{o po uplynutí prvého wku kdJ11wliv dáti
výpo;věď be~e lhůty, nýbrž smlouva pokládá se také po uplynutí
prvého roku za mlčky vypovězenou, nezaplatí-li prémii ve lhůtě
d;odatečně pojišťo,vatelem stanovené (pojišť . zák. § 137). Roční
premle zůstane ne~změněna, třeb3Js nebezpečí úmrtí každým
norvým obdobím vzr,oste'. Podle prav:děpodJobnos,ti úmrtí je tedy
prémie zpravid'l a počátkem příliš vysokáJ, později pak pfiliš
nízká. Přebytk~ z dřivější doby musí proto. pojiMovateJ zadržle,t i
jako prémioV'ou reservu. Dočasná prémiová rese,r va a prérmi€,
kJteré podle pravděpodobDlos,ti živo,t a toho klterého času průměrně
lze ješt,ě ,o 'č ekávati, jaJwž i úroky, maj,í se dohromady průměrem
rovnati pojištěné sumě. Prémiová l~elServa je tudíž dočaSJlou
hodnotolli police, jako úvěrový základ anebo jako cena prémie
pr,o zpětnou koupi prémie pojišťovat,e,lem 16).
17) zpravidla se nepokládá pro příhodu poK,dIyby toho nebylo" by se větš~na ,sebevra,hů dříve
pojis.tila. Sebevraždou však n€ní usmrcení sama sebe ve stavu

4.

Sebevražď!a

jně!Iliou.

") Sb. 16.076, n. ř. (3) 998, (11) 4466.
12) Sb. n. ř. (11) 4116.
13) Sb. n. ř. (2) 721, (6) 2205.
14) O možnosti, že věřitelé mohou vůči osobě, na kterou bylo pamatováno, pojištění bráti v odpor: Sb. n. ř. (1): 381, (9) 3585; Ehrenzweig,
Komm. zur Anf. O., 161; Bartsch, Komm. zur K. O., 223.
15) Někdy, zejména k zajištění věřitele, uzavírá se pojištění jenom
na určitou dobu, takže pojištěná suma se vyplatí jen tehdy, jestliže
pojištěnec v této době zemře: pojišť. zák. § 143.
16) Jestliže se pojištění stornuje, než nastal, případ pojistný, tvoří
premiová reserva zpravidla základ pro výpočet ceny pro zpětnou koupi
police: Pojišť. zák. §§ 141 až 144; srovn. Geller, Praemienreserve, Zentr.
Bl., 1, 69.
17) A. R., EinfluJ3 des Selbstmordes ... , Prager Mitteil., 1877, 149 u.
a j. Stran břemene průvodního: Sb. 15.316, n. ř. (5) 2088; Hanausek,
Ger. Z., 1915, Č. 15; Rosenzweig, tam že, č. 26.
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zák. § 138, 1). N ero.zhoduje však vůbec
smrti, jes,tliže sm},ouva v době smrti již pěrt let nepřetržitě
platila (pojišť. zák. § 138, 2), poněvadž nehe předpokládati, že
by někdo na tak dlouhou dobu zamýšlel se zavražditi. Bylo-li
však pojištění uzavřeno na život jiné os,oby, je pojišťovatel
zproš, těn závazku plniti, jestliže osoba, pojištělÚ uzavřevší,
úmyslně pmtiprávnim jednáním smrt oné osoby třetí způsobila 1@).
Je,s.tliže při pojištění na případ: smrti je udána osoba třetí, v j'ejíž
prospěch pojištění se uzavírá, má se za to, že nebyla udlána 19),
joo,tliže přivodí úmyslně protiprávním j.ednáním smrt toho, na
j,ehož život bylo pojištění u:zavřeno (pojišť. zák. § 139, 1 a 2;
146, 1, 2) .

nepříčetnorS,ti (pojišť.
způsob

§ 406.

c)

Po.jišťování

úrazové.

1. Při pojištěni úrazovém zavazllje se pojišťovatel, že zaplatí kapitál nebo rentu ve smlouvě určené, anebo. že pro,v ede
plnění jinak sjednané, jestliž'e t,omu, na jehož osobu 1) pojištění
zní, se přihodí úraz dTuhu ve smlouvě ,označeného (pojišť. zák.
§ 154). Pojišťování úrazové je ted,y stejně jako pojištění živo,t ni
pojištěním osobním, nik!oliv pojištěním škody, a to zpravidia pojiště'ním určité čá,stky peněžité 2). Podstatnou nále.žritostí je, ž,e
případ pojistný musí býti způsoben úrazem. Pojem úrazu j'e
ovšem neurčitý. P,ovše1chně míní se tím po.ško.zeni, které na tělo
I

18) Nezáleží na kvalifikaci , podle trestního práva. Nesluší však
míti na zřeteli jenom vraždu, sro'vn. na př. § 87 trest. zák., § 4 zák.
o třaskavinách. Na druhé straně není ovšem usmrcení úmyslným, protiprávním, bylo-li jednáno ve spravedlivé nutné obraně : Úřední vysvět
livky, 173.
'0) To jest právem kogentním (§ 877). Nárok přísluší pak tomu,
uzavřel (pojišť. zák. § 132, 3), připadne tedy do jeho
jestliže pojištění uzavřel pro případ své vlastní
smrti a jestliže v tomto směru smlouvou není jinak stanoveno.
Je-li osoba, na kterou bylo pamatováno pojištěním, dědicem toho, kdo
pojištění uzavřel, pozbývá tohoto nároku pro nebodnost d ě dickou
(§ 540): Vysvětlivky, ,174.

kdo

pojištění

pozůstalosti ,

' ) To může býti i tu osoba třetí (pojiš!. zák. § 155, 2) nebo i celá
skupina, na př . zaměstnanci podniku (pojištění úhrnné: pojiš!. zák.
§ 156). Sro vn. Vogel, Kollektivunfallsversicherung, Lepzig. Z., 1918, 999.
2) Proto

nepřecházejí

jišťovatele, právě

náhradní nároky vůči osobám třetím na potak jako při pojišťování životním : Ehrenzweig, 557.
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půsohí náJhle a Zle ze,vního. o.k<úli 3). Ostatně může pújištěni býti
omeOODJO na úr31zy určitého. CLruhu anebo mohou opět určité úraz.y
hýti vylo.učeny').

2. Od Isowkwméhú pújišťúvání úra:wvé:hú se liší dělnické poúrazové 5), které nabývá účinnosti mO'CÍzáJwna tím,
že dělník nebo. závúdní úř,edm.ík je ustallo,v en v závoďech, ,ú,značených v úra:wvém záJkJoně ze dlne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z.
ex 1888, púzměněném z:hlrornem z 31. Sll':p'Illa 1917, O. 863 ř. z.
a ,z ákonem z 10. dubna 1919, Č. 207 Sb. 6), třebas po.dnikatel
prémie ne1zaplatil. Též nemúce.IlISké pú'jišťování dělnické 7), pojišťování pens,i jní 8) a pújišťúvání o.soh nez.aměs,tnaných 0) jsúu
takovými pújištěními sO'ciálnimi, pújištěními veřejného. práva
(pújišť. zák. § 164) 10).

jišťú,vání

") Sb. n. ř. (4) 1404, (6) 2203, (8) 2952, (14) 5535, (17) 7107; Gerkrath,
Begriffsbestimmung des Unfalls, Z. f. Vers. Wiss., 6, 1; Hagen, čl.
"Unfall" ve "Vers. Lex.".
4) Sb. n. ř. (15) 5829, 6111, (16) 6233; břemeno průvodní: Hanausek,
Unfallversicherung u. Beweislast, 1916. Lehká nedbalost toho, kdo úra,z
utrpěl, není podstatná (pojišť. zák. 158), třebas nedbalost ta pozůstává
v porušení úředního předpisu bezpečnostního: Ehrenzweig, 558; srovn.
Sb. n. ř. (17) 7007.
5) Menzel, Arbeiterversicherung, 1893; týž, Grunh. Z., 18, 289; týž,
Gel'. Z., 1895, č. 5, 6; Stoeger, čl. "Arbeiter-Unfallversicherung" ve St.
WB.; Rosin, Arbeiterv'ersichel'ung, 1, 1893; 2, 1905; Layer, Gel'. Z.,
1905, č. 41, 1906, Č. 5 a j.
.
6) Dále zák. z 8. února 1919, č. 29 ř. z.; z 20. července 1894, Č. 168
ř. z.; z 11. února 1913, Č. 25 ř. z. a z 30. prosince 1917, Č. 520 ř. z.
7) Menzel, na uvedeném míst ě a Z. f. Verw., 1889, č. 3 a 7; Onciul,
Krankenversicherung der Arbeiter, 1894 (dílem zmeneno zákony
č. 457/1917 a 268/191?); Stoeger, čl. "Arbeiterkrankenversicherung" ve
St. W. B.
8) Pers. Penstonsversicherung, 1908, Korkisch, Pensionsversicherung
atd., Pl'. Jur. Vschr., 1911, 1 a j., dílem změněno cís. nař. z 25. června
1914, Č. 138 ř. z. a zák. z 5. února 1920, Č. 89 Sb. ,
9) Borght, čl. "Arbeitslosenversicherung" ve "Vers. Lex."; Gruner,
Arbeitslosenversicherung, 1918; Hofmann, Zwangsversicherung gegen
Arbe.itslosigkeit, Recht und Wirtschaft 1920, 33. Zák. č. 322 z ,r. 1921
(srovn. zák. 267 z r. 1921) stanoví však podporu v nezaměstnanosti a
nikoliv pojištěni nezaměstnaných; k tomu Korkisch, Pl'. Arch. 1921, 854.
10) Englander, Arbeitsversicherung ... , J. Bl., 1916, Č. 13. Pojišťo
vací řád na pojišťování dělnické neplatí: Vysvětlivky k pojišťovacímu
řádu, 7; pojišť. zák. § 164, 2; sro vn. též Geldwerth, Kumulierung von
Leistungsanspruchen ... J. BL, 1916, Č. 45 až 47; 1918, Č. 23 az 25.
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§ 407.

d) ZajišťovánP).

Nebezpečí jedno.tJivého p'Ojištění mizí pro pojišťo.vatele, pře
veZlIDe-li velký poče,t pojištění stejnéh'O druhu, na lSobě nezáviSllých. Napr'Oti tomu při jednotlivém vět,ším risiku tohoto, ,v yrovnávacího momentu uení, který je tu proto na,hraz,ován p0jištěním vzájemným. Pojišťovatel od počátku tu nese jenom část
nebezpečí, kdež,to os.t atní nebezpečí př. esune na zajišťovatele,
který se , opět může chrá'n iti dalším zajištěním, retrocesí. VŮJČi
pojištěnému je vša;k j,enom hlavní pojišťo,vatel, který smlouvu
uzavírá jenom ve vlastním jménu, oprávněn a zavruzán. Právní
ooohod ten jde však zčá.s,ti na účet zajišťovatele, jemuž hlavní
pojišťovMel odevzdává! čás,t prémie, aby odl něho, nastane-li
případ, na který je 'Pojištění uzavřeno, dos.t al část náhrady 2).
Poměr mezi hlavním pojišťovatelem a zajišť· ovatelem je tedly podohný, jako mezi komisi,onářem a komitentem.

H.

S~ky l) .

§ 408.
Sá!zkiami v širším smyslu (§ 1272, 1) 2) jsou
vážná, při nichž zisk a 'ltráta závis,í na výmince
lhos1Jejné.

jeďnání

od-

hospodiářsky

1. Sázkou v užším smyslu 3) je ujednání, jímž se· ·s trany
d:ohoooou při rŮJznosti mínění za účelem stvrzení siVých náwrů,
že ona strana, j,ejíž( tvrzení se ukáže nes,p rávným, pozbude něčeho
ve prospěch strany druhé, anebo v,e prospěch 'Osoby třetí
(§ 1270) 4). ČástKy mohou býti nestejné, rovněž je mO,1,no, že
1) Onciul, 234; Manes, Versicherungswesen, 456; Ehrenberg, Ruckversicherung, 1885; Moldenhauer, čl. "Ruckversicherung" ve Vers. Lex.
a j. Zajišťování je z pojišťovacího zákona vyňato:Pojišť. zák. § 165, 1.

2) W olff, Belastungsubernahme, 55, 162.
1) Krasnopolski, 449; Ehrenzweig, 559; Schuster, 102.

2) Sr,oVD, též loterní patent ze 13.
Spielvertrage, Arch. f. bgl. R., 26, 34.
3) O sázkách

při

března

1813. § 3. 8. Elster,

dostizích srovn. Hirschfeld, Rennwetten, 1899 a j.

4) Byla-li slíbena céna za určitý výkon, který má býti proveden
vynaložením síly, nejde o sázku, nýbrž o smlouvu inominátní: Sb. 6068;
k tomu srovn. Wolff, Zentr. Bl., 1917, 708.
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jenom jedna ,s trana slíbí splatiti určitou částtku ta,k, že druhá
strana může jenom vyhráti ('s ázka poloviční) 5).
a) Podls,t atným jest, že žádná z obou stran neví, jak .sázka
dopadne, anebo že s,t rana :vyhrávající, ~terá věděla, jak sázka
dopadhe, druhé straně to nezatajila,. Jinak jest sázka neplatná
(§ 1270, 2) 6). Neplatné j!sooďále ,s ázky, krteré od'pomjí dlohrým
mravům 7). Věděla-li strana prohrávající předem o tom, jak
sálzka dopadne" jest ji poklá.ilJruti za dárce (§ 1270, 3) 8). Mus,í
"dosud" býti neznámo, jak. věc diopadne. ':Domu může tak bý,ti,
j3!kI 'z,řetelem na budoucí ohjek'tivně nejistou událost, tak i zře
telem; na udáJost již minulou, anebo na skutečnost takovou
anebo na stav přítomný 9).

býti zažialována (§ 1271) 10). Sá~ou
zakláldá se tolik1o naturální obligace 11). Byla.-li v;šak smluvená
oena 12) složena u080by třetí 13) ve pro,spěch toho" kdo, vyhraje,
nelze ji již vzíti zpět (§ 1271). Lze dIokonce ža,l ovati schovatele
na vydání složené ceny a ,s tranu prohrávající na to, aby po:volila, by smluvená! cena byla vydána 14); stejně lze žalo,v ati
stranu prohrávající, ltte'ráJ s,lo~' ernou oonu O své újmě vzala zpět,
b) Slíbená cena

nemůže

5) Stobbe-Lehmann, Handbuch, § 244, pozn. 21; Kohler, AuslobUl;g
und Wette, Arch. f. bgl. R. 25, 1; Wolff, Die Zusicherung, Zentr. BL,
1917, 733.
6) Sb. 4592, 4809; jinak Sb. 1212; proti tomu Ehrenzwe,i g, 560,
po zn. 7 s doklady.
7) Arg. § 1271, "Poctivé a jinak dovolené sázky"; Ofner, Protokolle, 2, 155.
8) To jest: sázka ztlstane přes to sázkou, avšak druhé straně pří
sluší smluvená cena: Zeiller, Kommentar, 3, 667; Ehrenzweig, 560, poz. 9.
9) Ofner, Protokolle, 2, 154; Sb. 4592, 4809, n. ř. (5) 2172.
10) Avšak sázka, jejíž výsledek závisí na činnosti toho, kdo se
sází, ukládá povinnost, aby sázka byla vyřízena: Sb. 2759; jinak n. ř.
(5) 2172.
11) Shora § 293, č. 2 c. Přes to mMe ovšem ten, kdo splnil sázku,
maje za to, že ji prohrál, žádati splněnou cenu zpět, jestliže sá,zku
neprohrál, nebof nesplnil skutečný dluh ze sázky: Ehrenzweig, 561,
pOZIl. 16.
12) Smluv,e ná cena sama, Ilikoliv pouhý akcept toho, kdo se sází:
Sb. 15.141, n. ř. (4) 1538, (18) 7444; j. m. Horsetzky, Ger. H., 1900, č. 2.
13) Ehrenzweig, 560, pOZIl. 11; proti Sb. ll. ř. (5) 2172; srovll. též
Sb. ll. ř. (18) 7329.
14) Sb. 5967.
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aby ji vydala 15). Rovněž lze žalovati na zjištěni, že sruzka byla
vyhrána (civ. ř. 'SOUdlfiŤ § 228).
2. Hra 16) liší se od sá.zky svým úče~em. Roze'ZJlávání me,zi
hrou a !Sá.zkou, které! je namn()ze obtížné, je v,š ak pro naše právo
lhostejným, poněvadž hra je podrobena pravidlům, platným pro
sáJzkiu (§ 1272) 17). Avšak zakázaná hra j,e Mj.en nežalovatelná,
nýbrž i neplatná 18). Které hry jsou zakázány, ,s tanoví předpEsy
poHtické (§ 1272; tres.t. zák. § 522). V pi"ičině zápůjčky herní 19),
t. j. zápůjčky za účelem hry, nutno l'oze,z návati : Jako, zak~'Yté
urvěře,ni dluhu ze hry, ted'y zejména tehdy, jesWže zápůjčku poskytne jeden hráč druhému spoluhráči, rovná se zápůjč.ka ta
dluhu z,e hry 20) . N ehleďě k WillU, je ;však pohnutka dlužníkbva
pro závaznos,t sm1.ouvy ze zápůjčky práJvě tak lho,s tejná, jako
jindy, a je proto zápůjčka herní právě tak žalo,v atelna, jako
k'aždá jiná zápůjčka 21). Poskytne-li s,e ovšem záJpůjčka výsJ()vuě
k tomu účelu, aby zakázaná hra byla umožněna, je neplatná.
T~ovouto zápůjčku nelze požadovati z,pět (§ 1174, 2) 22).
3. LOls může na základě ujednáni stran 'sloužiti k tomu, aby
rozhodl111Jt byl 'spor (§ 835), aby společná věc byla fOIzďělena
(§ 841), anebo aby provedena byla volba. V takový0hto pří
padech jde o obyčejnou smJouvu zavazující a žalo,v atelnou
(§ 1273, 2). Účelem losu může však také bý,ti jedině, aby bylo
rozhodnuto o zisku nebo ztrátě, které jsou učiněny závíslými
na tom, jak los dopadne. V tak,ovémto případě jde o čistou hru
15) Sb. n. ř. (3) 828.
16) Schuster, Das Spiel, 1878; Elster, čl. ",Spiel" ve H. W . B.
státních věd. Stran pojmu hry: Sb. 2711, 2738, 8488.
17) Dluh ze hry není neplatný: ' Sb. n. ř. (2) 818, (3) 933.
18) Co bylo splněno lze přes § 1174 a 1432 požadovati zpět: Ehrenzweig, 562, Krasnopolski, 451; Neuberger, Ger. Z., 1907, č. 47; Grau,
Ger. H., 1915, č. 17; Sb. n. ř. (18) 7253; j. m. Swoboda, Ger. Z., 1921,
č. 5; Sb. 13.986, n. ř. (10) 3694. Námitka, že hra je zakázána, přísluší
též proti směnce vydan p na dluh ze hry: Sb. n. ř . (16) 6416.
10) Za nežalovatelnou byla zápůjčka ze hry prohlášena západohaličským zákoníkem, 3, §§ 350, 352; naproti tomu Ofner, Protokolle, 2,
156. Při revisi občanského zákoníka bylo o věci znovu uvažováno:
Zpráva, 249.
20) Sb. n. ř. (14) 5628; jinak Sb. 13.115.
21) Mayer, Bereicherungsanspruch, 509; Sb. 13.440.
22) Otázka ta byla dříve spornou; Ehr,e nzweig, 150, pozn. 3, 562,
pozn. 29.
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údvážnou, loterii 28). Právú" uspořádati loterie, j,e vyhrazeno
<státu (§ 1274; lo,t erní patent z 13. bře,zna 1813, § 28). Soukiromé
loterie jsou pnpustIiy jen vlýjimečně se státním schválením 24).
Pohledárv'my ze Is tátních loterií a. ze soukromých loterií, s,tá,tně
schvále,ných, jsouo-všem žJalovatelny 25).
a) Nejmzšířenější a nejstarší státní loterie byla t. zv. malá
loterie (loterní patent z 13. března 1813) 26). Smlouvu se stáJtem
zprús, tř, edlkKwal klolektant, kteifý ooovzdámtl hrá:čilm slúženk'y
(riskúnta) O' vkladech 27). S~o~len:ky měly význam maj,ite1sikých
známek 28). Avšak! byla jimi určována jenúm úsoba oprávněného ,
kdežto pro nrurok jeho mzhodorval originální seznam, :lwlektantem vedený, který byl zasHán před tahem Joternímu úřadu 20).
Výhra pi'ipadla státu, nehyla-li slož'e nka dO' tři mě<Síců po- tahu
loternimu úřa.dfu, kl výtplatě předložena (Jotenu patent § 23).
b) Namís,t o malé drobné loterie Ms,t<?upila v nej!Ilorvěj~í době
(z.ák. z, 3. ledna 1913, O. 94 ř. z. loterie třídní 30). Při lo,t erii 1Jřídní
Ííčastní se ]{až,dý los, dokud] nebyl tažen při určitém počtu tahů
(tříd). Tažena je polo,v ina losů. Los,ů třeba nabýti nejprve jenom
prO' první tah a mO'žnO' jel prO' další každO'u třídu O'bnovúvati. Vyhlid:k.y na výhru se Istupňu~í O'd třídy ke třidě , av.šak účast při
pozdější třidě předtpoklád, á zapiacení vkladů pro t.řídY před
cházející. NárO'k na výhru zaniká t.ři měs,íce pO' vydání tažehní
listiny.
c) Odl případu k pi'·1pa.dlu pjo-řáldáJ loterní sp,ráNa "státní
23) Sieghart, Off. Glucksspiele, 1899; Heckel, čl. "Lotterie" ve
"H. WB." státních věd; Myrbach, Finanzrecht, §§ 27 až 33.
24) Od vydání zákona z 28. března 1889, Č. 32 ř. z. sluší vydávati
dlužní úpisy na premie jenom na základě zákona a k úč elům státu:
Sieghart, 252.
25) Sb. 3624, 13.729.
26) Sieghart, Zahlenlotto ... " 1898, 38; týž, Glucksspiele, 133;
Miyrba.ch, čl. "Lotto" ve St. W. B.
27) Smlouva ~ proto také nárok na výhru proti loternímu eráru
jsou povahy soukromoprávní: Sb. 13.729.
28) Sb. n. ř. (1) 247. Nejsou však předmětem amortisace. Ztratí-li
se složenka, nelze tudiž výhru požadovati: Sb. n. ř. (9) 3127, 3360,
3392, 3393, 3413 (rep. nál. 190).
29) Sb. 863, 4195, 13.504. Kolektant ručí hráč i: Sb. 13.204, 13.509,
n. ř. (7) 2864, (16) 6346.
30) Sieghart, Gltickspiele, 276.
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loterie" s jediným tahem ){ úče,lům dobročinným.. Lo,t erie ty Jest
"pos.UJzova,ti podle plánií, o nkh po každé vydaných" (§ 1274).
d) Takovýmito podniky odl pl1Ípllldu k případu jiSou též
loteri() préIlllio,v é 31), při nichž splacený kapitál, loterní piíjčka,
se splatí pLně, k<le,žlto úroky se zcela nebo z.člÍlS,ti slosují jaloožto
výhry.
e) SoUJroromým pod1l.Í!kJem jlsou efektové loterie s'o ukromé 32),
při nichž někdo pod1e výherního plánu přeďem vyhlášeného
prodává losy s určením, že věci určené za výhry připadnou těm,
jichž lo·s y budou taženy. Podnik takový vyžaduje sv:olení lo,t erní
správy (loterní patent § 27) 38) a zakládá, byv schváien, žalovatelné závazk,y 84).
f) Loterní 10's sám mMe opě,t býti předmětem obchodu tím
způsobem, že· jeho držitel s.e za určitou čás·tku zaváže, že druhé
str3Jllě piíenechá výhru" která na určitý 10s" po pHpadě. při urči
tém tahu 85) připadne: obchod prome!s ový 86). P,ráJvní jednání
takové nepOlskytuje nároku proti loternimu podniku, nýbrž to,uko
pohledávku proti tom.w, kdlo promesu vydal. Nooi koup~ naJděje,
nýbrž podlOlterií 81). Ohchod promesový je přípustný jen. za uroitých podmínek! (zák. ze 7. listopadu 1862, Č. 85 ř. z.) a je vyňat
z obchodu spláJtko,vého (zák. z() 30. června 1878, č. 90 ř. z.).
Zakárzam.ý ,ohchoď prorrres,ový je nejen ne,ž alovatel1ný, alel i zmatečný

38).

4. Hrou a sázk,ou je k!om:ečně též ohchod diferenční 39),
o Merý jde tehd'y, jestliže smlouva o dodáV100 zboží nebo cenných
pa.pírií je uzavř()oo třebas j.en Ise strany jednohosmluvníka
31) Schey, Obl. Verh., 178; Sieghart, 232.
32) Stobbe-Lehman, Handbuch, 3. 444; Sieghart, 84.
33) Zakázáno je hráti takovýmto způsobem o nemovitosti a slučo
vati se hrou též výhry peněžní: Loterní patent, § 28; "Peněžní tombola":
Sieghart, 93.
34) Ehrenzweig, 565; j. m. Krasnopolski, 454 a j.
35) Naproti tomu není vzájemný slib podílu na losu pro všechny
budoucí tahy vůbec smlouvou odvážnou, nýbrž je smlouvou společen
skou: Sb. 4927. Stejně, nabude-li někdo podílu herní společnosti: Sb. 7029.
36) Sieghart, 259; Ehrenzweig, čl. "Promessengeschafte" ve St. W. B.
37) Ehrenzweig, 565, poz. 47.
38) Ehrenzweig, na uv. místě. Promesový obchod nestane se proto
žalovatelným, vydá-li se směnka k úhradě převzatého závazku: Sb. 7823.
39) Griinhut, Gel'. R, 1895, č. 4; Mayer, Effektenborsen, 71, 140;
rrumpler, Differenzgeschafte, Z. f. Hand. R. 50, 383 a j.
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v úmy&Lu druhé skaně poznatelném 40), že v den dodávky nebude zboží dodáno" nýbrž bude zaplaoen toEklo rouliíl mezi cenou
sjednanou a cenoUJ kursovní v dien doďávky (něm. O'bč. zák:.
§ 764). Proti nároku z obchodu ďiiferenčního připouští z.á.kon,
nejde-li O' obohod buroo,v ní (zák. z 1. dIublna 1875, ,č. 67 ř:. Z., § 13)
námitKu hry (uv. zák. k civ. ř. soud., čl. XXV; uv. z.á.k. k ex.
ř. čl. XXIX) 41). V osta.tních směrech lze předpisůJ, platných pro
hru a sruzku (§ 1271) použiti na diierenční ooohod! jenom obdobně, poněvadž diferenČillÍ o,bcho<1 není hrou neOo sá.zJwu, nýbrž
koupí anebO' jednáním komisionářským (2).

HLAVA DRUHÁ.

Nedovolená jednání.
Krasnopolski, 167, 176, 195, 217; Ehrenzweig, 568; Schueter, 38, 121.

§ 409. P o ,V š ech n él

Ú

vah y.

,,0 právu na ,ná;hradu šk!ody a zadostiučinění" jedná o. z. ,o.
v dílu druhém, hlavě 30. spoleoně' v příčině případl1, kde utrpěná.
škloda je důvodem vzniku nového "osobního práva věcného",
i v příčině případl1, kde závaze~, nmhraditi V'Zníkl.oU šk.odIu,
vzniká z obligačníhO' poměDl j,iž trvajícího z toho důvodu, že
poměr ten byl porušen, takž-e se toliko rozšiřuje nebo mění O'bsah
závazku j'iž existujícího.
náhradě ,šiklody prO' iP\Orušení závazku
bylo již jedrui.no 1). V té.to sou,vislos,t i třeba tudíž již jenom pojedJnatio poškození jakožto' .o dův;oď.'w vzniku pohledávky. Pojednati samostatně o těohtq případech, třeba~e zá.sadyi pm porušení
závazku a pro nedovolené činy, jsou společny, je oďův.odněno

°

tO) Sb. 15.141, n. ř. (3) 892, 1234, (4) 1538; rozh. ze 14. ledna 1904,
J. Bl. 1904, čl. 22; ze 27. listopadu 1917, Ger. H. 1918, č. 7.
U) Stran termínového obchodu obilního: Zák. ze 4. ledna 1903,
č. 10, ř. z. § 10 až 13 a 16; Adler, Ger. Z., 1902, č. 2, 3; Landesberger,
La,ndwirtschaftliche Borsen, 1901; tÝ1-, Z. f. Volkswirtschaft, 11, 26;
Randa, Differ,enz und Termingeschafte, Wiener Zeitung, 1903, č. 123;
týž, Handels-Recht, 1, 264.
42) Lze poskytnutou úhradu požadovati zpět? Shora § 293, pozn.
18. Námitka, že jde o diferenční obchod, přísluší též komisionáři: Rozh.
ze 4. listopadu 1897, Zentr. Bl., 1898, Č. 137.
1) Shora § 345.
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to různost dávodu závazku není bez výJznamu 2).
též právní důsledky nedovolených činů d'ílem liší
podLe to,ho, jdie-lio ručení z dHivodu zavinění aneho bez zavinění.
Rovněž máJ různ:o:s,t porušeného práJvního statku za ná.<;~edek
dilem různé účinky právní. Tím je samoO ,sebou dáno rozdělení
v příčině jednotlivých případů po'ško,zení jak'Úito duvod'll pro
vznik pohledálvkiy.
tím, Zle

přes

Ostatně ~e

A.
§ 410.

Ručeni,

za ' vinu.

1. p ,o' š k o z e 11 í

věc

P).

1. Nej'l'ozsáhlejším skutko,vým základem zaviněného nedovoleného činu je pošlwz,ení věci, "poškození na jmění" (marg .
. rub. § 1331) 2), t. j. poškození majetk{)vého, statku, jednoho
z oněch statků, k.t8lré tvon jmění, tedy věci movité: nebo, ne'movité, práce nebo úkony, každlého poměru: neb'Ú lro,ždého' os{)bního vztahu, k.teré mají hodhotu (§ 653) a jsou předlmětem
práJvního obchodu. Ka;žd~é zaviněné, protiprávní porušení majetk.u
z~vazuj' e k! náhradě ,š'k.odly, ať se s,t alo vědomě a úmy:slně anebo
jenom nedopatřením (§ 1331) 3). Takovýmto, p'Úrušením na jmění
je 'zejména též, pomšení držby (§§ 339, 346) 4).
2. Součástí jmění jsou 'též osobní vztahy, mající hodnotu
nějakou, na př. z~zniotvo. S toho't o hlediska mMe též t. zv.
nekalá soutěž 5) za~31ZO'vaJti k: náhradě, jerví-]j, se . jalwzlto Úffiys1lIlé
odloudění z,á kazmctva 6). Sw'jně je od'Ůvodněna povinnost nár
2) Pfaff, Dobré zdání, 31; shora §§ 299 a 345.
1) Krasnopolskí, 228.
2) Nesluší směšovati se škodou majetkovou, která můžtli být způ
sobena poškozením jiných právních statků nežli jměním, na př. poškozením osoby, svobody, cti a pod.
3) O rozsahu povinnosti náhradní: Shora § 133, Č. 3.
t) Shora § 174 a 176.
5) Reuling, Unlauterer Wettbewerb, 1895, Pfaff, 32. sjezd právn.
něm., 2, 461. Tayenthal, Gutachten ... , J. Bl., 1902, Č. 47; Mayer, Gel'.
Z., 1902, Č. 1 až 4; Landesberger, Gesetzentwurf ... , 1902; Mauczka,
Not. Z., 1902, č. 11, 12; týž, Rechtsgrund des Schadenersatzes, 127;
Leonhard, Unlauterer Wettbewerb, 1903; Petschek, Gel'. Z., 1907, č. 37,
38; Schrutka, Not. Z., 1907, Č. 20 až 23; Randa, Schadenersatzpflicht,
67; Pisko, Ehrenbergs Handbuch , 2, 424; Adler, čl. "Unl1Luterer Wettbewerb" ve St. W. B.; Kobler, Unlauterer Wettbewel'b, 1914; Písko,
Dritte Teilnovelle ... , Z. f. Handelsrecht, 80, 93; Ehl'emweig, 608.
6) Srovn. Krasnopolski, 229, pozn. 1; Ehrenzweig, 609, pozn. 4.
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hradní, ohrožuje-li kdo úvěr, výděle.& a budQucnoS!t o'sohy druhé
tím, že :rozšifuje skutečIljo,sti :vědlomě nepravdivé (§ 1330, 2) 7).
KQneč.ně není dovoleno též zjevné p<>rušování dobrých mravu
(§ 26) v boj~ hospodářském na doka;zatelnou škoďu :spoluulChazečti a zakládáJ se tím povinnost k náhrad'ě škody (§ 1295, 2) 8).
Určiti hranici jest ovšem velice těžké a je proto velmi p<>chy1:mo,
zda lze tam, kde není zvlálŠtnich př,edJpisů, použíti všeobecných
zásad práva o náhradě' škQdy. P,r oto je;v-ila s'e již opětně snah'a
vyhověti p<>rtřebě po singuléirnim ustanoiVeni 9), kterým by tato
obtíž byla zmenšena, zvláštními OSIlQiVami zákonů (1901, 1906)
(sr()lV'. též :mil' Saint Germa;insk;ý, čl. 226, 227). V poslední dooo
byl kQnooně vydán z,vláštní záJmn ze dne 15. Oe'fVence 192'7,
Č. 111, Sb. z. a n. proti nekalé !Soutěži, který nabyl účinno ti
28. ledna 1928 1 °).
2. PoškQzení na
§ 411.

a) Poj em a

těle 1 ).
účinek!.

1. BoškQzenim na těle je každé poškození nebo ohrQžení 2)
nebo duševního zdraVÍ a neporušenosti osoby 3).
Obsah a I'oZ<Sah povínnQsti náhradní (§§ 1325 až 1327) jsou
stejné, nechat právním důvQdem je nedovoJený čin, porušení
smlouvy 4) nebo povimwst k ručení bez zavinění (zák. o l1lČ8ní
želez. § 1, zák. automob. § 1) .
tě1esného

. 2. Poškození na těle dává nárok na náh,raďu 5) útrat
a ušlého vý'dělku jak:ožl i na bolestné, (§ 1325).

léčení

7) T. zv. "Denigrement". Bližší viz doleji § 414.
8) Krasnopolski, 155, pozn. 5; Pisko, Z. f. Rand. R., 80, 93.
9) Něm. zák. ze 7. června 1909; srovn. k tomu Sb. n. ř. (16) 6280.
10) KJomu: Skála, Nekalá SQlUtěž, Praha, na-klad. Praet()if, 1928.
1) Ehrenzweig, 572; Krasnopolski, 218.
2) Sb. n. ř. (10) 3983, (11) 4243.
3) Nervový chok, traumatická neurosa: Sb. n. ř. (7) 2887, (11)
4386; rozh. z 18. června 1918, J. Bl., 1919, č. 3. Škodlivý lékařský zákrok:
Sb. n. ř. (11) 4449. Nákaza: Sb. n. ř. (11) 4079, (14) 5568, (17) 6778;
rozh. z 3. listopadu 1921, Zentr. Bl., 1921, Č. 174 a j. Naproti tomu nelze
považovati ustřižení vousů jako poškození na těle nebo na věci, nýbrž
toliko jako urážku (§ 1330): Sb. n. ř. (10) 3965.
4) Sb. n. ř. (10) 3983, (11) 4243, (14) 5601.
6) Nepřípustná je žaloba zjišťovací v příčině útrat léčení, které
teprve budoucně vzniknou: Sb. n. ř. (7) 2719.

346
a) Náhlady lé:č.eni jsou nákla,dy nemoci, kóaždý nemúcí způ
sobený náhlad 6), též náJ.dady způsobené neiVYhojitelným poškozením. Urč.uje tyto náhlady, má soudce bráti z,řetel k majetku
a životním. ziVYklostem poško·zeného 7). Avšak útraty nutno
jenúm nahradliti, není třeba, abiy ten, kdo poško~ení způsobil, je
sáJm bezprostředně hradil 8).
b) Ušlým výdělkem nent toEko zmenšooí výdělku, nýbrž též
poškození 00 do. lepšÍihoQ zaopati\ení (§ 1326) 9). N áJhirada ušlého
výdělku je však skiutečným za..dJo'8,tiučiněním, nikoliv náhrad'o u
ušlého zisku a př1slUJší proto v každém pHpadě 10), kdežto ušlý
zisk, který nem čistou ŠKodou na maj.etku, musí býti nahrazen .
jenom pro nápadnou bezsta,rostnOlst po,ško.z ovatele (§ 1324). Při
vlastním zavinění PlOško·zenélho s,e náhradní po:vinnos,t poměrně
snižfuje (§ 1304) 11). Náhrm se, poskytuje zpravidla ve způsobu
důchodu 12), který ,s luší jakožto příspěvek k výživě plat1ti mě
síčně př·edem (§ 1418) a který nutno. v případě potřeby též zar..
jistiti (civ. ř. soud. § 407). Dů. chod počínáJ kaž\dým způsobem
teprve O'kamžikem, O'd kteréhO', by osoba poškozenáJ byla vůbec
výdělku způoohilá 13), za.hrnuje vlš ak té,i pravděpodobné zvy6) Také náklady návštěv rodčů u poškozeného dítěte: Sb. n. ř.
(10) 4050.
7) Sb. 3638, u. ř. (8) 3112, (11) 4243, (12) 4778, (13) 5076.
8) Randa, Schadenersatzpflicht, 214, pozn. 131; Ehrenzweig, 570,
proti Krasnopolskimu, Schadenersatzrecht, 1908, 21 a Lehrbuch, 3, 218,
pozn. 3.
9) Sb. 84, 11.749, 15.258. Znemožnění činnosti ženy v domácnosti:
Sb. 4152, n. ř. (5) 1925, (7) 2655; nikoliv též znemožnění její činnosti
v živnosti mužově? Sb. n. ř. (14) 5503; stejně sem patří zvýšení útrat
výchovy dítěte následkem poranění jeho: Sb. 8512. Potud mohou vzniknouti též nároky osob třetích (rodičů atd.), které utrpěly škodu tím,
že poškozený je nezpilsobilý k výdělku: Sb. n. ř. (3) 1146, (4) 1555, (15)
6089, (16) 6460; doleji § 481, č. 1 d; srovn. Fuchs, Recht und Wahrheit ... , 1908, 28.
10) Sb. n. ř. (3) 5082; Randa, 206, pozn. 126; Pfaff, Dobré zdání,
106, pozn. 311 a j.
11) Sb. n. ř. (12) 4782, (14) 5568.
12) Sb. 8512, 11.888,
ř. (10) 3723. Stran zabavitelnosti: Sb. n. ř.
(17) 6968; o započítatelnosti: ' Sb. n. ř. (17) 6896; o postupiteluosti: Sb.
n. ř. (18) 7654.
13) Sb. n. ř. (10) 4050; Latka, J. Bl., 1907, č. 43; jinak (osobě nezletilé, která v době poškození nebyla ještě zpilsobilá výdělku, nelze
vůbec přiřknouti náhradu za budoucí újmu na výdělku): Sb. n. ř. (15)
6103, (18) 7385.
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poškozeného uplynutím času 14). Důchod opacne
zcela nebo zčásti úpl.ným nebo částečným uzdraveiIÚm
poškoz.eného 15). Ani právní moc rozsudku nemění nic na této
proměnlivosti důchodu, ani na tom, že důchod může také vůbec
odpadnouti 16). Na místo důchodu může nastoup~ti odbytné
jedÍlou pro vžCLy, souhl3JsÍ-li strany S tím 17), anebo, jsou-li tu
důležité důvody 18).
ŠQváru

příjmů

za.ni:lťá

c) Co S!luší rozuměti Qolestným, zákon nepraví 19). Bol,es,tné
má však patrně mi&to nejenom pro bolesti tělesné 20), nýbrž též
pro bolesti duševní 21), jinými s10vy, bo,lestné má poskytovati
zadostiučinění 22) za všeohno zlo, které bylo způsoheno poškoz.eoJúm, nehledě k poškoz,ení výdělku 28) a máJ býti přiměřené
vyšetřeným oilroh1!O's tem (§ 1325).
O tom ro,zhoduje úvaha soudce s ohledem na zlé
14) Sb. n.

ř.

účinky

(16) 6442.

1') I dojde-li později z jiných důvodů k úplné nezpůsobilosti k výtlělku? Sb. n. ř. (16) 6702; proti tomu SChruf, Erwerbsunfahigkeit ... ,
J. BI., 1918, Č. 4.
16) Shora § 153, pozn. 13; Sb. 11.888, n. ř. (14) 5568, (16) 6702;
rozh. z 25. září 1917, J. Bl., 1918, Č. 9; ze 28. ledna 1919, J. Bl.,
1919, Č. 27.

17) Sb. n.

ř.

(15) 5997.

18) Sb. 10.141.
19) Mathias, Schmerzensgeld, Ger. Z., 1900, Č. 29; Neumann-Ettenreich. Schmerzensgeld, tamže, 1901, Č. 52.
20) Tak na př. Sb. n. ř. (5) 1925, (10) 3817, (11) 4462, (13) 5224,
5293, (17) 6769. Zajisté netoliko za poškození na těle zjevně viditelné:
Sb. 7556, n. ř. (7) 2886, (10) 3817, (11) 2243, 2386, (13) 5224.

21) Sb. 14.949, n. ř. (13) 4943; rozh. z 29. dubna 1913, Zentr. Bl.,
1921, Č. 4; rozh. z 11. září 1917, Gel'. H., 1917, Č . 47 (Zentr. Bl.,
1918, Č. 21). Nikoliv pro pouhé leknutí: Rozh. z 22. října 1918, Zentr.
Bl., 1919, Č. 59.
22} Bolestné je náhradou škody a sluší je tedy při konkurujicím zaSb. (4) 1683, (5) 1889, (12) 4782. Není odplatou za provedený útok: Sb. 12.190; jinak Sb. 12.557. Proto ne'z aniká nárok tím, že
se poškozený smíří s tím, kdo ho poškodil: Sb. 4231.
vinění rozděliti:

23) Sb. n. ř. (14) 5514, 5582. Avšak nastanou-li bolesti znovu, nelze
požadovati zvýšení bolestného. Sb. n. ř. (10) 3684. Zvýšení lze však
požadovati, dostaví-li Se později nové bolesti, které dříve nebylo lze
předvídati: Rozh. z 28. ledna 1919, .T. Bl., 1919, Č. 27.
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účinky

kové

pro POlškoz,eiIléhto 24), na velikost
obou stran 26).

zavinění

25) a na majet-

poměry

3. Mělo-li pOl'aněnlí za následek we,tvoření poraněné osoby,
sluší na tuto okolnost vzíti z,řetel i potud, poku.ď to' překáží
lepšímu zaorpatřelú jejímu (§ 1326) 27). N eni ' tJeba, aby zhyzdě
ním se OBob{l, poraněná Is,t ala nezpůsobilou k' výdě,lku, stačí, že
zhyzděn.í: máJ nepříznivý vliv na volnoru volbu výdě,lku a stavu 28).
Zákon (§ 1326) pomýšlí pŤedevším, ale ne výhradně, na ženy.
Ostatně můž!e zhyzděni, není-li jím poraněný pošk'o,z,e n co do
lepší budoucnos,ti, přece míti význam při vyměření bo~estného 29) .
PřeCLpokladem nároku na bolestné není zlé nakládáJni v technickém ,smyslu 30). Zlé nrukládání je v této souvislos,ti toliko
jiným výra-Zlem pro poškozeni na těle: 81).
4. Má-li po,Šlk:ozelÚ na těle za následek smrt 32), nabydou
praviďeiJ:ných náJhradních nároků pro po'škozelú na
těle, po,k ud jsou nároky ty zděditelny a vzniknou též zvláštní
náhradní nároky osob třetích (§ 1327). Především vznikne nárok
na nábradu všech nákladů, 'k te,ré úmrtím byly z,působeny , zejména útrat pohiiehních 38). Dále nutno všem os oháJm , vůči nimž

dědicové

24) Nerozhoduje jen velikost bolesti, nýbrž vůbec z~važnost
úrazu: Sb. n. ř. (14) 5514, 5582; rovněž nutno bráti zřetel na osobní
poměry, na sociální postavení poraněného: Sb. n. ř. (13) 5224, (16) 6304;
rozh. n. s. ze 16. srpna 1921, Br. J. Z., pří!. č. 97; srovn. Ehrenzweig, 576,
pozn. 40.
25) Pfaff, Griinh. Z., 8, 682, pozn. 173. Netoliko při zlém úmy ~ lu a
hrubém zavinění: Shora § 133, pozn. 15; Sb. n. ř. (7) 2665, (16) 6645.
26) Mauczka, Schadenersatz, 166; Sb. 4446; jinak n. ř. (10) 3817,
(18) 7231; rozh. z 11. července 1916, Ger. H., 1916, č. 53. Opětné nabyti
plné způsobilosti k výdělku nepřichází v úvahu, Sb. n. ř. (12) 4584.

27) Latka, Entschadigung ... , J. Bl., 1907, č. 43.
28) Sb. n. ř. (7) 2802, (10) 4050, (14) 5582; srovn. též (16) 6279;
Pfaff, Griinh. Z., 8, 647 a j.
29) Ehrenzweig, 577, pozn. 49; Sb. n. ř. (10) 3965, (11) 4079.
30) Tak (nárok předpokládá Dolus nebo latam culpam): Sb. 11.550,
n. ř. (5) 1857, (8) 3238, (9) 3402, (16) 6324.
31) Sb. n. ř. (14) 5582; rozh. z 12. prosince 1917, Gel'. H .. 1918,
č. 15; Ehrenzweig, 577.
32) Třebas nepřímo (na př. sebevražda pro utrhání na cti): Sb. n. ,ř.
(7) 2736.
33) Sb. n. ř. (11) 4100.
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měl

zemřelý

ze zákona 34) povinnost alimentační 35), ted,y; též
nemanželským anebO' rodičům nahraditi to, oč přijdou
jeho smrtí 36). Sem patří též naděje, že přílS,lušnáJ osoba bude
budoucně zaopatřena 37). Pii těchto nárocí·ch ner'ozhoďuje s,tupe!ň
zavinění 38). ZmirňujícÍmz,půsohem vš'ak: působí tu vlastní za-vinění osoby, opráNněné požaďovati náhradu, anebo vl:u;tní zavinění zemf,elého (§ 1304) 3D) . Plněním náhradním je,st zpravidla
i tu renta (nezabavitelná: ex. ř. § 291, č. 3), jejíž začátek a doba se
řídí podle pravděpodobného trvání zmařených alimentačriích nároků a tudíž též podle pravděpodobné délky života zemřelého 40).
d~tem

J

§ 412.

b) Nárok na náhradu a na pojištěnP).

1. Poškození na těle může zároveň se so,UJlaomoprávním
závazkem k náhradě zalo'ž\iti jakožto úraz také' verejno'p rávní
3') K odůvodnění tohoto omezení viz Zprávu, 276; proti tomu a pro
výklad extensivní, Ebrenzweig, 578; jinak však rozb. ze 17. listopadu 1914,
Zentr. Bl., 1920, Č. 189.
35) To bylo nyní výslovně vysloveno (§ 1327), bylo však již dříve
panujícím míněním: Jud. 189 [Sb. n. ř. (12) 4551]; literatura u Ehrenzweiga, 577, pozn. 57. Příklady: Nemanžtllským dětem [Sb. 15.681, n. ř.
(3) 931, (14) 5363]; nemanželské matce pro usmrcení otce jejího dítěte
(Sb. 15.681); rodičům, poněvadž pozbudou podpory ve výdělku [Sb. n. ř.
(15) 6058; jinak (17) 7169]; manželu [Sb. n. ř. (11) 4100, (12) 4870, (16)
6248; jinak Sb. n. ř. (14) 5321, (15) 5942]. Naproti tomu nikoliv zletilým
dětem, které joou způsobily samy se vydržovati [Sb. n. ř. (16) 6443];
rodičům jako náhrada za náklad vynaložený na vychování dítěte [Sb.
n. ř. (4) 1598, (6) 2494, (17) 6835].
36) Rozhoduje alimentace, kterou usmrcený skutečně poskytoval:
b. n. ř. (6) 2305, (15) 5766, 6058, (17) 6835. Nelze požadovati bolestné
za lítost: Sb. n. ř. (6) 2494.
37) Ehrenzweig, 578, pozn. 58; zřejmě tak něm. obč. zák. § 844;
naproti tomu Sb. n. ř. (6) 2494.
38) Sb. n. ř. J3) 931.
39) Sb. n. ř. (13) 5125, (14) 5338. Dále nutno započísti též výbody,
které úmrtím oné osoby vznikly: Sb. n. ř. (8) 3049.
'0) Sb. n. ř. (2) 566, (15) 5766. Nikoliv snad podle domněnek § 24:
Ebrenzweig, 579. Vdově přísluší renta toliko na dobu vdovství: Sb. n. ř.
(15) 6205. Při tom sluší jí započísti přírůstek. příjmu, který dostala
následkem úmrtí manžela: Sb. n. ř. (8) 3049. Ani děti nemají zpravidla
nárok na kapitál k zaopatření: Sb. 15.417.
1) Menzel, Arbeiterversicherung, 343; Marschner, Die Stellung des
UnfalJversichtlrungsgesetzes ... , 1915; týž, J. Bl., 1899, Č. 31 až 34; 1902,
č. 7; 1905, č. 1, 2; Lang, Verlust und Erwerb privatrechtlicher Ersatzanspriiche, J. Bl., 1910, Č. 17 až 19 a 35 až 38.
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"

poviIillost úrazové pojišťovny. Soukromým pojištěním životním
nebo úrwwvým zůstá.vají ná.roky na náhradu škody proti vinn.íku nebo osobě, povinné k ručení nedotčeny 2). NapI'oti tomu
má úrazo;vé podištění dělnické daJekosá.hlý vliv na t.yto nároky
(úra,z. zá.k. §§ 44 až 47).
a) Není-li podnikatel sám osobou zavázanou, přÍisluší soukromoprá.vní nárok náhradní pojišťovně podle. míry j.ejího závazku poskytnouti odškodnění jakDzto prá~o regresn~; poraněnému neho jeho ~z.ůs,ta,.lým přísluší soukromoprá.vní nárok
na náhradu jenom: pot.ud, pokud' převyšuje závaz.ek úrazO'V'é
pojišťo'VI1Y. Jen Vtom případě, je-li úrazo.vna zproštěna závazku
poskytnouti odšk:Odnění, př.ísluŠí nárok na nálhradu škody poraněnému samotnému. Nárok úrazovnyse pokládá dílem za
nárok! původmí, dilem, a to patrně důvodněji, za nám}{; odvo.zený
(§ 1358).
b) P·odniklllteI 8) ručí poško.zenému jenom při zlém úmyslu 4);
tedy zpravidla neručí, třebas mu připadá k tíži zavinění. V tom
spočíváJ odměna pro podnikatele za to, že jest p-ovinen nésti
vě,tším dílem anebOl po případ' ě úplně ,náklad úraz,olv ého pojištění.
Při hrubém zaviněni v,š ak ručí podnikatel. úraz-ovně za odškodnění, které ona mus.í poskytnouti 5). Bez. omezení ručí podnikatel
ovšem, není-ll poškození, jím zaviněné, vůbec úrwzem ve smyslu
úrazového zákona 6). Ro~ěž ručí bez ome,zení, o,pomenul-li ze
své viny oznámiti úraz (úraz. zák. § 29) a zmařil-li tím možnost
upl.atniti VČlilS tento nárok (úraz. zák. § 34) 7) .
c) Úrazovna může právem postihu za poskytnutý důchod
pozadorvati na podn.ikaJteH místO' renty uhra'ho,viací Ikapitá.\ 8) ,
který podrží i tehdy, jestliže' rentový věřitel dříve, z.emře . ) .
Regresní ná.rok se promlčuje po třech le,t ech po. úrazu 10).
2. Také nemocenské pojišťovny (nemoc. zák. § 65) a pojišrovna pensijní (pens. zák. § 72) nabývají nábradního náro·k u
9

2) Shora § 403, po zn. 2.
3) Stran pojmu "podnikatel", Úraz. zák. § 11; Sb. n. ř. (9) 3450,
(10) 4007, (11) 4174, (16) 6447; rozh. n. s. Č. 1848.
') Sb. n. ř. (17) 6754.
5) Sb. 14.436, n. ř. (3) 1011, (18) 7232.
6) Sb. n. ř. (7) 2666.
7) Sb. n. ř. (3) 876, (4) 1519, (5) 1722, 1745, (14) 5594, (18) 7697.
8) Sb. 14.436.
9) Sb. n. ř. (7) 2724.
10) Sb. n. ř. (3) 1209.
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poškozeného nebo jeho pozůstalých podle míry svého vlastního
plnění, necháť jde o nároky vůči poda:likateli anebo vůči osobám
třetím.

§ 413.

3. Porušení s vobod y ').

Pomšenim svobody jest omezení volnos,t i tělesného pohybu
na ro'zdíl od omezení volnos,t i vůle. Porušení takové může býti
bez,prostřední "náJsilným únosem, soukromým zatčenim" (§ 1329),
anebo nepřímé tím, že strana si vymůže zatčení strany druhé.
1. Podle všeobecných záJsad (§§ 1323, 1331) vzniká ze zaviněného porušení sv,o body závazek, opatřiti dotyčné o'sobě opět
svobodu, jakož i 2) závazek, poskytnouti odškodněni, při hruMm
zavinění také závazek, nahraditi ušlý zisk. Nooi-li tu zaviněIlJÍ,
oopadáJ závazek. Tak tomu j,e st zejména, podá-li kdo na osobu
druhou treSltní oznrumení 3). Jes.tliž,e n3Jproti tomu věřitel si vymůoo prozatímní zatčeni dlužnika (ex. ř. § 386), jedná kaMým:
ZiPŮJsobem na vlastní nebezpečí a je po;vinen k náhradě škody
ma;jetJk;o'V'é, třebas nemá viny 4).
2. Zvláštní pře<1pisy platí pro úmyslné oloupení o svobodu
(§ 1329). Talmvým,t o oloupenim o sv,o bodu vzniká závazek
poskytnouti úplné zadostiučinění (§ 1323) 5) a ná,h radu pozůstalým jako při usmrcení, jestliže osobě, svobody zbavené,
nelze svo,o ody již zjednati.
3. Stát je povinen náhradou za odnětí svobody, jeSltliže
zatčeni bylo proti'z ákonným způsobem nařiz.eno ne'bo' vazha
protizákonným zipOOo,b em prodloužena (stát. záikl. zák z 21. prosince 1867, č. 142 ř. z., čl. 8), dále na záJkladě ,specielního
zena ze dne 21. března 1918, č. 109 ř. z. při neodůvodněném
' ) Ehrenzweig, 596 a násl., Krasnopolski, 227 násl.; Heller, Der
privatrechtliche Schutz der Freiheit, 1917.
2) Svobodu nelze odhadnouti. Náhradu lze požadovati tudíž jenom
pro škodu skutečnou nebo pro skutečně ušlý zisk : Sb. 5375, n. ř. (10)
3981; jinak Sb. 11.007.
3) Sb. 14.642, n. ř. (7) 2651.
4) Rintelen, Einstweilige Verfiig., § 10.
5) Závazek ten zahrnuje tedy též povinnost odčiniti urážku způ
sobenou, nikoliv jen povinnost, nahraditi positivní a negativní interes
majetkový: Sb. 11.007; Pfaff, Dobré zdání, 21 násl.; Krasnopolski, 227;
Ehrenzweig, 597; jinak Sb. n. ř . (10) 3981; Randa, Schadenersatzpflicht,
226.
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odsouzení, za m:ajetkoprávní šk!oCLy tím utrpěné 6). Podobné,
av:šak z pochopiJtelných ďůvodů užší ručení státu platí též pod:le
zákona z 18. srpna 1918, ě. 318 ř. z. pro: neod"Ůvodn.ěnou vazbu
vyšetřovací ' ).

§ 414.

4. Po·škození na · ctP).

1. "Byla-li někomu urážkou na cti způsohena skutečná
škoda 2) nebo uš€~-li mu zisk, joo,t o'právněn pOlž!ad:ovati náhra,du"
(§ 1330, 1).

a) Urá.žka na c.ti měla by již podle v:š·e obecných zásad 3)
v zá.pětí nárol" na náhradu majetkJové' škody, urá~khu zpfurobené,
a zakládala by dle své pov:ahy té~ n.á.roky SI hlediskla poškození
na těle (§ 1325) 4), anebo ·omelzení Is vobody (§ 1329). Tím, že
zákon taky j·eště 'výs.lovně tak: naJizu:je, míní jenom na rozdíl úd
staršího práva položiti důraz na to" Ž€ takié urá.žka na ·c ti po~
skytuje toliko nárok: na náhradu škody majetkové, IŮlkJoliv nárok
na zvláštní peněžitou náilira.du za poško'lení na cti; po·s ky,t uje
však: jenom nálroki na náJ'lradu, nikoliv též nárok na odprošení
6) Unger, Handeln auf eigenel Gefahr, 2, 97 n.; Rulf, čl. "Unschuldig
Verur:teilte" v St. W. B; Hoegel, Das Gesetz betreffend die Entschadigung
atd., 1901; Lohsing, Die Entschadigung atd., J. Bl., 1912, č. 31, 32.
7) Wessely, Der Gesetzentwurf betl'. die Entschadigung fur ungerechtfertigte Anhaltung in Untersuchungshaft, J. Bl., 1905, č. 12; Kadečka , Gel'. Z., 1918, č. 33 až 36; Ofner, J. Bl., 1918, č. 39; Gleispach,
Strafverfahren, § 93 a a j.
1) Randa, Schadenersatzpflicht, 200; Kraus, Das Rechtsgut der
Ehre, Gel' Z., 1905, Č. 14 až 18; E. · Adler, Festschrift, 1911, 2, 193;
Mauczka, tamže, 2, 252; W. Sauer, Die Ehre und ihre Verletzung, 1915;
Sternberg, Der Gesetzentwurf zur Verbesserung des Schutzes der Ehre,
Ger. H., 1910, Č. 1; Krasnopolski, 228; Ehrenzweig, 599.
t

2) Skoda majetková: Sb. 680, 4271, 3990; Zeiller, Kommentar § 1330;
Plaff, Dobré zdání, 18, a j. Útraty trestního řízení nenáležejí však ke
škodě, kterou nutno nahraditi: Sb. n. ř. (6) 2341, (8) 3252.

") Také za nepříznivou zprávu danou o určité osobě, která se
uchází o místo: Sb. n. ř. (2) 499. Stejně za nesprávné obviňování z trestního skutku: Sb. n. ř. (5) 2047. Zakládá-li se urážka na nedbalosti,
vzniká toliko závazek odškodnění: § 1324, Sb. n. ř. (5) 2803.
4); Randa, Schadenersatzpflicht, 212, poz. 141; Ehrenzweig, .599,
poz. 4; proti tomu Krasnopolski, 228, poz. 4.
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nebo odvoláni, kteréžto , útva,r y jsou vyhraxeny Í'izení trest-nímu 5).
b) Jenom v tom případě, rozšiřuje-li někdo, skutečnos,t~,
kte,ré ohl'Ožudí úvěr, .výdělek nebo, budoucnost ooSoby . druhé a
znal-li nebo musil-li znáti rozšiřovateI těchto pověstí n~'Pravc1i
vost jejich, možno žádati též, aby je odvola\; odvolání nutno·
uveřejniti (§ 1330, 2, 1) 6). V ,tom spočívá dvo'j í význam, jednak.
jde tu o přiměř~ný prost,ředek, zabráni-t,i škodě budoucí, jednak
poskytuje se t:m odpomoc pw takové· pHpady, které nespadají
pod technický pojem urážky na cti, anebo kde z obchodnícll
ohl~dů nedOlpoifuču,je se stiha,ti rozšiřovatele soudně. Závazek
tento máJ zpravidla místo již pli pouhé nedbalos,ti 7). Avša,k1 mís,ta.
nemá, "jestliže ,sdělení nebylo učiněno veřejně a jes.tliže rozšiřovatel nebo přijimatel sdělení máJ na něm oprávněný zájem'~
(§ 1330, 2). Tím má býti zamez,eno, ,veliké nebezpečí, které by
jinak platilo při každém sdělení, ne~yhnutelném v obchodním
styku, zejména v obchodním styku informa,čl1Ích kanceláří a
které by tud:ž povážlivým způsobem obchod poškozovalo 8) •.
c) Připus,tnými jsou též, nároky na zjištění a na opomíjení O)~.
Žaloby pro spílání v písmě, slovem n€bo posunky p,romlčují se;
po roce od n~byté vědomosrti 10). Spočívá-li urážka v násilnDstech, trvá ža,lobiní právo po tři roky (§ 1490). N ed'ozvěděla-li
se osoba uražená o· škodě nebD o osobě urážejícího, anebo jeví-li
s~ urážka jako zločin, promlčuje se nárok t,e prve po 30 letech 11) ..
Též stran promlčení žaloby na náhradu pro ohrožováni úvěru,
výdělku nebo budoucnosti rozšiřováním nepravdivých skuteč') Tento negativní smysl [Sb. n.

ř.

(10) 4027] je vlastním obsahem

§ 1330, 1: Zeiller, Kommentar, § 1330; pochybnosti proti tomu (Pfaff;.
Dobré zdání 19; Ehrenzweig, Tilgung der Beleidigung, J. Bl., 1910, Č. 15;:
Schreiber, Zivilrechtliche Anspruch ... , Ger. Z., 1915, Č. 14 a j.) jsou
odstraněny novým zněnim tohoto předpif>u: Zpráva, 279; Ehrenzweig"
599.
6) Srovn. Ullrich, Creditveneumdwng, Gel'. H., 1913, Č. 43 až 45;
Schreiber, Gel'. Z., 1915, Č. 14.
7) § 1330, 2, 1: "znáti musel". Srovn. věstn. min. sprav. 1916, 119'
proti Zprávě, 279.
.
8) Zpráva, 280; věstník min. sprav., 1916, 120. Srovn. něm. obč~
zák. § 824, 2.
9) Ehrenzweig, 602.
10) Podle obdoby § 1489: Randa, na uv. místě, 266.
11) Podle obdoby § 1489: Randa, 266; j. m. Zródlovski, Verjahrung,
72, poz. 11.
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llostí, platí zásady, platné vůbec pm žaloby na, náhradu škody
(§ 1489, 1490, 2).
.
2. BOjkotém 12) jest vyzvání, aby se vůči určité osobě nev'stupovalo ve styk obchodní nebo s,o ukromý určitého druhu
.anebO' jakéhokoliv druhu. Je-li úoelem bojlcotu, aby postižený
byl poškozen, překročuje-li bojko,t hranice, dané dobrým mravem
(§ 1295, 2), anebo používá-li bojlwt nedovolených prostředků
(§ 1330), je nedovoleným činem a zavazuje k náhradě škody.
Jakožto prostředelC hospodářského boje nutno však boj~ot ve
formě výluky podniku, výluky zákaznictva, "černýoh listin" do
jisté míry pokládati za nepostradatelný a dOlvolený. O tom může
rozhodovati toliko úvaha soudcova 13).

§ 415.

5. SvedenP).

nemanž~lský o,t ec je povinen né,s.ti útraty slehnutí
To jsou "povinnosti otcovské" (§ 167). Bylo by
všalť ne·s právno', kdyby osobě s;vededlé, která se ,s tala matKou,
nebylo pfiznáno více, anebo kdyby osobě svedené nebylo, při~
znáno' vůbec nic, poněvadž, ,se nestala matkou,2). Naopak' zakládá svedení samo o sobě obligaci ex de,l ikto (§ 1328).
2. Vycházeje z toho" že nelze, označiti kaž.dý mimomanzelský styk pohlavní za jednání nedovolené, požaduje, zákon
(§ 1328) jaKO' podmínku povinnosti kl náhradě, kvalifiko'Vané
svedení osoby ženské mužem k tomu, aby s llím mimomanželsky
souložila: "Kdo přiměje ženu trelstním činem anebo vůbec
úsk()k:OOl, vyhrůžkami nebo zneuzntím poměru záJvislosti, aby

1. Každ'ý

.n

šestinedělí.

12) Heckel, Handworterbuch der Staatswissenschaften, 7, 440;
týž, Jahrbuch f. NaUonalOkonomie, 65, 481; Liechti, VerrufserklaTungen, 1897; Oertmann, Zprávy 28. sjezdu něm. práv., 2, 33; Pape,
Zprávy 29. sjezdu něm. práv., 4, 246; Maschke, Boykot ... , 1911; Soušek,
Arbeitskonflikte, ' 1914, 42; Kruckmann, Boykot ... , Arch. f. d. ziv.
Praxis, 113, 167; Reichel, Boykott, Gel'. Z., 1915, č . 24; Retzbach, Boykott,
1916; Zschaler, Boykott ... , 1917; Schoendorf, Boykott, Ger. Z., 1918,
Č. 13; Kruckmann, Boykott ... , 1918.
13) Sb. n. ř. (5) 3097, (10) 4040, (14) 5508, (15) 6046.
1) Pfaff, Dobré zdání, 17 a Grunh. Z., 8, 650; Randa, Schadenersatzpflicht, 220; Liszt, Die Pflichten des auBerehelichen Konkumbenten,
1907, 87; Krasnopolski, 226; Ehrenzweig 604.
2) Takovým byl částečně starší názor zřetelem na dřívější znění
:§ 1328 o. z. o.: Zeiller, Kommentar, 3, 763; Liszt, 92; proti tomu již
Banda, 222, poz. 14 a j.
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ním mimomanželsky soulož.ila, nahradí jí škodu, kterou trpí,
jak'oi i ušlý zisk" (§ 1328). Především je nárok ten založen
trestním skutkem 3). Mimo to přichází v úvahu usk'ok, čímž je
Jlúněno něco. ho'ršího než l'e st 4), výhrůžky a zneužití poměru
závislosti. Naproti tomu není poillltatným, aby žena otěhotněla 5).
3. Co' do ro'zsahu povinnosti náhradní, vylučuj.e znění zákona především možnost, snmti nonnální výměru náhrad.y; na
<druhé straně v·š ak nenormuje záJwn také ·zvýšení nad tuto výměru. Aní v tomto případě nemá porušení statků tolik,o, ideelních
:založiti náhradu v penězích 6). Proto. jest sice nahraditi vzniklou
škodu a ušlý zi,sk, nesluší ,však! požadovati plné zad()s,tiučinění 7).
koda m:vte'rielní zahrnuje všaK též náhradu za to, že byla zamezena lepší budoucnost 8). Tím poskytuje se soudci pótřebná
volno,s,t při určování náhrady škody (§ 273 c. ř. s.) z duvodu
pošk,ození pověsti.

§ 416.

6.

' Válečná

zrada,!).

1. Za války se objevila nutnost zvláště upra,v iti ručení "za
l1áhradu šk,o dy při zrádných, v době války, spáchaných činech"
~ cís. nař,. z 9. června 1915, č. 156 ř. z.) 2). RUČe<lÚ to.to stíhá
zločinná, tudii protip,r ávní jednání spáchaná za trvání války
3) Tím, že do skutkové podstaty byl pojat tento všeobecný před
-poklad, byla sjednána shoda mezi právem občanským a právem trestním, která podle dřívějšího znění byla pochybna [Jud. 184, Sb. n. ř. (11)
4185J: Zpráva, 277; na př. trest. zák. §§ 128, 132, 506; Sb. 13.305, n. ř.
<17) 6760, 7177. Nepředpokládá se však, že došlo k odsouzení trestním
oudem: Sb. n. ř. (11) 4327, (14) 5392, (16) 6408.
4) Zpráva, 277; Sb. 773, 1836, 3697, 6977, 10.813, 15.602.
5) Rovněž Se nepředpokládá deflorace: Sb. 773; rozh. z 25. září
1917, Zentr. Bl., 1918, č. 62; jinak Sb. 2927, n. ř. (2) 666.
6) Zpráva, 278; Jud., 184; Sb. 2471, 11.004, 15.688, n. ř. (1) 391,
~ 10) 3763, 3855, (11) 4327.
7) Rovněž nepřísluší nárok na bolestné, jestliže porod proběhl normálně: Sb. 2471, 14.835, n. ř. (10) 3855, (16) 6408. Nakažení, násilné
.smilstvo nebo zprznění, jsou nezávisly od otázky svedení, spadají naopak
'pod hledisko poškození na těle nebo omezení osobní svobody: Sb. 2901,
.8127, 13.305, n. ř. (14) 5568, (17) 6778.
8) Jud. 184; Zpráva, 279; Sb. n. ř. (17) 6760.
1) Binding, Lehrbuch des deutsch. Strafrechtes, 2, § 207; Ehren:zweig, 636; Sternberg, Gel'. R, 1915, Č. 25; Loffler, Gel'. Z., 1915, Č . 37;
JIollerstein, Zentr. Bl., 1916, 109; týž, Ger. R, 1917, č. 20.
2) K tomu úřední vysvětlení ve věstníku min. sprav. 1915, 177.
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za tím účelem, aby nepřátelské moci válečné byla posk/y,tnuta.
pomoc.
2. Zrádcě 3) ručí státu samozřejmě za každou škodu, zpusobenou přímo nebo 118'piímo, jeho zradou (§ 1295). Mimo to pří-
sluší státu "odplatoul za porušení práva" přimě[ené odškodnění
(§ 2), náhrada (nikoliv: tre-st), kte/rÚJ v,š ak nepředpokládá nastalo u
škodu, nýbrž je,~t tolikh odplatou za porušení práva, podo,bně
jako "odčinění způsobené urážky" (§ 1323) 4). Jelikož, nárok
tento ,V1Zniká ze zločinu, není podroben krat.ší, tříleté lhůtě promlčecÍ (cit. nař. § 1; § 1489).
3. '" ""}

§ 417.

7. O škodách,

způsobe' ných

zvířat y l) .

1. "Je-li někdo, poškozen zvířetem, jest za to odpověden
ten, kdo zvíře ki tomu pOlštval, vydráždil neho opomenwl jeopaJtrovati. Kdo z,víře chová, je zodpověden, nedoká;~e-li, že se·
postaral o náležité, opatrování zvířete nebio' o náležitý dohled
na ně" (§ 1320). Škoda" zpuso'b ená zvířetem, zavazujo tudíž.
zÚJsadně k náhradě jenom pro zavínění zodpovědné osoby, nikoliv s hlediska ručení za :výsledek 2). Opačné stanovisko,3) mc1v zápětí těžké omezování volnos.ti pohybu všech osobo, které jSOlL
živnos,tí nebo povoIáJlím, pomě,l'Y bytovými nebo jinakými okolnostmi nuceny chovati zvířata. Pro'to' byl v Němeoku alespoň
při škodách, z.pu.~obených domácími zvířaty, připuštěn duka,z,
že drži,t el zvířete je, bez víny 4). Avšak ani toto rozeznávání dV-OlL
3) Příslušníci nepřátelského nebo neutrálního státu nespadají pOCL
zákon, jestliže čin jejich se jeví s hlediska práva mezinárodního.
dovolený: Úřední vysvětlivky, věstn. min. sprav. 1915, 177.
") Rozh. ze 6. února 1917, Ger. Z., 1917, č . 352; rozh, z 28. května.
1918, J. Bl. 1918, Č . 51.
**) Další obsah s příslušnými poznámkami 5. až 8. nemá vzhledem
k zákonu z 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. a z 18. listopadu 1919, č. 62!
Sb. pro Československou republiku významu.
1) Hogenauer, J. Bl., 1891, č . 21; Brunner, Ger. Z., 1898, č. 42,_
43, Randa, Schadenersatz, 182, Mihurko, Schadenersatzrecht, 38; Isay,
Verantwortlichkeit des Eigentiimer ... , Dogm. Jahrb., 39, 210; Krasnopolski, 195; Ehrenzweig, 610.
2) Zeiller, Kommentar, 3, 750; Sb. 13.514, n. ř. (7) 2809, (10) 3700~
. (12) 5229, (15) 5947; rozh, ze 7. května 1918, Zentr. Bl., 1918, č . 262.
3) Code civil, čl. 1385; něm. obč. zák. § 833; srovn. Unger, Handehl'
auf eigene Gefahr, 72; Mauczka, Rechtsgrund des Schadenersatzes, 350_
") Zák. z 30. kv ět na 1908; Bl'unner, Not. Z., 98, č. 28 až 31.
ťento
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]{atego·rií zvířa,t není účelným 5) . Proto zdá se ručení za zavinění
'Ve ;všech případech vždy j,e,ště jako nejsprávnějšl řešení věci.
Naproti tomu je zcela odůvcodněnou myšlenka, obrátiti břemeno
průvodní 6), aby náwK pošk'ozeného nez,troskortal již na obtíž:nosti dllk'a zu 7).
že zvíře nebylo opatrováno náležitě, stíhá především toho, kdo jest s to, takovéto opatrování
-za,říditi. Touto o,sobou velmi čwsto není vla.stník zvířete, ani
-vž\dy jeho držitel, na drruhé straně není jím však také kMdý,
J{do má na přechodnou dobu detenci zvířete, nýbrž vždy teprve
ten, l{do vykonává trvalou detenci nad z,vířetem. ' Tato osoba
jest "cho,v atelem z,viřete" 8). Vlas,t ni l1lčení chovatele je vyloučeno, je.stliže zaoklo lností byl oprávněn nebo nucen spolehnouti se na osobu jinou. Přenechal-li opatrování zvířete svému
'2 aměs, tnanci, l1lčí za zavinění ve výběru a za vinu co' do dozoru
(§ 1315) 9). Není nutno, aby způs,ob opatmválÚ zvířete vylučo
val ka.ž(dou mo,žnolst po š'kiození, n€boť ručení je l1lčením ze zavinění, nikoliv za náhodu 10). Dále l1lčí v ľ)l'vé řadě vždy ten,
kdo bezprostředně škodu zavinili; vůči tomu má také ručící
'(;]lO'vatel zvířete právo regrersu. Tuto zásadu projevuje z~k'on
,{ § 1320, 1) ve svém úvodním: předpisu, který ja}{o výron pouhé
'zásady o zavinění je toliko aplika.cí všeobecných předpisll
..(§§ 1295, 12.96) 11). Ručení zahrnuje škodu, zpwsobenou přímo
:nebo nepřímo 12) na osob'ách, věcech 13) nebo jinakých statcích.
2.

Ruče'l1í

z toho

6) Mihurko, 39.
6) Tak již návrh
7) Zpráva, 274.

důvodu,

Hortenův,

3, 23, § 14.

8) Stejně něm. obě. zák. § 833; Švýc. obl. právo, ě. 56 a j. Sb. 11. ř.
3375, 3617, (11) 4802, (13) 4967, (14) 5641 (15) 5792; rozh. z 19. března
1918, Zentr. Bl., 1918, Č. 220.
9) Sb. n. ř. (7) 2797, (11) 4802, (15) 5792, (16) 6418, 6627, (18)
'7333; rozh. z 11. února 1919, Zentr. Bl., 1919, ě. 115; ještě dále jde:
1). ř. (12) 4760, (13) 501L
10) Praxe v tomto směru jde .namnoze velice daleko; srOV11. Sb.
n. ř. (5) 2040, (6) 2204, (7) 2598, 2632, 2797, (9) 3375, (10) 4219, 4288
(11) 4152, (12) 4542, 4632, 4835, (14) 5329, 5347, (16) 6445, (18) 7330,
'7602; rozh. z 1. května 1917, J. Bl., 1917, Č. 33 a j. Na druhé straně Sb.
0. 11. ř. (18) 7448.
11) Zpráva, 275.
12) Sb. n. ř. (12) 4632, (14) 5329.
13) Sb. n. ř. (12) 4964, (14) 5947, 5641.
'~9)
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Rozsah l'uoení se řídí všeobecnými pravidly (§§ 1325 a,ž 1327 ~ ,
1331, 1332) 14).
3. V některých případech o,všem platí i při škodách, zpúsobených zvíře,tem, l'll'čení za v)Tsledek 15).
§ 418.

8. Škody, zpúsobené stavbami 1 ) .

Jestliže někdo je poraněn tím, ž'e člÍJs,t budo,v y 2) nebo jinéhO'
díla 3), zřízeného na pozemku, Ise zboří nebo odloučí, anebo je-li
tím z,působena škoda jiná, ručí o'\/'šBm ten, lCdo šk'o du zavinil'
(§ 1295). Držite,l ručí tehdy, jestliŽB událost, škodu způsobivší,
byla přivoděna vadami' buclovy, mohl-li držitel vady ty odstra-ni,ti, nebo mohl se jich vyva,rova;ti. Abso.Iutní ručení za nebezpečí, .
o něm~ ,ge namnoze má za to, že platí 4), zna.menalo by však.
přílišné zatížení majetku domo,vního,. a majetku průmyslových
podniků 5) . Zákon (§ 1319) zachovává proto ručení za zavinění,~
vyhovuje však zvláštní po'v aze věci úpravou důkazního bře
mene 6) . Pošk'ozený J11Usí sice dokázati, že škodlivá událost na,stala důsledkem vad'né povahy dlla; avšak držite,le s,t :há dUkaz,.
že vynaložil všechnu péči, aby nebe,zpečí bylo odvráceno 7).
Držitelem tu nBní, podobně jalw při chovu zvířete, vždy vlastník anebo třeba jen doča,sný majitel, nýbrž jen ten, k'dh skutečně
má možnost, pří lušnými op~tř,eními včas nebezpečí odvrátiti 8) •.
14) Bolestné? Hrůza, Pl'. Mítt., 1879, 127.
15) Doleji § 420.
1) Randa, Besitz, 223; týž, Eígentum, 2, 137; týž, Schadenersatz,..
46, 134; Unger, Handeln auf eigene Gefahr, 2, 75; Mauczka, Rechtsgrund, 354; Steiner, Not. Z., 1914, Č . 11; Schl'eibe,r, Dritte Teilnovelleund Technik, Gel'. R, 1916, Č. 26; Ebrenzweig, 616.
2) I budova nedohotovená nebo zpustlá: Ehrenzweíg, 616, poz. Za 3.
3) Příklady: mříže, mosty, lešení, elektrické vedení a j. u Schreibera na uvedeném místě. - Pro analogické použití předpisu toho stran
stromů a j. Ehrenzweig, 616.
4) S odvoláním na § 343: Mages, Nachbarrecht, 33, Pfaff, Dobrézdání, 47, poz. 136; Unger, 80, poz. 18.
') Randa, Eigentum, 138; Sb. 10.957, n. ř. (15) 5956, 6123.
6) Srovn. stran restriktivního výkladu této zásady rozhodnutí uve-dená v poz. 5 a dále, Ebrenzweig, 617.
7) Srovn. něm. obě. zák. § 836; Mihurko, Schadenersatzrecht, 35,
Randa, Schadenersatz. 47, poz. 22 a; Steiner, Not. Z., 1914, ě . 11; rozll_
ze 16. února 1918, J. Bl., 1918, Č. 21.
8) Zpráva, 272.
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§ 419.

Ručení

za

vý~ledek.

1. Vše ·o becné

úvahy.

Čin, zakláda,jící provinění, jest pd'ičítatelnýml porušením závazku, něčeho orpo.iníjeti a zakládá proto, nárok na náhradu:
Z vyšších ohledu v,šal,{, spojuje právní řád za okolností povirmost
k ná.hradě šk:ody téi s činem nepd'ičítatelným (§ 1310) 1) . V jiných případech opě,t právní řád sice mší povinnos,t něčeho opomíjeti, avšak přes to zachovává po,v innos,t k náhradě . Právní
řád dovoluje k'a mému, aby svého práva užíval v zákonných
mezích (§ 1305), zavazuje jej však li náhradě ško,(Ly, užívá-li.
s,v ého pr~va zřejmě v úmyslu, aby jiného, po'škodíl (§ 1295, 2) 2).
KoneČillě vyrovnává právní řád namnoze zájmovou lColisi mezi
podnikate,lem a obecemtvem tírnJ způsobem, že podnikateli dov'oH něco, co by jinak bylo zakáJzá.no" kdyby byl brán zřetel
toliko na ohrožené zájmy osob třetích, že všal~ podníkateli zároveň uklá.dá povinnos,t ki náhradě škody, jestliže z tohoto
ohro·žení skutečně v jednotlivém 'P'řípadě škoda vznikne. Oprávněný jedná na vlas.t ní nebezpečí. Neručí tedy za zavinění, nýbrž,
ručí za výsledek 3).

2.

§ 420.

Jeďnotlivé

případy.

a) Škody, zpuso·bené zVÍÍ'aty.

Ručení

za z;vířa.ta platí zpravidla jenom při zavinění zodosoby, nikoliv s ·hlediska ručení za výs.Jedek 1). V ně
kterých případech vša,ki 11lčí se při škodě, způsobené z,vířetem, za.
výsledek.
povědné

1. Vlastník zviř,ete zabaveného ručí bez ohledu na zavinění 2)
zabaveným zviřetem za škodu způsobenou na poz,e mku (§ 1321).
Stejně ručí vlastník podle zák' onů o' polním pychu (min. nař.
z 30. ledna 1860, č,. 28 ř. z., § 27,; lesní zák. § 63 a j.) za poškození polností jeho zvířetem 8).
1)
')
3)
1)
2)
3)

Shora § 132, Č. II, 3.
Shora § 132, Č. J, 3.
Shora § 132, Č. I, 3 a.
Shora § 417, poz. 2.
Shora § 272, Č . 1.
Randa, 178.
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za škody, způsobené na polích, lukách a pod.,
remont 4).
3. Pán honitby 5), ná.jemce honitby 6) ručí za škodu, způ
sobenou zvěří uvnitř jeho honehniho obvodu .na polních plodech,
viniéích a ovocných stromech bez jeho zavinění.
4. Majetný ;vla&tník psa, který se vztekl, nese náklady
léčení 7); to j.est jeden z řídkých případů, kdy upla, tňuje se zásada, že majetnos,t zavazuje 8).
2. Stát

ručí

při dopravě

§ 421.

b) Škody, způsobené provozováním ho,r.

1. HOol'nictví má za následek určité škodlivé účinky na
povrch zemskÝI; z toho vzniká povinnost k náhradě, buďto" poněvadž tento účinek jest vůbec nepřípustný, anebo, poně,vadž
je ,sice přípustný, ale je dúvolen tom{O za náhradu škody (hOL
zák. § 170 a) 1). K náhradě povinen je podnik:aJtel hor, který
v době, kdy šlwda byla způsobena, hory provozoval, nástupce
jeho jenom, ls tíM-li jej zavinění. Je-li tu několik podnikatelů,
ručí rukou spole,čnou, jesWže se podíl jednotlivěho podnikU na
škodě nedá určiti (§ 1302) anebo nelze-li zjistiti, který podnik
škodu způsobil. Oprávněn dostati náhradu je poškozený vlastník 2).
4) Srovn. dekr. dvor. kanc. z 28. července 1847, č. 726 Sb. z. s.;
Ehrenzweig, 612.
") Honební patent z 28. února 1786, § 15 a honební · zákony v jednotlivých zemích platné: Marchet, čl. "Wildscbaden" ve St. W. B.; Muller,
Wi\dschadenrecht, 1902; Randa, 186 a j. .
6) Sb. 345.
7) Dekr. dvor. kanc. z 11. ledna 1816, Sb. pol. zák. 44, 2; též náhradu za užitková zvířata, :která byla psem pokousána a proto byla
zahubena: dek. dvor. kanc. ze 17. května 1821; rovněž náhradu za
zničené věci movité: dek. dvor. kanc. z 22. září 1843; srovn. též zákon
() zvířecích nákazácb ze 16. srpna 1909, č. 177 ř. z., oddíl VL; Bartscb,
Schadeneriatz, ' Slavnostní spis, 1911, 1, 675; Ehrenzweig, 613.
8) Shora § 132, poz. 45.
1) Shora § 132, poz. 9; další literat,uru: Lenboff, Rej)orm des ost.
"ZivL R., Be'rg- und Hlittenmannisches Jhrh., 1918, 247; Harhatschek, Bergschadenersatzrecht, 1918. O škodách způsobených provozováním
hor a o právu sousedském srovn. shora § 185 a Ehrenzweig, 617.
2) Nikoliv jeho singulární nástupci o sobě: Ehrenzweig, 620, poz. 17.
Naproti tomu též třetí osoby poškozené, pachtýř a j.: Sb. n. ř. (17)
'7203; Ehrenzweig. 620, :poz. 19. J. m. Lenhoff. Bel'g- nnd Hiittenman. Jhrb.,
J918, 273 a j.
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·Vlastník může se vsaJ( náhrady vzdáti a to též predC'TI\ v příčině
:"bkody budoucí 8) .
2. Nahraditi sluší škodu, způsobenou pooobením dolů na
povrch zemský, nikoliv jenom škodu na půdě, též škodu na
věcech movitých, nechať vlastníku půdy patří nebo nepatří,
nechať jsou příslušenstvim nebo věcmi samos,t atnými 4). Rovněž
nutno nahraditi pošlwzeni na těle nebo usmrcení člověka, které
nastalo důsledkem probořeni 5) . Náhrada škody se posk,ytuje tím,
':Že 00 opět zřídi dřívější is tav (§ 1323); }(de tak učiniti nelze, tím,
že se zaplatí kapitál nebo důchod. Vlastní zavinění poškozeného 6) vylučuje nárok na náhradu, po pří.pad;ě jej zm:enšuje
(§ 1304). V tomto směl'1lJ mají ztl.jména význam zvláštní před
pisy práva horního (hol'. zák. § 106) 7).

§ 422.

c)

Ručení

železnic 1 ).

Ručeni

železnic je upraveno způsobem nejednotným a
velmi nedostatečným.
i. Neni z,v láštní pOivinností ručiti za pošk,ozeni veCl movitých prov'ozovánim železnic, pokud tu nejde snad o ručení
:podle práva sous,edského (č. 2) anebo o smluvní ručení železnice
.jako dopravovatelky nákladu 2). Mimo tyto př~pady ručí dráha
jenom podle všeobecnych zásad při zavinění.
2. Že}.ezniceručí na základě s,pecitllního práva (t. z,v. železnični zákon koncelsní, min. nař. ze 14. září 1854, č. 238 ř. z.,
§ 10 lit. b)] jako soused bez ohledu na zavinění za šlmdu,
]derou přilehlé pozemky, budovy a pod. Thtrpí mezi stavbou 3)
'.zčásti

3) Sb. 15.481, n. ř. (1) 344, (10) 3896.
4) Sb, 15.967, n. ř. (11) 4362, (13) 4952, (17) 7056.
3) Ehrenzweig, 619, poz. 7.
6) Rep. nál. 207, Sb. n. ř. (13) 5285.
7) Pro omezení, která byla uložena v provozu hor, nemá držitel
:hor náhradního nároku proti vlastníku půdy: Sb. n. ř. (3) 903; srovn.
;též n. ř. (11) 4362, (17) 7056, (18) 7587.
1) Rinaldini, Scha:denersatzpflicht der Eiseubabnen, 1895; Krasno·polski, 188; Ehreuzweig, 582.
2) Avšak vedle tohoto ručení trvá podpůrně náhradní nárok
'podle obecného práva občanského: Rozh. n. s. č . 1614; srovn. však též
,Sb. u. ř. (9) 3366; Sbírka 154. .
3) Třebas stavba byla zadána podnikateli staveb: Sb. 5192, 7749;
jinak Sb. · 8148. Avšak be~ ujmy přímé ža16by poškozeného proti tomu,
kdo škodu zavinil: Sb. 12.832.
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anebo později 4). Tím je zahrnuta kwždá škoda, kite·rou působí 9)
stavba nebo pl'ovozoval1l žleleznice kouřem 5), jiskrami 6)~
otřáJsáním 7) a j. B), ať bylo možno nějakými opatřeními škodu
tu zameziti an.ebo ne 10). Ručení vztahuje ,se také na věci mo-o
:vité 11) a nepřímo též na osoby 12), které jsou na sousedícím
pozemku.
3. Zvláštní záJ~on z. 5. března 1869, č. 27 ř. Z.13) upravujeruč ení za poš~o,zení osob. Zákon tento, podle s.vého, znění platí
jenom' o železnicích provozovaných parou, a,v šak po·zději byl
záJk:onem z 12. července 1902, Č. 147 I". z. výslo'vně ro.zšířen 14)na všechny železné dráhy pro·vozované. silou žive,l nou (smvTI ..
zák. úraz. § 1; zák. automob. § 1). Podstatnými předpokladem,.
aby zákona toho·to dáJe mohlo býti použito, je, že vozidla běží
po k'olejích 15). Naproti tomu není nut.no·, aby dráha sloužila
veřejné dopravě 16). Ručení stíhá podnilcatele, 17), který nemus,í
býti vlastníkem l B) . Neroz.hoduje, zda ,poško'z,e ný byl k želez.lličnímu podniku v poměru ,s mluvním (jakožto ce'stující a pod.)
anebo zda utrpěl škodu jenom nahodilou shodou okolností.
4) Randa, Schadenersatz, 171; Krasnopolski, St. W. B., t, 826 a .
Griinh. Z., 22, 710; Wien , Drei Rechtsgutachten, Zentr. Bl., 1912, 960.
5) Sb. 8873, n. ř. (7) 2589.
6) Sb. 8568, n. ř. (9) 3563, (13) 4934, (14) 5402, (16) 6400; rozh_
ze 16. července 1918, J. Bl., 1918, Č. 49.
7) Sb. 6832.
8) Sb. 6458, 6832, 8681, n. ř . . (3) 859, 1058, (8) 3078, (12) 4574"
(14) 5425.
9) Příčinná souvislost se ovšem předpokládá i zde: Sb. 1421.
'0) Proti tomu Dechant, Gel'. Z., 1918, Č . 15.
") Avšak nikoliv též na objekty zřízené teprve po vystavění
dráhy: Sb. n. ř. (5) 2067; srovn. též n. ř. (10) 3949.
12) Sb. 8148.
13) Wachtel, Komm. zum EisenbahnhaftpfJichtgesetze, 1909; Randa,
Schadenersatz, 138; Krasnopolski, Haftplicht der Eisenbalmen, St. W. B.,.
1, 825.
14) Ohmeyer, J. Bl., 1901, Č. 23, 24.
15) Jinak podléhají zákonu automob., doleji § 423.
16) Sb. n. ř. (11) 4275.
17) Při srážce dvou železnic ručí obě' solidárně (§ 1302), pokud jednéz nich se nepodaří dokázati, že zavinění leží výhradně na straně druhé"
železnice: Sb. n. ř. (15) 5765.
lB) Wachtel, 116; Sb. n. ř. (8) 3091, (10) 4007.
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a) Poranění musí býti zpusobeno udá,losU v dopravě 19).
Událostí jest tu k'ažldé, nikoEv jenom mimořádné dění 20).
Avšak při obyčejných událostech bude o,v šem námitka vlastního
zaviněni nebo jiný zákonný důvod osvob'o·z,ovací spíše odůvod
něn ne<ž pí-i přjhodáJch mimořádných, které, nelze předvídati.
Doprava je pojem poněkud užší než provo,z, poněvadž kl provozu náležejí též úkony, k:t eré nepodléhají zvláštnímu nebezpečí pro.v oznímu, na druhé stra,ně však není doprava omezena
jenom na dlopravu vlakovou a není zajisté omezena jenom na
vlak: v pohybu 21). Je však nutno, aby poranění bylo důsledkem
dopravní události, aby torwto bylo pri'iVioděno·, ale není nutno, aby
poranění bylo bez,p ros,t tedním následkem oné události 22).
b) Za pošk1o'zení na těle a jinaká poškození mimo d:o pravu
ručí dráha podle všeobecných zásad jen, je-li zavinění je'jí prokázáno. Avšak zavínění zaměs,tnance dráhy u výkonu s,l užby se
pok'ládá za zavinění dráhy samé (nyní § 1313 a) 23). Došlo-li
k poranění následkem udá.lostí dopravních, předpokládá se za19) Coulon, Was ist Ereignung im Verkehr? u Neumann-Ettenl'eicha, Zivi1rechtliche Frag'en, 89; Turnwald, J. Bl., 1900, č. 40; Katz r
tamže, 1901, č . 20; T. A., Ger. Z., 1901, Č. 28; Altenberger, Die Vel'kehrs.. ereignung, 1918.
20) Avšak jenom příběh, který souvisí se zvláštním nebezpečím
clopravy: Sb. n. ř. (10) 3852, (13) 5244, (15) 5864, (18) 7726. Příklady:
Sb. n. ř. (3) 833, (8) 313Ó, (12) 4616, (14) 5636; Randa, 145; j. m. Wachtel,
12; Sb. n. ř. (10) 3672, 3812, (11) 4160, (15) 5864, 5892.
21) Kasuistika II Krasnopolskiho, 190, a u Ehrenzweiga, 584, poz.
25 až 35; práce a manipulace na nádraží: Sb. 5363, 9541, 10.833; 14.095,
n. ř. (2) 582, 623, (4) 1452, (10) 3792; rozh. ze 16. září 1902, Zentr. Bl.,
1904, č. 11. Vykládání a překládání nákladu: Sb. n. ř. (4) 1502, 1608,
(13) 5165, (15) 6040. Vystupování a nastupování do stojícího vlaku: Sb.
n. ř. (8) 2292, 3214, (9) 3323, 3571, (10) 3814, (13) 5174, 5182, (16) 6610,
(17) 7109, (18) 7249 a j. Vypadnutí zavazadla: Sb. n. ř. (17) 6983; jiskry:
Sb. n. ř. (4) 1558; náraz na závory, v noci uzavřené: Sb. n. ř. (7) 5698f
srov. Sb. n. ř. (5} 1912.
22) Kasuistika II Ehrenzweiga, 585, poz. 36 až 40; jinak (nestačí
náhoda, kte~'á nastala v osobě poškozeného, anebo bylo-li poranění nepřímo přivoděno): Sb. 14.095, n. ř. (4) 1502, (13) 5298, (14) 5394, (17) 7119 ..
23) Sb. 15.798, n. ř. (5) 1889, (6) 2528, (9) 3323, 3366, (10) 3919, (12)
4641, (13) 5002, (16) 6711; rozh. z 18. června 1918, J. Bl., 1919, Č. 25.
Totéž platí pro stát stran zřízenců dopravy státních ch:ah: Sb. n. ř. (2)
688. Stejně pro obce v příčině zřízenců pouličních drah: Sb. n. ř. (8)
3085; též v příčině zaměstnanců netrvale ustanovených: Sb. n. ř. (5)
1745; rozh. ze 16. září 1902, Zentr. Bl., 1904, Č. 11. Avšak neplatí to stran
služebních úkonů zaměstnanců mimo jejich služební úkol: Sb. 6222_
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:vinění dráhy nebo jejích orgánů dO'p ravních (Zák. O< ruč. žeL
§ 1). Proti této domněnce nepří:s,luší že,leznici jednoduchý protrdůkaz; naopak uznává zák'on (§ 2) jenom tři osvobozovací
.dllvody 24):
a) "Neodvratitelná náhoda (vyšší mo·c, vis maior)."
O po,jem ten se vede mnoho sporů 25). Nepochybně platí tu
však! jenom příčina zevní, událost, která zvenčí působí na dopravu, kdežto to, co se staneu'Vnitř dopravy, patří k událos,tem
-dopravním samotným 26). Neodvratite,l nost může býti míněna
abisoJutně neoo relativně. Absolutně neodrvratitelnou by byla
taková náhoda, kterou vůbec objeKtivně ~za.to lidskou silou
·odvráti,ti nelze 27). Tím by ovšem tento omluvný důvod byl
prakticky takřk'a úplně vyloučen. Pro'to nutno se spokojiti
patrně s ne odvratitelností re,la.tivní, s náhodami, které, nelze zameziti největší, daným okolnos,tem pnměfenou: péčí a prostředky,
o nichž lze rozumně žádati, aby žele'zniční podnik jich použil 28). Třeba,s tedy vůči tak:Ovýmto. náhodám odpadá povinnos,t je zameziti, neznamená to přec, že odpadne také povinnost
,dáti náhradl1 29 ). Tato odpadáJ teprve vůči nehodáJm mimořádného
způsobu, k'dežt,o náhradní po,v innost podniku pJatí při všech náhoďách, s kterými podnikatell musí počítati. Této porvinno,s ti
může býti zbaven vyŠ·Ší mocí teprve tehdy, jestliže náhoda
'Zřejmě tuto mim přesahuje 30).
(3) "Jednání osoby třetí, za jejíž zaIviněni železniční podnik
neručí a které nelze odvrátiti 31)." Podnik ručí však za zavinění
:svých lidí, osob, j'ichž užívá k vrýkonu dopravy (§ 1). Služební
úkony těchto osob jsou mimo to vždy událostmi v dopravě a

24) Tato ,.domněnka" jest právě pouhou pomůckou konst~ukční. Ru<\ení železničního podniku neni ručením z deliktu, nýbrž ručením ze záKona. Dráha nezprostí se svého ručení důkazem, že ničeho nezavinila,
nýbrž teprve některým ze zákonných důvodů osvobozovacích: Krasnopolski, St. W. B., 831; Schreiber, Modem-wirtschaftl. Rechtsfragen, 61 aj.
25) Shora § 132, č. II, 2 b.
26) Sb. n. ř. (6) 2460, (7) 2886, (10) 3712, (12) 4616, (18) 7249.
27) Sb. n. ř. (7) 2886; Sbírka 155.
28) Krasnopolski, St. W. B., 1, 833; Sb. n. ř. (8) 3011, (10) 3678,
:3970, (13) 5004; rozh. z 23. listopadu 1915, Zentr. Bl., 1916, č. 67.
29) Shora § 419.
30) Rozh. (něm. říš. soudu) 19, 37; Ehrenzweig, 588.
31) Sb. n. ř. (17) 7219. Za okolností též jednání osoby nepříčetné:
.Jud. 185 (Sb. n. ř. [11) 4198). Zajisté nemusí však neodvratitelné jednání
-osoby třetí b~, ti zaviněním: Sb. n. ř. (9) 3583.
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za,kládají, jako žito tako,lá, ručení dráhy bez ohledu, je-li tu zapokud nejsou dány zevní důvody, které, tak jako při
neodvratitelné náhodě, působí osvobozujícím způsobem. Mimoslužební jednání těchto osob jsou na roveň posta,v ena jednáním
osob třetích. Stran otá~ky neodvrati~elnosti platí to, co bylo
právě řečeno 32).
vinění,

y) Za,ljJlJění poškozeného. Dráhu osvobozuje toliko zavinění
poškozeného samotna" nikoliv snad tak.é zavinění osoby třetí,.
pokud zavinění tak.ů'Vé není neodvratiJtel'l1ou náhodou 33). Před
pokladem vlastniho zaviněni poškozeného je, že je příčetný 34).
Avšak nes.]uší klásti přílišné požadavky na opatrnost jednot-li,lCe 35) . Průvodní břemeno stíhá dráhu. Není-li poškozený
vinen sám, osvobozuje se dráha poměrně (§ 1304) 36). Avšak
není věcí poškozeného dokaz·ova,ti spoluzavinění dráhy, naopak
je věcí dráhy, dokáza,ti výhradné zavinění poškozeného 87).
c) Rozstah náhradni po,ůnnosti lidí se zásadami občanského
práva, pla,tnými pro poškození na těle (§§ 1325 a,z 1327; zák..
o lUČ. ~Ie l., § 1) 38).
d) Ručení je kogentním právem. Nelze je ani vyloučiti, ani
omeziti předem jedno's trannou vyhláškou dráhy, ani právním
jednáním (zák. o ruč. žel., § 2 n. k.).

e) Byl-li poraJlliěn neb usmrcen zřízenec dráhy, nastupuje
na mís,to ručení železničního podnJiku zvláště upravená zvýšená.
náhradní povinnost pojišťoviIlY (zák. z ' 20. července 1894, č .
32) Sb. ll. ř. (7) 2806, 2872, 3583, (10) 3739, (14) 5637, (16) 6585.
(17) 6983 a j.
33) Sb. n. ř. (8) 3011, (10) 3769, (17) 6926, 7219; rozb. n. s. z 1. února
1921, Br. J. Z., 1901, příloba Č. 90. Jinak (neopatrnost spolucestujícího;
za zavinění nosiče zavazadel drába neručí): Sb. n. ř. (7) 2872, (8) 3269,
(9) 3575, (14) 5636, (16) 6585.
34) Jud. 185 (Sb. ll. ř. [l1J 4198).
35) Tak právem Ebrenzweig, 589, proti praxi: Sb. n. ř. (4) 1351,
(8) 2992,_ 3053, (10) 3672, 3848, 3936, 3994, (13) 5182, (16) 6610, (17) 7139,
(18) 7251. Každým případem však rozboduje toliko zavinění osoby
usmrcené, nikoliv zavinění pozůstalýcb: Sb. n. ř. (14) 5338; shora poz, 33.
36) Sb. n. ř. (1) 172, (7) 2698, (8) 3036, (9) 3424, 3561, (10) 3903,
(12) 4584, (15) 5892, (16) 6327, (18) 7480.
37) Horsetzky, Griinb. Z., 30, 195; Krasnopolski, St. W. B., 1, 835,
jinak Sb. n. ř. (6) 2261, (7) 2746, (8) 3036.
38) Latka, Eisenbabnbaftpf1icbWtlle, J. Bl., 1903, Č. 39 a.ž 42.
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168 ř. Z., čl. VII; zák. Z 12. července 1902, Č . 147
1 tu je vĚak vyjmuto poškození ' úmyslné 40).

§ 423. cl) R

II či

e ní

pr

1
j í zdě
z i dly 1).

ř.

z., § 2) 39).

mot o r i c kým i

v o-

1. Zvláštní zákon (zák. automobilový z 9. srpna, 1908, č.
162 ř. z.) upra,v uje ručení za škody, způsobené na osobách
nebo ,-těcech motorick)rmi vozidly, jako automobily, motorovými vlaky fl, motocyk!ly. PodiS,t,a tným je tu provoz 2) vozidla
iiV1elní silou po veřejných silnicích a cestách 8) OOZ k,olejí. Jde
tu o ručení za VýStled'ek 4), které! je upraveno obdobně jako při
'Ž,elez.nicích, n!eplatí Viša.l~ pro všechna mo,tO'wvá vo'zidla (§ 5), ani
pro každého pO'škozenéhO' (§§ 3, 4). Ručení to podléhá krátkodobému promlčení (§ 6). Ve všech těchto výjimečných případech
platí ručení podle všeobecného práva občanského, avšak i pro
tyto případy je pama,továno na různé úchylky od všeobecn.ých
zásad ve prospěch poškozeného 5).
39) Menzel, Gel'. Z., 1895, č. 5, 6; Horsetzky, Grunh. Z., 30, 199;
Krasnopolski, St. W. B., 1, 836. Stejně neplatí zákon o povinném ručení
'v příčině státních zaměstnanců, podléhajících úrazovému pojištění, které
podle předpisů jest dopravovati (Sb. n. ř. (10) 3810). Rovněž neplatí pro
zaměstnance společnosti spacích vozů: Sb. n. ř. (4) 1329, 1391; a to
.ani po preklusi práva na úrazové pojištění: Sb. n. ř. (9) 3601. Avšak
domněnka, že dráha úraz zavinila, platí též ve prospěch úrazové pojišťovny: Sb. n. ř. (4) 1502, (14) 5473; jinak n. ř. (13) 5024.
40) Shora § 412, pozn. 4.
1) Randa, Schadenersatzpflicht, 157; Werner, Das Gesetz uber die
Haftung ... , 1908; Bartsch, Kraftfahl'zeuggesetz, 1913 aj.; Krasnopolski,
a, 197; Ehrenzweig, 590.
2) K pojmu provozu, který není totožný s jízdou: Krasnopolski,
199, Mayr, Prag. Jur. Vjschr., 41, 233; rozh. z 15. dubna 1919, Gel'. H.,
1919, Č . 21.
3) "Veřejných" nikoliv ve smyslu práva správního, nýbrž v tom
smyslu, že silnice je pro obecenstvo volna k všeobecnému užívání. Dále
není třeba, aby škoda se stala právě na veřejné silnici: Krasnopolski,
199.
4) Ručení to je kombinací mezi ručenim za výsledek a ručením ex
delikto: Krasnopolski, 201; srovn. rozh. n. s. Č. 1813.
") Zákon nevylučuje dále jdoucí ručení podle o. z. o. nebo podle
jiných zákonů (§§ 4, 7). Žalobci přísluší tedy při konkurenci povinného
ručení podle zák. automob. a podle jiných předpisů na př. obch. zák.
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2. Z,lláštní povinnost ručení rukou nerozdílnou stíhá řidiče
-vozidla G) a vlastníka jeho 7), anebo na jeho mís,bě podnikatele 8),
kite-rý provozuje vozidlo na vlastní nebezpečí a úče , po případě
toho, jenž vykonává dispos~ci na,d: vozidlem protiprávně uzmutým 9). Po'v innost náhradní zahrnu}e, též škody věcné 10). Je odů
vodněna, může-li poškbl ~elJlý prokáJzati, že škoda byla způsobena
vozidlem 11). Povinnost náhradní odpadá v-1šak, je-li dán
některý ze tří osvobozovacích důvodů zákonných: Zavinění poškozeného 12), zavinění osoby třetí při prov-lOzování vozidla ne'Zaměstn~né 13), zevní náhoda (§ 2). Zavinění poškozeného před
pokládá, že poškozený' je příč8ltný 14); zavinění poškozeného
neosvobozuje ani tu bezpodmínečně, nýbrž toliko v té míře,
, pokud je škoda zaviněním zapříčiněna H,). Ze'n lí náhoda je dána
tehdy, jestliže nehodu nebylo lze odvrátiti přes náležitou, před
pisům a povaze věci odpovídající opatrnost při řízení vozidla
nebO' PO'št. řádu a j. volba právního důvodu, O' který chce nárok O'příti.
ŽalO'bce může VO'liti O'nen právní dŮVO'd, který mu PO'skytuje větší ná.roky, avšak musí pak předpO'klady těchtO' větších nál'O'ků dO'kávati;
.srO'vn. Bartsch, KO'mmentar, 52, Werner, na uv. místě 32 a j.

6) NikO'liv O'sO'by vO'jenské, které
-§ 1, 2 zák.

řídily

VO'zidlO' u výkO'nu své služby:

7) Vlastník vO'zidla není ručení zprO'štěn tím, že napO'mínal řidiče
Ji: O'patrnO'sti: Sb. n. ř. (13) 4996. I ne zletilý vlastník ručí bezpO'dmínečně:
Sb. n. ř. (16) 6444.
8) Mayr, Pl'. Jur. Vjschr., 41, 233; Sb. n. ř. (16) 6370, 6395, 6444,
(18) 7230, 7289; ručení autO'mO'bilů v prO'vO'zu státu? Richard, J. BL,
1913, č. 47.

9) Ne PO'uze přechO'dně. Jede-li řidič vO'zidla na černO', není tím
vlastník ručení zbaven: Rep. nál. 227. [Sb. n. ř. (16) 6620]; Zornlaib, Ger.
Z., 1913, č 23; srO'vn. též Sb. n. ř. (16) 6283, (17) 6769.
'0) Jinak než PO'vinné ručení železnic: ShO'ra § 422, č. 1.
11) Ručení se vztahuje též na úraz způsO'bený nepřímO': Sb. n.
(16) 6230.

12) Sb. n.

ř.

(13) 4965, (14) 5340, 5482, 5512, (16) 6574 a j.

13) Sb. n.

ř.

(14) 5527 a j.

14) Sb. n.

ř.

(13) 5178, (14) 5639, (15) 6130.

ř.

15) Arg. § 2, 4: Randa, 167; Bartsch, 14; Sb. n. ř. (13) 5014 a j.
Avšak při kO'nkurujícím zavinění škO'da se nedělí (§ 1304), nýbrž nárO'k
nábradní se tO'likO' snižuje: Sb. n. ř. (14) 5390, (16) 6619; jinak rO'zb.
z 10. října 1911, Zentr. Bl., 1911, č. 453.
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a nelze-li nehodu vysvětliti zvláštní povahou lG) voz.idla nebo>
jeho. zvláštním uzpůsob{mím, vadami nebo &elháním jeho- (§ 2, 1).
Náhradní n' rok se promlčuje (§ 6) po šesti měsících, kdy po. škozený se o škodě 17) a o o'sobě povinníka d'ozvěděl, nejdéle
vŠ(ak tři roky po úrazu. Nárok je mimo to podmíněn tím, že úraz.
se oznámí do. otyř neděl; zamešká-li po-škozený &VoU vinou uči
niti o?!námení, nárok zaniká 18).
3. Ručení povšechné (§ 7) předpokládá podle zásad občan-
ského práva prokazatelné zavinění. Všeobecné ručení nastává,.
j'estliže zvláštní l'U0e:ní odpu<dá. 'I'omu je tak, kdyby poškozený
sám byl povinen ručením podle zákona automobiloy'ého nebo>
podl-e zákona o povillJ1iém ručení (:wtomob. zák. § 3), anero
byll-li dopravován bezp~a,tně (§ 4), dále nemůže-li vozidlo podleúředního osvědčení překročiti rychlost 25 km za hodinu (§ 5)~
konečně, je-li zvláš!tní nároik na náhradu promlčen, anebo zanikl-li tím, že úraz nebyl oznámen. Av'šak i V' těchto případech
ručí zavázaný bezpodmínečně za zavinění svých pomocníků, a;
několik zavázaných ručí rukou nerozdílnou (§ 8). I pro tyto>
nároky platí zvláštní sudiště (§ 9) a zákonné přednos,tní právozástavní n;a pohledá,,-iku proti pojišťovně (§ 10). Naproti tomu
v ostatních směrech, zejména co do promlčení, rozhoduje obecné
právo občanské (§ 1489) 19).
4. Předpisy zákona jsou potud právem koge,ntním, že ujednání, kterými by předpisy ty v neprospěch poškozeného měly
předem býti vyloučeny nebo omezeny, jsou neplatna (§ 13
zák.) 20) . . Zvláštní pohnutkou k opatmosti při jízdě s motoro16) Povaha? Povaha vůbec automobilům vlastní anebo nedostapovaha jednotlivého automobilu? Schauer, Ger. Z., 1908, č. 52,
Stein, Haftung ... , tamže 1910, Č. 13; Sb. n. ř. (11) 4366, (14) 5515 r
5590. Zvláštností nutno rozuměti patrně vůbec zvláštnost auta, nikoliv
nedostatek jednotlivého automobilu: Ehrenzweig, 593; Sb. n. ř. (13,
4938, 5263, (14) 5710, 5990, (15) 6205 a j.
17) Sb. n. ř. (13) 5053, 5087. Lhůta není preklusivní: Sb. n. ř. (13,
5194. Promlčení se přerušuje tím, že se poškozený připojí k řízení trestnímu. Sb. n. ř. (4) 5514.
18) Klein, Zentr. Bl., 1908, 969.
19) Shora § 299, poz. 13..
20) To platí netoliko o zvláštních náhradních nárocích, nýbrž i o I).áhradních nárocích založených ve všeobecném právu občanském: Sb. n_
ř. (15) 6115.
tečná

3G9
,lými vozidly má dále býti, že osoba za,vázaná, která je soukromoprávně pojišt ěna proti ručení z takovýchto škod, musí
sama hraditi škody do 100 kO'l'un v p,lném rozsahu a škody
vyšší 10 %, nejméně však stem korunami, bez, nároku na náhradu od POjiŠť0V11Y (§ 12, Č. 1 zák. a naf. z 28. říjnla 1908, č.
222 ř. z.). Konečně pHsluší osobě, motorovým 'vlOzidlem poškozené, k zajištění jejího náhradního ná,r oku zákonné zástavní
právo, které předchází dříve založeným právum zásta,v ním
kl pohledávce za,lázaného pojištěnce proti pojišťovatBli z duvodu pojiMění proti povinnému ruooní (§ 10 zák.).

§ 424.

e) O b dob n é p o u žit í P 10 V i n n é hor uče n í.

1. SpaMuje-li se v myšlence povinného ručení podnikatele
spíše záblesk nové . lŠeobecné zásady právní a, nikoliv prulom
do principu zavinění, vyplývá z toho možnost, používati
obdobně zálS,ad zák.ona o povinném ručení žel. a zákona o a,utomohilech též v příčině jiných podlniku, které pi"ináše>jí s sebou
nebezpečí. Takovéto rozšíření je paJmě na místě zBjména v pří
čině škod zpusobených vzduchoplavbou 1) a elektřinou 2).

2. Naproti tomu neplatí totéž o ručení za nebezpečí plavby
Toto ručení bylo upraveno zákonem z' 29. července

námořní.

1) Sperl, Luftschiffahrt, Ger. Z., 1919, č. 49; Warschauer, Luftrecht.
1910; Bodenheim, Privatrecht der Luftschiffahrt, 1910; Kohler, Luftfahrtrecht, 1912, Schrtider, Haftpflicht im Luftflug, 1913; Mayer, Schadenersatzrecht der Luftfahrt, 1913; Runkel, Haftung des Luftschiffes, 1913;
Nimeyer a Sperl. Zprávy 31. sjezdu něm. práv., 2, 29 a 62; Pattai, Gel'.
Z., 1912, Č. 47; Oertmann, Schadigung durch Luftfahrzeuge, tamže,
1920, Č. 30; Mei1i, Schadenersatzhaftung fur den Betrieb von Luftschiffen, tamže a Jur. Z., 1912, 1054; Hofmannsthal, Revue des Luft·
rechtes, Ger. Z., 1913, Č. 45; Neuberger, Haftpflicht des Luftfahrers1
Recht und Wirtschaft, 1914, Č. 7; Tauber, Luftrechtliche Fragen, 1914;
Pollitzer, Not. Z., 1916, č. 25 až 30; Komorzynski, J. Bl., 1917, č. 13;
Wolters, Luftverkehrsrecht, 1918 a j. Pro přísnější ručení vyslovila se
středoevropská konference pro právo vzduchoplavecké 1'. 1918, J. Bl.,
1918, Č. 10.
2) Pape a Krasny, Zprávy 31. něm. sjezdu práv., 2, 366 a 516; na
uv. místě; Schreiber, Schadensrecht fur ElektrizitatsanIagen, J. Bl.,
1915, Č. 29 aj.; srovn. Ehrenzweig, 596; s tejně stran škod způsobených
vodovodem: rozh. n. s. z 22. listopadu 1921, Pr. Jur. Z., 1922, č. :?,
str. 51.
24
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151 ř. z. 3). Hučení toto se týká předevlŠím srážek nálodí, avša.k též jinakých škod, způsobených jiné lodi
a,nebo osohá;rn a věcem 00 lodi s.e nal.é~ajícím, tím, že
loď provede nebo opomene provésti nějaký obrat, .anebo nedbá
uroitých předpisů (čl. 8) . Ručení toto předpokládá zásadně
zavinění (čl. 3). Ručení za pouhé ohrožení bylo by tu skutečně
neodůvodněno, poněvadž nebezpečí na moři nebylo, způsobeno
tepn;le námořní plavbou, aniž bylo zvýšeno užíváním páry.
Zavjněn,í se tu nepředpokládá, naop'a k musí zavázaný dokázati
zavinění poškozeného (čl. 2) . Avšak sluší dokázati jenom "zavinění lodi", niJwliv zavinění urči té osoby. Loďaři náleží
dokázati, že zavinění nestíhá ani jeho aru posádku lodní. Náhradu
škody hradí loď, je tu tedy omezené ručení podle systému abanclonového. Byla-li srá,žka zaviněna oběma loděmi, ručí obě lodi
rukou spol ečnou za poškození na těl e, kdežto za škody na vě
cech ručí podle poměru záva,žnosti s,-Iého zavinění (čJJ.. 4). Nárok
se prom l čuje po dvou le1Jech po úrazu (čl. 6). Těchže zásad ShlŠí
obdobně použíti též na paroplav'bu vůbec 4) .
3. Podobně jako u automobňlů je upraveno ručení za poškození způsobené letadly a vzducho loďmi, viz zák. ze dne 8. čer
vence 1925, č. 172 Sb. z. a n. (§§ 29- 40).
1912,

č.

mořni' ch

c.

Ručení

za nedovolená jednání cizí.

§. 425. 1. Vše o b e c n é ú vah y.
1. Zástp.dně neručí nikdo za cizí protiprávní jednání, pn
nichž neměl účaslt (§ 1313). Z tohoto pravidla je všakJ mnoho v'$'jimek. Dílem pro vlastní za,vinění, dílem bez ohledu na vlastní
zavinění vzniká z nedovlOlených činů anebo z protismluvního
chování osob jiných povjnnost ručení. Společným všem t.akovýmto velmi různým případům je jenom, že osoba ručící má
·práY1o regresu proti vinníkovi (§ 1313) .
2. Ručením za nedovolené činy cizí je ručení za choromyslné, za nedospělé (§ 1309), za osoby, uvedené ve stav poma"J Boyens a Mittelstein, Zprávy 28. sjezdu něm. práv. 1, 42 a 278;
Haekel, Schadenersatzpflicht des Reeders atd., Z_ f. Handelstr., 52, 171;
Royens, tamže, 62, 1; WOTms, Schaffung eines einheitl. intemat. Privatseerechtes, Ger. Z., 1909, č. 19, 20; Schreckenthal, ost. Seerecht,
1~06, 159.
4) Srovn. Ehrenzweig, 595.
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tení smyslů (§ 1307), pro (spolu) zavinění osoby mClcl; dále
:sem náJeží ručení hostinských, plavců a povozníků Zla nedovolené činy osob služebných (§ 1316), ručení toho, kdo udánlivě vy,d al nepravý šek, aIliebo kdo vydal padělaný šek', za za,viněIlJí zří
-zenců zaměstnaných pii manipulaci s šekem (zák. šekový, § 29, č.
,4), dále ručení železničních podniků za zavlinění zaměstnanců, ktelIých používají k výkonu provozu (žel. zák., § 1), ručení řidiče nebo
-vlastníka moto'roV'ého vozidla za zavliněni osob zaměstnaných
při provozu vozidla (amtom. zák., §§ 1, 2, 8) bez ohledu na vlas.t'ní zavinění. Mezi případy ručení za, chovlání osob třetích, které
.odporuje smlouvě, ať již při založeni nebo při splnění smluv, náJeží ručení za zástupce a pomocníky vůbec (§ 1313 a), zvláštní
;l'učení hostinských (§ 970 n) a ručeni nájemce Z13, podnájemníka
,(§ 1101), ručení zá,s,t avního věřitele za podzástavlJ1ího věřitele
,(§ 460). Všecky tyto případy byly projednány již v jiné souvislosti. Zbývá tu tedy jen málo, co ještě třeba dodati.
2. Jednotlivé

případy.

§ 426. a) N e bez peč n é v y ves o v á n i

a p o s t a v ov á n í, v y II a z o v á n í a ,'y 1 é v á. n í 1).

Kdo se nebezpečným 2) pověšením nebo posta"'811ím: vyho-zením anebo vylitím něčeho dopuSltí trestního &kutku (§ 42G
trest. zák.), ručí za škodu tím způsobenou (§ 1294, 1298). Za
,vkodu 8) tu ručí však též~) majitel bytu ") (§ 1318) bez újmy
') Randa, Schadenersatzpflicht, 133; Krasnopolski, 181; Ehren620.
2) Tedy nikoliv, byla-li věc náležitě připevněna: Sb. n. ř. (10) 3711.
3) Sem. nená1ež:í škoda zpil.SoooiIlá tim, že kusy omítky z domu
spadly: Sb. n. ř. (15) 5956, 6123, (17) 7098. Rovněž sem nepatří, opadne-li
venkovské okno následkem chyby v konstrukci, Sb. n. ř. (10) 4021. Patří
:sem však, spadne-li , vývěsní štít obchodní: Sb. n. ř. (13) 5192 anebo
padne-li šatový kartáč na okně ležící: Sb. n. ř. (15) 6094.
') Ručením vlastníka bytu není vyloučeno ručení vlastníka domu,
.který, na věci má vinu: Sb. n. ř. (7) 2665.
5) Nikoliv vlastník domu, nýbrž nájemce, též ten, kdo užívá bytu
be~platně, není-li toliko hostem, podnájemník; několik osob rukou spole č nou a nerozdílnou (§ 1302): Zeiller, Kommentar, § 1318, č. 3; Krasnopolski, 181; Ehrenzweig, 621 a j. - Předpis mimo to neplatí toliko
v příčině bytů, nýbrž též v příčině místností kancelářských nebo obchodních a pod.: Sb. n. ř. (15) 5192. Ana10gické použití vůči majiteli vzdu·
e hové houpačky za úrazy vzniklé tím, že věc nebezpečně opřená. spadla:
.Rozb. z 10. října 1916, Zentr. Bl., 1916, Č. 428.
~zw eig,

21*
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práva postihu vůči vinníkovi (§ 1313), a,lŠak bez ohledu na zavinění vlastní nebo cizí G).

§ 427.

b) P o s kyt o v á n í

pří

s tře š í o s o b á mne bez .

pečným nebo pochybnými).

1. Další '-'ýjimku z p'ravidla" že nikdo neruči za cizí pro,tiprávní činy, uznává zákon v § 1314 stra}) poskytování přísHe~í
osobám nebezpečným nobo pochybným. Přijetí osoby služebné 2}
do domácnosti bez náležitého předepsaného výkazu, který poŽAadovati jest službodárce podle platných předpisú~) povinen,.
jakož i ,-Iědomé chováni osoby ve služ1Jě, která sVlým tělesnS"rn
nebo dušeV1l1ím slt'lY€m je nebezpečná anebo poskytování pří
střeší takovéto osobě 4), zakládají povinnost vůči majiteli domll
a spolubydlícím, ručiti za škodu, která byla způsobena nebezpečnou povahou těchto osob 5) .

2. po,llnnost náhradni zahrnuje i,;kodu způsobenou nť,bez
vlastnosti takovýchto osob, pokud se ~koda jeví jakožto
následek toho, že jim bylo poskytnuto přistře~í; že tomu tak
jest, se má za to, byla-li škoda způsobena majiteli domu nebospolubydlícím (§ 314). Podsta"tným jest zde, aby škoda byla
Vi souvislosti s nebezpečnou vlastností oné osoby. Přijetí bez..
předepsaného
průkazu zakládá proto ručení jenom tehdy,.
vznikla-li š'k oda ze zvláště vyVlinuté nebezpečné vlastnOSlti osoby služebné, pro kteroužto vlastnost by službodárce, kdyby o ní
byl věděl, osobu tu nebyl do služby přijal. Na druhé straněpečnou

8) Sb. n.

ř.

(13) 5192, (15) 6094; jinak (10) 3711.

1) Pfaff, Dobré zdání, 68; Mauczka, Rechtsgrund, 278; Krasnopolski,_
180, Ehrenzweig, 621.
2) Ne toliko čeleď: Krasnopolski, Erorter\lngen aus dem osL
Sachenrechte, 11; j. m. Randa, Schadenersatz, 108; Ehrenzweig, 622,_
poz. 3.
3) Na místo dřívějších čeledních řádů, živnostenského řádu (§ 79),_
trest. zák. (§ 321) a j. vstoupil nyní zák. ze 17. října 1919, č. 571 Sb_

4) Sem patří též "známý" (§ 1314) zločinec, zločinec ze zvyku_
Srovn. k tomu Makarewicz, Jur. Abhandl., 1907, 147; Mauczka, Rechtsgrund, 286; Zpráva., 269.
5) O výjimkách, že strana přijímající (na př. nemocnice) osobl.li
musila, anebo, že ji musila tl sebe podržeti a nemohla ji ihned na ulici propustiti: Ehrenzweig, 622.
přijatou přijmouti
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však je tato souvislost při osobě nebezpečné dána netoliko
tehdy, vznikne-~i po'škozeIÚ z téže vlastnosti, z lÚŽ vznikly dří
v ější činy, které OISohě té vtiskly znak nebezliečnosti 6).

§ 426.

c)

Ručení

za

zaměstnance 1 ).

"Vůbec ručí

ten, kdo používá neschopné 2) osoby, anebo
používá nebezpečné osoby k obsta.ráváni svých věcí, za
iškodu, ktf,rou takovláto osoba v této vlas tnosti ~ ) způsobí osobě
třetí" (§ 1315).
1.

v ědomě

aj Osoba, za kterou jednáni S6 koná 4), ·ručí tudíž za osoby,
jichž používá k opatřování svých v ěcí. Scm spadají new,l,iko pomocníci u výkonu závazků jejich, nýbrž též osoby, jichž kdo
používá k výkonu svých práv anebo jinak k v1lastní hospodář
ské neb osobní potřebě. Ručení tDto platí prow zejmérua též
tehdy, nejde-li porušení závazku, porušeni smluvIÚ povinnosti
k tíž,i pomocníkům (§ 1313 a), nýbrž jde-li k t.íži jinému zaměst
nanci anebo nestalo-li se po'r ušení to u výkonu přís,lušného
úkonu 5) anebo stihlo-li porušení W nikoliv věřitele, nýbrž osoby
třetí 0).
b) Spor znělúm zákona (§ 1315) zpUoobený, zda předpoklad,
.aby oné osoby bylo použÍV'áno vědomě, se týče wliko ručení za
6) Zeiller, Kommentar, 3, 743; j. m. Mauczka, 284 a j.
' ) Pfaff, Dobré zdání, 67; Unger, Handeln auf eigene Gefahr, 63;
S teinbach, Vermogensschaden, 36; Mauczka, Rechtsgrund, 278; Randa,
Schadenersatz, 110; Schey, ObL Verh., 611; Mihurko, Revision, 85;
.Bettelheim, Haftung des Unternehmers .. ., Gel'. Z., 1908, č. 31; Heinz·
h eimer, Haftung des Schuldners .. ., Grun. Z., 40, 115; Zpráva, 266;
Kl'asnopolski, 176; Ehrenzweig, 622.
2) Sb. 9272; rozh. n. s. ze 13. června 1921, Br. Jur. Z., 1921, příl. 9,
ě . 89. "Neschopnou je též taková osoba, ktel'á pro jinaké zaměstnání
svoje nemůž e věc náležitě opatřiti": Sb. n. ř. (5) 1761, (6) 2446. Ne·
()patrnost v jednotlivém případě však nedokazuje nezpůsobilost: Sb. 2746,
.3292, 4163; n. ř. (5) 1798, (6) 2528, (8) 3152, (11) 4392, (12) 4568, (15)
.0836, (16) 6516, 6692. Stejně nedokazuje nezpůsobilost trestní čin, kteJ;ý
:S příslušným úkonem není v žádné souvislosti: Sb. n. ř. (15) 5882.

3) K výkladu slov "v této vlastnosti": Ehl'enzweig, 624.
' ) Též osoby právnické: Hoifmannsthal, Verantwortlichkeit des
:Betriebsleiters, Gel'. Z., 1913, č. 38; shora § 59, poz. 14.
5) Sb. n. ř. (13) 4906, (14) 5375.
6) Sb. n. ř. (11) 4236.
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osoby nebezpečné 7) anebo též ručení za osoby nezpusobilé ~)"
pozbyl značně významu, když nyní § 1313 a) postavil bezpod-mínečné ručení za pomocníky v užším smyslu mimo vší pochybnost. Jelikož však při revisi zákona puvodně bylo úmyslem,
znění zákona přiměřeně PD změniti , od čehoi však později opět.
bylo upuštěno 9), lze patrně míti za to, že onen rozdíl byl za-mýšlen, a že ručení za osoby nezpůsobilé není vázáno na před
poklad, že se jich používá ,Momě 10). Tam však, kde záleží na;.
vědomí ll), rovná se tomu též zaviněnlý nedostatek vědomí 12).
c) Tím, že zákon ručení zakládá na tom, že někdo používá,'
osóby nezpusobilé, míní patrně puvodnímu ustanovení takovétoosoby posta.-~ti na roveň také další užívání osoby, o níž bylo,
seznáno anebo o niž bylo lze seznati, že jest nezpůsobilá ll). Konečně mUže zavinění osoby, která používá osob jiných, pozustávati nejen v tom, že jich používá, ale i v tom, že je nedo:;tatečně
poučila anebo nad nimi nevyk<má,vá dostatJecmý dOlZor 14).
d) Břemeno pruvodni stíhá v ka.ždém případě poškozeného,
(§ 1296). Jde-li o.-lŠem o opomenutí, musí osoba zodpovědná ]JI"Okwzati, že úkonem pověřila osobu zpWsobi1ou a ~e nad ní vybnáivaJa náležitý dozor 15).
2. Osoba, za kterou se jednání koná, ručí tedy :;ice zásadně
za osoby, jichž užívá k opaMování svých záležitostí, avšak ručf
toliko za jejich nezpusobilost, za culpa in eligendo 16). Povinné7) Krasnopolski, Griinh. Z., 22, 715; týž Erorterungen aus dem
Schadenersatzrecht, 19, a "Lehrbuch", 3, 178; Schey, O. Bl. Verh., 611;:
Mauczka, Rechtsgrund, 287; Sb. n. ř. (2) 766, (5) 1798.
B) Pfaff, Dobré zdání, 68; Randa, Schadenersatz, 111; Ehrenzweig~
623, poz. 6 a j.; Sb. n. ř. (11) 4184, 4213, 4236, 4392, (12) 4568, (16) 6692._
9) Zpráva, 269.
10) Tak výslovně věst. min . •sprav., 1916, 119.
11) "Vědomě" znamená každým způsobem netoliko "úmyslně" ,_
nýbrž též z nedbalosti: Arg. § 264 n. k.; Pfaff, Dobré zdáni, 68, poz. 212_
1~) Sb. n. ř. (11) 4184, 4213, 4236, 4365, 4392, (18) 7436.
13) Sb. n. ř. (9) 3395, (15) 5959.
14) Sb. n. ř. (9) 3450, (11) 4213, 4236, 4365, (15) 6124, (16) 6524,
6627, (17) 6958.
15) Sb. n. ř. (6) 2446, (16) 6516, 6598, (17) 6958; rozh. z 30. ledna
1917, Zentr. Bl., 1917, Č . 184.
16) Pfaff, Dobré zdání, 67; Unger, Handeln auf eigene Gefahr, 56,.
poz. 9; Randa, Schadenersatz, 110. Naproti tomu (bez zřetele na zavinění): Krasnopolski, 178. Stran pojmu kulpy in eligendo: Sb. n. ř_
(5) 173, (8) 2995, (9) 3359.
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ručení

podnikatelovo za provozní nebezpečí jím způsobená, "Yžaduje naproti tomu, aby ručil za svoje zaměstnance vůbec . 'Takovéto ručení také skutečně zákon v některých případech uznává 17). V jiných případech spočívá takovéto ručení zčástí
IlJa
nejistých obdobách a na úvahách ekvity a účel
nosti lB). Předpokladem je vždy, že škoda vznikla z provozního
nebezpečí 19), že byla zapří 6in, ěna nesamostatným zaměstnan
cem, nikoliv podnikaltelem samotným 20) a že konečně zaměst
nanec způsobil šJwdu u výkonu své služby, nechať již při tom
jedna,l podle příkazu anebo bez něho, ba třebas i proti němu ~1).
3. Míra náhrady škody může býti určena, jak zaviněním
podThikatele, tak zavin ěním zaměstnance. Ručí-li podnikatel i
bez vlastního za,linění, řídí se patrně výměra odškodného podle
zavinění zaměstnancova. Opačně ručí však podnikatel dle míry
svého vlastního Z\.'tvinění, jestliže nebezpečného nebo nezpůsobi
lého zaměstnance zavinění nestíhá. Zaměs,tnavatel, který ručí
bez ,Ilastního zavlÍněrrlJ anebo toUko pro culpa in, eligendo anebo
pro zavinění při dozoru, má právo post.ihu proti zaměstnanci,
pokud ,t ento sám je povinen náhradou (§ 1313).

D.

I{učeni

státu a jeho

úředníků 1).

§ 429.
Ručení státu a jeho úředníků, dále · ručení obcí a jich orgáza porušení úředních povinností není v platném právu upraveno jedno,tmě, a pokud je upraveno, stalo se tak nedostatečně.
1. Úředníky státní 2) nelze "pro jejich úřední úkony nikdy
žalova,t i u soudu ch'lilndho" (dvor. dek. ze 14. března 1806, č. 758:
Sb. z. s.). Stát uplatňuje svoje náhradní nároky vůči sv)'m
úředníkům aj zřízencům zpravidla cestou správní (dvor. dek.

nů

železnic a ručení z provozu motorových vozidel: shora.
3 b); § 423.
lB) Ehrenzweig, 625; Sb. 11. ř. (6) 2486, (13) 5249, (15) 6182, (18) 7382.
19) Sb. 11. ř. (15) 6049.
20) Sb. n. ř. (6) 2447, (15) 6211, (17) 6817; srovu. také zák. lék.
z 18. prosince 1906, č . 5 ř. z., 1907, § 5.
21) Ehrellzweig, 626, poz. 23 a 24 .
. 1) Krasnopolski, 185; Ehrenzweig, 629.
2) Mauczka, Rechtsgrund, 216; Layer, St. W. B., 2, 325; Randa,
Schac1enersatzpflicht, 49.
17)

§ 422,

Ručení

č.
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z 24. září 1841, Sb. zák. pol. 69, 297). Třetí osoby, které byly
pošlwZlEmY, jsou berh práva, Shlb článku 12. SItá,t. zákl. zák.
z 21. prosinoo 18&7, Č. 145 ř. z., že bude vydá.n záJk,on, věc tlJ
upravující,' byl Siice v § 92 ústavní listiny čsl. opakován, nebyl
však dosud splněn. Je však několik výjimek:
a) Stát a jeho so,uéLoo :lze mimo opravné prostl'ed:ky
soudním řízení předepsané žaloV!ati pro porušení práva, které
bylo způsobeno v)ý.konem jejich úřadu. Toto žalobní práNo je
upraveno zvláštním zákonem (§ 104 ústavní listiny). Tímto
:zvláštním zákoll'em je dosud tak zv. zákon syndikátní z 12. čer
'Vence 1872, Č . 112 ř. z. 0).
",'j

a) SOUdCO"\'5kými úředníky ve smyslu toho'to zákona (§ 4)
jsou státní úředníci, ustanovení k výkonu úřadu soudcovského
am.ebo jinak k soudcovským úkonům úředním při sborový.ch soudech 5) a při soudech okresních, dále notáři jakožto soudní komisaři 6). Jim na roveň posta,v eni jsou soudcové-laikorvé, kancelářští ofi0ianJti, kancelářští pomocníci a zřízenci, po,,'lěření soudními úkony úředními, jakož i úředníci a z.řízenci berních úřadů,
-pokud jsou za:městnállli při agendě soudních depositních a sirotčích peněz 7).

tJ) Nárok na náhradu škody předpo,k~ádá, že úředník u výkonu své úřední povinnosti 8) porušil právo strany a způsobil
3) K tomu nař. min. sprav. ze 6. června 1918, č. 206 ř. z. o administrativním vyřizování syndikátních nároků proti státu. Srovn.
Zistier, Syndikatsklage, Ger. H., 1891, Č. 20 až 22; Sander, Syndikatsklage, 1909; Randa, Schadenersatz, 131 a j.
, ') Pro OSR. odpadá.
5) Nejvyšší soud? Sternberg, Gel'. H., 1907, Č. 45; proti tomu Sb.
n, ř. (5) 2036.
6) Notáři jenom v této vlastnosti, jinak nikoliv: Sb. n. ř. (6) 2551;
'Sfovn. not. ř, §§ 5, 38, 39, a k tomu Sb. n. ř. (1) 330, (8) 2975, (18)
7621; Anonymus, Haftpflicht des Notars, Not. Z., 1909, č . 22 až 24,
1910, Č. 21.
7) Sem nenáležejí úředníci státního zastupitelství, lékaři, úředníci
a zřízenci soudních věznic: Sb. n. ř. (8) 3236, dále sem nepatří orgány
ooručovací, porotcové, advokáti, svědkové: Sb. n. ř. (11) 4192; civ. ř.
soud., § 326, 2.
8) Nikoliv při nesprávném výkladu zákona: Sb. n. ř. (7) 2733, (13)
5037; Sander, Not. Z., 1910, Č. 8, 9. Rovněž nikoliv za úřední úkony
mimosoudcovské: Sb. 3666, n. ř. (8) 3236, (13) 5037.
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jí tím škodu (§ 1) 0). Není třeba., aby poškozený nemohl dosíci
náhrady jiným způsobem 10). Nárok tento jo však vyloučen, jestliže bylo lze škodu odvrátiti tím, že by strana byla podala řádný
nebo mimořádný opravný pros.tředek 11).
y) Za škodu ručí úředník 1~), který ji ~avillil jakožto hlav"lní
-(}:lužnik, stát ručí jako rukojmí a plátce (synd. zák. § 1). Nárok
nutno uplatniti žalobou 18). Žalobu lze poda1ti (ručí-li úředník
~polu) proti úředníkovi anebo proti s,t átu, anebo proti obiíma
~polečně (synd. zák. § 1) 1-1).
li) Každý m:inistr může před řádnými soudy b:ý"ti žalován
"na náhradu škody, kterou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti zpúsolJil stá-iu anebo osobě soukromé svým úředním ÚkCtlCIII, jest1iže senát na základě obžaloby ministerské uznal, že spravlOval
:Sv1Ůj úřad nezákonným zpl1sobem (úst. list. § 34, 79) 15).
c) Třebas státní úředníci zpravidla pro svoje úřední úkony
nemohou býti žalováni před soudy občanskými, není tím přo'c
-vyloučeno

16):

a) jejich souJuomoprávní ručení za pi'áce, které by mohly
býti konány stejně osobami soukromými, nemajícími úřední
moci, a nejsoucími v přísežném závazku 17);
fl) jejichsoukromopráv"lní ručení za tres,tní skutky, zjištené
v řízení trestním 18);
y) ručení z[-ízencl1 jiných veřejných svazů, obecních sta9) Spoluvina osoby třetí nedotýká se ručení syndikátního: Sb. n. ř.
{10) 3767.
10) Tím byl zrušen § 265 o. z. o.: Ehrenzweig, 631, poz. 13; jinak
Sb. ll. ř. (2) 528, (16) 6652; Sl'pvn. však n. ř. (3) 823.
11) Sb. 14.745, 15.745, 15.980, n. ř. (3) 824, (7) 2572, (8) 3242, (17) 7135.
12) Za usnesení sborové ručí všichni, kteří pro usnesení to hlasovali,
:za okolností jenom zpravodaj: Zák. synd., § 6.
13) Jinak dříve podle § 1341 o. z. O.
14) Není třeba, aby nejprve byl žalován úředník: Sb. 12.728, 15.692.
15) Prováděcí zákon dosud schází.
16) Shora, č. 1.
17) Rep, nál. · 243 (Sb. n. ř. [17] 6969) a 248 (Sb. n. ř. [17] 7159)
() ručení lékařů jakožto přednostů státních klinik a jakožto lékařů
vojenských; srovn. též Sb. n. ř. (17) 6779, 6948; Thur, Der allg. Teil,
1, 624.
18) Sb. 14.799; Layer, St. W. B., 2, 327; Randa, Schadenersatz, 52,
}Joz, 26.
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rostů a obecních úředníků, a to i tehdy, vykonávají-ll v přene
seném oboru působnosti úkony stá,t u 19).
2. Pokud ručení státu 20) a jiných ~'i(3řejných sva,zů za porušení povinnos,tí, způsobené jejich veřejnými úředníky, není
výslovně uznáno :a upravleno, nutno rozeznávati mez,i soukromo-·
právní a veřejnoprávní působností státu.
á) Jakožto majetkový podmět (fiskus) ručí stát 21) zásadně
podle ~'13eobecných pravidel soukromého práva (§§ 26, 290). Tě- '
mi řídí se pak též ručení státu za svoje pomocnJ:ky, nechať JSOl1
státními úředníky nebo ne, a nechať zfuvazek vznikl z čistě soukromoprávního jednání anebo z jednání soukromoprávního obsahu, převzatého ve formách práva veřejného 22). Je ~išak řada.
zvláštních předpisů, kterými takovéto náhra.dní nároky jsou namnoze omezovány 23) .
b) Vrchnostenské úřední úkony, porušující povinnos,ti, nepůsobí záoo,dně ručení s,t átu nebo jiných veřejn:ých SV'3,ZŮ 24).
Je všaik řada výjimek:

19) Sb. n. ř. (10) 3981, (11) 4134; jinak (6) 2314, (7) 2703; srovn.
Randa, 50, poz. 24 a); Geller, Schadenersatzpflicht ... , Zentr. Bl., 1913, 97.
20) Piloty, Haftung des Staates ftir rechtswidrige Handlungen uncl'
Unte'rlassungen der Beamten, 1888; Steinbach, Haftung ftir Fehler staatlicher Einrichtungen, Richter Z., 1904, č. 7; Gierke a Herrnritt, Zprávy,.
28. něm. sjezdu práv., 1, 102; 2, 324; Nawiasky, Die Haftung des Staates.
ftir das Verha1ten seiner Organe, Zentr. Bl., 1912, 386; Růžička, DieEntschadigungsklage wegen tibler obrigkeitlicher Verwa1tung, 1913;
SchOnberger, Die angebliche Entschadigungsklage, atd., Ger. Z., 1913,.
č . 17, 18; Nawiasky, Die Entschadigungsklage, atd., tamže, č. 13; Rů-·
žička, tamže, č. 29; Saueracker, Haftung des Staates ftir Amtsdelikte.
Z. f. Verw., 1914, Č. 40 až 44. K německému zák. z 22. května 191()
o ručení německé říše za úředníky, srovn. Leonhard, Not. Z., 1910, č. 45 ..
21) Totéž platí o jiných veřejných svazech (zemích, okresích, obcích
atd.): Sb. n. ř. (5) 1768, (7) 2721, (8) 3213, (13) 4882, 5245, (14) 5468.
5666, 5683, (15) 5920.
I
22) Na př. půjčky veřejné, obchody uzavírané poštou, poštovní
spořitelnou a pod.: Sb. 5406, n. ř. (2) 539, (4) 1520, (11) 4470, (13) 5291,
(14) 5412, (15) 5762, 6190, 6216, (16) 6524 a j.
23) Na př. neručí stát za telegrafy a telefon: zák. telegraf ..
z 18. dubna 1905, Č. 64 ř. z., § 7; řád. telef. ze 24. července 1910,_
Č. 134 ř. z., § 7 a j.
24) Rep. náJ. 242; Sb. n. ř. (2) 469, (8) 3189, (9) 3374, (11) 4295,
(12) 4583, (13) 5261, (14) 5468; Randa, Schadenel'satz, 98; Layer, St. W.
B., 2, 327; Nawiasky, Ger. Z., 1913, Č. 13;' SchOnberger, tamze, Č. 17, 18;
j. m. Ružička, Entschadigungsklage, 1913, a Gel'. Z., 1913, Č. 29 a j.
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a) Podle syndikátního zákona v pncme porušení
povinností soudcovslkými úředníky 25);

úředních

f3) neodů,-odněným zabavením tiskovin (trest. řád § 491;
zák. z 9. července 1894, č. 161 ř. z. § 4) a za úřední zatčení, nařízené anebo prodlužované způsobem nezákonným 26);
y) za škody zpúsobené 11Ia polích, lukách a pod. dopravou.
remont 27);
o) Zk't š,kodu způsobenou při přípřeži na zvířatech, vlOzech
nebo postrojích bez zavinění toho, kdo 'přípřež dává (zák~
z 22. května 1905, Č. 86 ř. z. § 23);

8) za pilnou škodu a za ušlý zisk následkem vojenských
cvičení

(zák z 25. června 1895, Č. 100 ř. z. § 56) 28). "Rozdílení
škod válečnJých 29) s,tanov~ úřady politické podle zvláštních
předpisů" (§ 1044) 30). K tomu účelu byly pro jednotlivé války,
zejména pro minulou válku svlětovou, vydány předpisy zvláštní:
Povinnost státu nahraditi vozidla a jinaké movité ,-Iěci, které
byly zničeny k nařízení vojska., anebo které, byv'še zabrány vojenskiým úřadem, se dostaly do nepřáJtelské držby (zák~
1. 13. srpna 1918, Č. 316 ř. z.); náhradní povinnost státu vúči
osobám občanským za pro,t iprávní usmrcení, těžké poškození na
těle anebo porušení sVlObody za války (zák. z 19. srpna, 1918,
č. 317 ř. z.) 81). Náhradu válečných škod, které utrpěli cizí státní
příslušníci, upravují smlouvy mírové 82).
25) Shora, č. 1 a).
26) Shora, § 413, Č. 3.
27) Shora, § 420, č'. 1.
28) Stogel, čl. "Kriegsschaden", ve St. W. B.
20) Koropatnicki, Kriegsschaden ... , Ger. H., 1916, č. 6, 9 až 11, 13,
Habtr, tamže, č. 17, 19, 23, 24; Rosenberg, tamže, č. 28; Sternberg,.
tamže, č. 29; Buynowski, Not. Z., 1915, č. 21 (srovn. též č. 23); Rosenberg, J. BL, 1915, č. 24; ZoU, Gel'. Z., 1915, Č. 23 a j.
30) Srovn. zák. o vál. úkonech ze 26. prosince 1912, č. 236 Ť. z.,
§ 28 a k tomu nař. z 30. září 1915, Č. 296 ř. z. a z 23. ledna 1918~
é. 23 ř. z.; Dolter, Vergiitung ... , J. BL, 1918, Č. 20. 21.
31) Sternberg, Gel'. H., 1918, Č. 14; Scheibert, Gel'. Z., 1919, Č. 7..
Zákon platí též na případy, které po převratu se staly před uzav,řením
míru: rozh. n. s. z 20. ledna 1921, Pr. Jur. Z., 1921, Č. 8, str. 255.
32) Schenk, Processuale Bestimmungen des Friedensvertrages, 1919;
Lenz, Wirtschaftskampf, 185; 204.
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~) V některých zemích ručí obec podle obecního zřízení 3~)
za škodu, kterou kdo utrpí zanedbáním \ míst.ni policie 34), za
šk,ody při povstání však jenom, nebyl-li pacha.tel zjištěn g5) .
3. Je-li náhradní nárok proti státu nebo proti Jinému svazu
veřejnému zákonem odůvodněn, sluší nárok takový, pok.ud
zvláštní předpis nestanoví jinak :l6), uplatniti řádným pořadem
práva 37). Nucený '-týk.on je však proti státu vyloučen 8~).
Regresní právo státu probi vinní'ko·vi na jeho s,luzné, odpočivné
nebo jeho služební kauci ,se provádí ces,tou správ~lí, jinak
(synd. zák. § 21) pořadem práva (dvor. dek. z 24. září 1841, Sb.
pol. zák. 69, 297).

HLAVA III.

Obligace z

různých důvodů

právních.

Krasllopolski, 476 n.; Ehrenzweig, 640 n.

A. Jednatelství bez

příkazu

1).

§ 430.
1. Jednatelství bez příkazu je opatřování záležitostí jiného
o své újmě s úmyslem hájiti zájmy této jiné osoby. Pod toto
33) Obecní zřízení české ze 16. dubna 1864, Č. 7 z. z., §§ 35 až 37
aj.; Gluth, St. W. B., 2, 328. Avšak teprve tehdy pořadem práva, když
již příslušný politický úřad uznal o důvodu povinného ručení: Jud. 229
(Sb. n. ř. [18] 7460).
.
34) Nikoliv též pro zanedbání policie požární: Sb. n. ř. (13) 5245.
Tím méně pro zanedbání jiných veřejných úkolů: Sb. n. ř. (7) 2721,
(12) 4535, 4583, (13) 4882, 5202, (14) 5468, 5650, (15) 5920, 6092.
3') Pisko, Ober den Ersatz"' Ger. R, 1886, č. i9; 201ger, Aufruhrschaden, J. Bl., 1901, Č. 7. - Příspěvek ke škodě, způsobené výtržnostmi, může stát poskytnouti podle zák. z 18. března 1920, č. 187 Sb.
36) Na př. české obecní zřízení (shora, poz. 33), § 36; zák. o pří
přeži z 22. května 1905, č. 86 ř. z., § 23 a j.; Jud. 229.
37) Zák. synrlik., § 8 a j.
38) Rop. nál. 173 (Sb. n. ř. [4] 1465), Sb. 4424, 9483, 9613, 11.526,
n. ř. (3) 1222, (8) 3192; Schrutka, Ger. Z., 1910, č. 49; j. m. PoUak,
Griinh. Z., 30, 37; Petschek, J. Bl., 1902, č. 38 a j.
1) Ogonowski, Geschltftsfiihrung ohne Auftrag, 1877; Monroy, VoUmachtlose Ausubung fremder Vermogensrechte, 1878; Isay, Geschltftsfiihrung nach dem B. G. B., 1900; Lent, Auftragslose Geschaftsfiihrung,
j
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hledisko sp.'tdají úkony zcela rozličného druhu, takže otázku~
zda jednatelst"';'í bez příkazu je úkonem protiprávním anebo
dovoleným, nelze zodpověděti jednotně. Dle toho rozeznává též,
zákon; připouští jednatelství v případě nouze, aby škoda byla
odvrácena a pokládá je dokonce za žádOUCÍ (§ 1030); jinak
pokládá však jednatelství bez příkazu, bez ohledu na prosp€ch
toho, . za koho bylo jednáno, za protiprávní (§ 1035, 1311).
"Kdo chce na sebe vzíti c.izí jednání, jen aby rozmnožil prospěch
jiného, má se ucházeti o jeho svolení" (§ 1037, 1). Zákon pro.vádí však jenom při z.akázaném jednatelství (§ 1040) 'v'Šecky
.důsledky z toho se podávající, povoluje naproti tomu jednateli:
i při jednatels.tví toliko užitečném nál'O'k na náhradu nákladu~
avšak ILikoliv v téže míře (§ 1037) jako při užití ,-Iaci bez jednj3,telství (§ 1041). výs,tižn.ějŠí nežli rozeznávání mezi jednatels'tvÍm nutným a užitečným bylo by ovšem se stanoviska zákona.
roz.ezná-vati mezi jednatelst,-~m nutným a nikoliv nutným
(srovn. něm. obě. zák. § 681).
2. Jednatelství bez příkazu je opatřo'Vání cizích záležitostí
o vlastní újmě v chtěném z.ájmu osoby druhé.
a) Jednaltelstv\Ím je nejen přímé nebo nepřímé zastupování
osoby druhé, nrýbrž ka.ždá práce, každé použití věci pro osobu
jinou.
b) Jednání musí však být~ jednánim cizím, af již je cizím
samo 2) o sobě, a,nebo podle úmyslu jednatele 3).
c) Není sice třeba., aby jednání bylo předsevzato. cizím
jménem, je však nutno, aby bylo pro'-ledeno v cizím zaJmu~
v úmyslu, aby zájem osoby druhé hyl chráněn 4). Nerozhoduje, zda jednatel bez příkazu má vůbec na mysli určitou
osobu druhou, anebo zda se v osobě', za niž jedná, mýJ.í 5). Kdo
naproti tomu obstarává jednámí cizí omylem, jako s.VI{)je vlastní~
1909; Schey, GescbaftsfUhrung ohne Auftrag. 1912; Swoboda, Bereicherung, 1919; týž, Gestaltung der obligationes ex variis ca.usarum
figuris, Ger. Z., 1920, č. 13 až 16; Krasnopolski, 360; Ehrenzweig, 647;
Schuster, 158.
2) Na př.: Prodej cizí věci.
3) Na př.: Koupě vlastním jménem, ale na cizí účet.
') Sb. n. ř. (4) 1456, (6) 2431, (9) 3374, (17) 7099. Tak je toml1
též při jednání, které bylo uzavřeno ve společném zájmu jednatele i
druhé osoby, za kterou jednatel jedná: Krasnopolski, 361, jinak Sb. 10.7515) Jednatelství bez příkazu ve prospěch osoby budoucí: Sb. 8229.
n. ř. (4) 1379, (9) 3466, (12) 4836, (15) 6052.

není jednatelem bez příkazu. Stejně není jednatelem bez ·pří
kazu, kdo jednání oizí opatří v nepoctivém úmyslu, aby užitek
podržel pro sebe. V takovémto případě musí však snášeti,
.a.by, chce-li tomu t,ak osoba, za kterou jednal, byl pokládán
'z a nepravého jedna,tele (§ 335) 6).
d) Je třeba, aby jednatels,t ,-Ií nastalo o své újmě (§ 1035).
Přwezme-li někdo
opatřování
cizího jedná.ní na základ ě
smlouvy, nejde o jednatelství, nýbrž o ph:-:az. Opa,t rovník je
:soudně ustanoveným jednatelem. Zákonný zástupce je po,-I()lán
zákonem. AvĚak okolnost, že někdo je vUči osobě třetí povinen,
.opatřiti nějaké jednání, nevylučuje nároky z jednatelství be7j
příkazu y1ůči tomu, za něhož ve skutečnosti bylo jednáno 7).
3. Jedna,t elství může býti nutné, užitečné, anebo zbytečné 8) . Kutným 9) je jednatelství, odvracuje-li hrozící škodu,
.a,nebo uhrazuje-li nevyhnut.elný náklad. Užitečným je jednatelsh1í,
opatřuje-li osobě druhé nějaký užitek, který- podle subjektivních poměrú oné osoby se je,-~ býti žádoucím. Ve všech ostatních
případech je jednatelství neužitečné (zbytečné), třebas jím
~bjektivně bylo jmění osoby druhé rozmnoženo. Vmikne-li
o to pochybnost, sluší rozhodnouti prot.i jednateli. Neboť jednatelství užitečné předpokládá, že v'ýho9.a. pro druhou osobu je
zjevna (§ 1038). Jednatelství neužitečnému l"O"ylná se jednatelství osobou druhou zakázané, bez ohledu na výsledek
{§ 1040) 10).
4. Jednatelstvím vznikají nároky obou stran, jednatele
i osoby, za kterou bylo jednáno.
a) Jednateli náleží náhrada účelně učiněného nákladu ll);
při jedn,a,telsty1 nut.ném i tehdy, zůstala-li námaha jednatelova
6) Srovn. Schey, 7; Josef, Rechtserwerb aus unerlaubten Handlungen, Arch. f. bgI. R., 20, .44; Schulz, Rechte auf den Eingriffserwerb,
Arch. f. d. ziv. Prax., 105, 131.
7) Sb. n. ř. (13) 5290, (14) 5327; jinak (týž úkon nelze provésti
'Zároveň k příkazu jedné osoby a jako jednatel bez příkazu za druhou
{)sobu): Sb. 2003, 12.758, 14.380, 15.806.
S) O poměru jednatelství bez příkazu k tomu, co se v obyčejném
smyslu nazývá "nákladem": jednak Leist, Das erlaubte ungerufene Eingreifen, 18;í5, jednak Brinkmann, Geschaftsfiihrung ohne Auftrag, 1903,
111; Lent, Begriff der auftraglosen Geschaftsfiihrung, 1909, 19.
9) Marg. rub. § 1036, § 1312: "v nouzi"; k tomu Swoboda, 84;
naproti tomu Ehrenzweig, 651, poz. 27.
10) Srovn. však doleji č. 4 a na k.
11) Carl, AnsprUche des Geschaftsfiihrers ... , 1909.
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hez jeho viny marnou (§ 1036), pokud ov~em lze námahu jeho
době jednatels,t ví pokládati za účelnou. J esthlže však naproti
tomu od počátku bylo patrno, že jednatelství nemá vyhlídky
,na úspěch, nenáJ.eží jednateli náhrada 12). Jednatelství užitečné
poskytuje náhradní nároky toliko tehdy, sloužilo-li jednání "ke
zřejmému, převážnému" prospěchu druhé s,t rany (§ 1037) 13) •
..Jednatel nese tudíž nebezpečí a nedostane náhradu za škodu
.s jednatels,t vím spojenou 14). Mzda přísluší jednateli (§ 1036,
,403) pouze za zachránění moy!jté věci před nevyhnutelnou
zkázou nebo ztrátou, jestliže ký'w ný úspěch skutečně nrusta1 1 5 ).
Nehledě k tomuto případu, .pla,t í pravidlo, že kdo b.elz příka, zu
,se pustí do práJce, noo'o stane ,odměny 16). Z neužitečného jednatelství 17) nevzniká vůbec. žáJdný náhradní n,áTO'k (§ 1038). Jednatel může V' tako'v émto případě toliko si vzíti zpět nenahrazený
náklad, pok'uéL t.ak IZle učiniti in natUJra bez po'ško,zeni (§ 1040
na konci). J ednateJ.ství provedlené proti platně prohlá.šené, vůli
druM s,t rany se pokládá) vždy za jednate,Lslt ví neu2itečné (§ 1040).
Avšak zá.kaz, aby kdo nesměl plniti závazek druhé osoby, vy1učuje přece jenom nárok z jednatelství, nikoliv však nárok pro
'užití věci k prospěchu oné druhé osoby (§ 1042) 18). Zákaz tako,;'ý
je vůbec vždycky neplatný, jestliže zřejmě směřuje proti bez-pečnosti, veřejnému řádu anebo dobrým mravům (§§ 878, 26).
b) Osoba, za kterou bylo jedná.no', můž, e při jednatelství
'neužitečném nebo zakázaném žádlati, ab1y "jednateL na vlas,t ní
'útraty vrátil věc. do dřívějšího stavu, anebo, není-li to možno,
,aby dal plné dostlučinění(' (§ 1038). Jednatelství llžitečné
ukládá: jednateli V' ce,l ku záva.zky os'oby, k,t e,r é byl ud'ě1en příkaz,
y

12) Sb. n. ř. (6) 2431.
13) Nerozhoduje tedy ani subjektivní úvaha druhé strany, ani
'hledisko čistě objektivní, nýbrž rozhodují individuelní, avšak objektivně
'poznatelné poměry osoby, za kterou bylo jednáno: Krasnopolski, 364;
.Sb. 16.010. Sb. n. ř. (12) 4508. Na druhé straně nerozhoduje, zda by
,osoba, za kterou bylo jednáno, byla mohla věci použíti prospěšnějším
zpusobem: Sb. 4167.
14) Arg. rozeznávání § 1014 mezi škodou a nákladem: Ehrenzweig, 652.
1b) Arg. zák. z 29. července 1912, Č. 151 ř. Z., č. 10 (nouze na moři);
:Sb. n. ř. (17) 6989, 7055.
16) Sb. 15.731, 16.133, n. ř. (4) 1456, (8) 2950; Krasnopolski, 266;
Ehrenzweig, 652.
17) Na př. Sb. 5941; nakrmení zvířete nákladem, který přesahuje
jeho vlastní cenu.
18) Sbírka, 36.
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uklá.dá mu však přísnější ručení (§ 1311) a, nedává~ mu práv~
výpovědní. J edna,te,l musí naopak jednání započaté úplně dolwnčiti 10) (§ 1039). Při jeďnatelství nutném je jednate.l práv za
škodu, které nezabráJnil, jenom tehdty, jestliže jinou osobu, kt.erá;,
by byla vykonala více, vlMtní vinou ,od t,oho. zru:žel (§ 1312) .
.Jednatel může však požadovati vYľovnání prospě,chu, "může
v tom případě zisk dřív1e zjedlnanÝI vpočísti na způsobenou škodu"
(§ 1312). Ka,ž dý jednatel ručí za zavinění, a mimo případ jednatelství nutného. též za nahodilou škodu, Merou svým vměšová
ním způsobil, za t. zv. smíšenou ná.hodu (§ 1311). Jednatel nezpůs,obiJý ručí toli:ko za nevýhodné násl'e dky svého, jedooní dle'
míry své způs,ohno'sti k! detliktu. Jeho nál'oky jakožto jeďna,tele
naproti tomru jsou tyt.éž, jako nároky každého jiného jednatele
(srovn. něm. obč. zá.k., § 682) 20).
5. Schvá.lí-li osoba, za kterou je jednáno, jednatelství 21»).
ro,zhodují pl'O pľávní poměľ mezi ní a jednatelem zásooy platnépři příkazu (na př. § 1014). Schválení může býti uděleno výslovně anebo mlčky. Schválení mlčky ud!ělené nespočívá však
j~ž v tom, že osoba druhá neodporuje jednatels1
tví, nýbrž teprve
v tom, že si přivlastní dosa,ž ený užitek, (§ 1016). Vůči třetím
osobám má schváJení význam jenom tehdy, jednal-li jednatel sice
bez plné moc-i, aVŠ3Ik přes to výslovně jménem osoby druhé 22)~
B.

Neospravedlněnél

§ 431. I. U žit í

věc

obohacení.

i k P ľ o s P ě ch u ji n é II o 1).

1. "Bylo-li věci bez jedna..t,eJs,t ví použit-o' k ' p1'ospěchu něko,h~
jiného, může ,'Ilastník žádati věc samu, anebo, není-li to již možno,
19) S tohoto hlediska možno činiti jednatele zodpovědným též za
to, že opomenul provésti nějaká jednání: Krasnopolski, 365; Sb. n. r-.,
(17) 7130.
20) Klein, Rechtshandlungen, 87; Schey, 27; Swoboda, 167; Ehrenzweig, 654.
21) Je možno schváliti dodatečně jednatelství zakázané? Kladně
Ehrenzweig, 654, poz. 19, záporně Scbey, Obl. Verh., 558 a slavnostní
spis pro Zitelmanna, 18.
22) Jednatelství zástupčí samo o sobě pro osobu třetí nezakládá
ani práv, ani závazků: Sb. 1039, 3267, 6355, 9809; stává se však účin
ným, je-li scbváleno: Sb. J1. ř. (12) 4836, (13) 4974.
1) Welspacher, Versio in rem, 1900; Ehrenzweig, Kr. VjscJu., 1901,
409; Mayer, Bereicherungsanspruch, 1903, 341; Blocb, Entstehungsgeschichte .. " J. BI" 1\)12, Č, 31; Swobo,da, Bereicherungsanspruch .. " 1916 ...
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oenu, kterou měla v době, kdy jí b:ylo užito, třebas pro's pěch byl
potom zmařen" (§ 1041). Právní zásada tato neliší se podstatně
od známého římského pravidla Natura aequum est, neminem
(Jurri alte,rius detrimootů fieri locupleti,orem 2). Obě pravidla mlčky
předpokládají, že nějaký pves,u n ma,j et.kový posrtrMáJ 'pdvního
důvodu. S tímto omezením zakládá toto pra,vid'10, ja;ko ona zásada, všeobecnou žalobu pro 'obo,hacení 3). Jednotlivé případy
užitečného užití, v nichž oooba zk:rálcená sama užití věci provedla, jsou však. wpraveny zvláště, a to dílem způsobem 'Odchylným (§§ 416 4); 417 až 419 5); 420 6); 331 až 333 a 336 7); nařízení
z 30. ledna 1860, č. 28 ř. z., § 26 8 ); hůl'. zákl. §§ 130, 95 9 ); říš.
zák. vodní, § 26 a zem. zák. vodní, § 4010); kouk. ř., § 37) 11).
Na druhé straně je nárok odůvodněn v určitých případech při
uži,tí věci osobou obohacenou samotnou, třebas prám řád! nabytí
věci o sobě nikoliv neschvaluje. Tak je přípnst.na žaloba pro
použití věci k prospěchu jiného ,.-!Ůči poctivému držiteli, který
cizí věéi spotřebi1, a,č,koliv (§ 329) mflže věc, kterou drží, bez
zodpovědnosti dle libosti užívati a spotřebiti, jestliže však užitím
věci k. vlastnímu užit,k u na.,b yl p~'ospěchu 12). Stedně lze žádati
při poctivém: úplatném zcizení cizích věci, aby či'S,tý výťěžek,
kte,r ý t.u ještě je, byl vydán, je-li vlastnická žaloba ~'oti třetímu
nabyvateli vyloučena 13).
2. Žaloba z užití věci, která podle našeho práva je žalobou
pro neodův,odněné o,bohac,ení 14), předpoklMá, že "věci bylo použito bez jednatelství k prospěchu někoho jiného" (§ 1041).
2) D., 12, 6 de cond ind, 2.
3) Srovn. pruský Landrecbt, 1, 13, 262.
4) Shora, § 215, Č. 1.
5) Shora, § 231.
6) Shora, § 232.
7) Shora, § 238, Č. 2.
8) Pastva dobytka na cizím .poli.
9) Narazí-li se na vody dolové, poskytnutí pomoci revírními
štolami.
10) Stavby vodni na prospěch adjacentů.
11) Odpůrčí proces věřitele ve prospěch konkursní podstaty.
12) Arg. § 416 n.: Ehrenzweig, 659, poz. 26; Swoboda, Bereicherung,
129; j. m. Randa, Besitz, § 6, poz. 29 a); Wellspacher, Versio in rem,
132, poz. 2.
13) Příklady u Ehrenzweiga, 659, poz. 28 až 32.
14) ,Mayer, Bereicherungsanspruch, 342.
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Věcí sluší tu růzuměti v nejširším smyslu právní ůbjekt
15).
b) Vyžaduje 00, aby věci bylo. použito, aniž šlo o jednatelství. Jednatelství a jemu na růveň po stavené případy "užitého
jednatelství" (na př. § 1097) 15 ") půdléhají zásadám přísnějším.
Naproti tomu může též "plněni" míti za následek, že "bez jednatelství bylo. užito věci ve průspěch osůby jiné" 16). Půkud: však
vůbec je odůvoď'něn nárok, aby něco můhlo býti žádáno zpět,
bude zpravidla v takovýchto případech lze žáJdati zpět vykůnané
plnění a nikoUv toliko., aby ůbohacení by,lo vydáno. Avšak
i v takovýchto připadech není vylou6eno, použiti doplňujícím
způsobem zásad žalůby stran užití v'ěci. Růvněž můž'e plněni
jedné ůsoby osůbě dTuhé se jeviti jako užití věci ve pro pěch
osůby třetí (§ 1042), nechať ' trana plnící splňuje závazek osoby
třetí (§ 1042), anl8bo nechať strana plníCÍ' svým plněním bezprůstředně užije věcí nebo p~ací pro ůsůby třetí 17).
c) Je nutno., a.by věci bylo užito ve prospěch ůsoby druhé,
není však nutno', aby osob:a d'l.11há se ůbohatila, aby užitek přišel
k důbru jejímu jmění 18).
d) Žaloba nepřísluší tůmu, kdo. věci užil, nýbrž "vlastníkůvi".
při čemž jest bráti pojem vlastníka, v nejširším smyslu (§ 353) 1").
Lhostejno je, zda vlastník užil své v'ěci na prospěch osůby obohacené, anebo zda ji užila osoba oboluwenáJ sama pro sebe, anebo
z.da jí za ni užil někdo. třetí 20). Dokonce může užití věci se státi
též bez přičinění osoby nějaké (na př. na,ř. ze 30. ledna 1860,
č. 28 ř. z., § 26).

a)

vůbec

15) Avšak na rozdíl od § 1042 nikoliv pro náklad penězitý: Sb.
16.154, příklady Sb. 542, 5816.
lS a ) Swoboda, Die angewandte Geschllftsftihrung, 1922,
16) Plnění, vykonané vůči osobě, nemající způsobilost k právním
jednáním, je starým vzorem této žaloby: Ehrenzweig, 657, poz, 16. Přes
to j. m. Ehrenzweig, 657; Krasnopolski, 367. Totéž co o plnění, platí
též o nuceném výkonu: Ehrenzweig, 658; Sb. n. ř. (17) 7099; doleji
§ 432, poz. 2.
17) Sb. 12.758, 15.806, n. ř. (9) 3534, (14) 5403, (15) 5858.
18) Swoboda, Bereicherung, 122,
10) Věřitel je "vlastníkem pohledávky", nikoliv vlastníkem dluzného plnění, žaloba tato mu tudíž přísluší, byl-li připraven o svou pohledávku: Sb. n. ř. (11) 4123; Ehrenzweig, 656, poz. 7.
20) Hedemann, Bereicherung durch Strohmanner, 14; Swoboda, 106;
Sb. 15.806, 11. ř. (17) 6987.
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3. Zaloba Siffiěřuje v prvé řadě k tomu, aby věo, které bylo
'užito, byla vydálUli in natura (§ 1041). Zaloba tato poskytuj,e
především práNO na od'ejmutí věci v oněch případech, kde žaloba
'vlaSltnickái selže 21). Nelz,e-li věc in natura vrátiti, náIeží ža,lobci
11Odinota; "kterou v'ěc měla v do·bě jejího užití, třebas užitek
po1.ději hyl zmařen" 22). Za prác,e sluší zaplatiti mzdu přimě,řenou
K zÍl8kanému uži,t ku (pod].e obdoby § 1431).
4. "Učiní-li někdo za jiného náklad, jejž by tento' podle
'Zákona byl musil učiniti sám, má právo, žádati náhradu"
<§ 1042
a) Učiněným nákladem může býti užití věcí hmotných nebo
l1ehmotnýich, jako práce 23) anebo piíevzetí povinnosti platební 24).
b) Vyžaduje se, aby náklad byl učiněn za osobu jinou, na
její! úoo1l, v úmyslu, aby plnění hylo vykonáno' na úČoe,t t.éltol osoby
.(l:r uhé 25). Aby nárok byl založettl, k tomu je však jenom třeba,
-vůle, požadovat.i náhradu 20). Není zapotřebí, aby již předem
byla vzata v úvahu UTčitá osoba jako po,v inná k náhradě 27).
-omys,l jeďnatelský, vůle jednati v. zájmu a 'pokud' možno ve
smys,l u dlužníka, zakládá jednatelský nárok nejdále jdoucí
(§§ 1036, 1037) 28).
c) Je nutno, aby šlo o tak.,ový náklad, který by osoba druhá
byla musila sama učiniti "podlle zákona". Tím není však míněno
toliko splnění poměru obligačníc,h, zakládajících se přímo na
r
).

př.: Poněvadž se věc stala neodlučitelným příslušenstvím
jiné: Ehrenzweig, 658.
22) Sb. ll. ř. (13) 5167, (14) 5403.
23) Sb. ll. ř. (7) 2710, 2898, (9) 3376, 3611, (10) 3777, 3827, 3990,
( 15) 6089.
24) Sb. 14.764, 15.626, n. ř. (5) 5881.
25) Sb. 4295, 11.498, 13.726, 14.502, 14.599, 15.744, n. ř. (1) 203,
{2) 817, (11) 4212, (15) 5853, (18) 7730; na druhé straně (není nároku
oz versio in rem. poněvadž tohoto předpokladu se nedostává): Sb. 2003,
"2426, (1) 36, (4) 1456, (6) 2466 a j.; tohoto předpokladu se na př, ne,d ostává, byla-li splněna povinnost osobní, třebas jen pouhá povinnost
piétní: Sb. 2976, 4593, 5111, 7836, 7867, 11.712.
26) Vznikne-li pochybnost, jest míti za to, že vúle tato zde byla:
:Sb. 6272, n. ř. (5) 2043, (7) 2710, 2898, (8) 3376, 3611, (11) 4461, (16) 6515.
27) Sb. n. ř. (16) 6223.
28) Sb. 1393, 8665, 8679, 9278, 12.758, n. ř. (6) 2465; srovn. však
:Sb. 5177, (Jud., 81), 6977, 7551, 8026, 11.194.

21) Na

věci

25*
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zákoně

(§ 859) 20), n)'bl'ž je tím míněn ka.ždý náklad, který má,
býti podle zákona učiněn, tedy náJkJad, spojený; se splněním
každého platného žalovatelného dluhu, pokud se tím dlužník
skute,čně s,v ého zá.vazku zbavuje 30). Náhradní nálrok je podroben
promlčení 30 letému, třeba,s umoře,ná pohlooávka sama by byla
prom1če'l1a ve lhůtě kratší 31). Na druhé sltl'aněpl'Í'Slušejí náhradnímu nároku také přednostní práva této pohledávky 32) . Nárok
ten je povahy soukromoprávní, třebas zákonný záva,z,ek nákladu_
vznikl z práva veře1jného 33).
5. "Obětoval-Ii někdo v nou-zi svoje, vlas,tnictví, aby odvrátiT
větší škodu od sebe a od jiných, musí jej všichní, kdo z toho
měli prospěch, poměmě odšk'o dniti" (§ 1043) 34). Historickým_
východisk.em tohoto nároku pro obě,tování věci V€I společném:
zájmu Je le'x rhodia de jactu, a vůbec, "v€,l ká havari€I" , která,
však, pokud se vztahuje na nebezpečí na mooři, patří do práva:
námořního 35). Jinými případy tohoto druhu jiSou regresní práv()
spoludiužníků (§ 896), spoluJ'ukojmí (§ 1359), vlas,tníků zásta,v
simultánně ručících a j.3G). Náhrada váleooých škod, která
ro-"-lJlěž spadá pod toto hledisko (§ 1044), jest. v novější době
upravena zvláštním zá}r'onem z 26. pro'since 1912, č. 236 ř. z."
§ 28, pok'u d jde o rozvržení poža.do,v aných váJlečných plnění 37).
6. Neužitečné užití věci ve prospěch osoby jiné, poskytuje.
29) Tak: Sb. 5177, 11.935, 14.298, 16.154, n. ř. (7) 2588, (10) 3772~
(13) 5009, (17) 7005; Wellspacher, 157, Coban, Regress des Btirgen, 34 a j.
30) Sb. 2747; Schey, Regresrecht, 15, poz. 22; Swoboda, Bereicherung, 162; Krasnopolski, 369; Ehrenzweig, 662 s příklady (poz. 59 a 60)._
Dlužník není však osvobozen, nabude-li strana platící práv věřitele
(§§ 1358, 1422): Schey, 15, 29.
31) Jud. 81 (Sb. 5177).
32) Sb. 6920, 9088, 12.693, 12.843, 13.522, 15.297, 15.749, n. ř. (9}
3312, (18)7344, 7718; jinak 7930, 10.785, 11.167, 11.855, 13.434, 13.892~
14.578, 15.927. Výjimka na př. konk. ř., § 54; srovn. také Sb. n. ř. (17) 695-4._
33) Sb. 15.140, 16.051, 16.141, n. ř. (1) 175, (2) 517, (4) 1676,
(13) 5033, (16) 6223, 6256, (18) 7718; Sbírka 110; jinak Sb. 3085, 7543,.
R211, 8951, 13.628, 13..802, 13.665, 15.351, n. ř. (11) 4107, (15) 6061, (tl }.
7011.
34) Mtiller-Erzbach, Gefahrdungshaftung und Gefahrtragung, Arch.
f. d. ziv. Prax. 106, 472.
35) Ulrich, GroBe Haverei, 2, 1905, 311; Schreckenthal, Seerecht, 144.
36) Ehrenzweig, 664; Mauczka, Rechtsgrund des Schadenersatzes_
223, srovn. Sb. 10.689, 15.008.
37) Shora § 429, Z. 2 b S.
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toliko právo vzíti si věc zpět., pokud j€ tak možno, nezavazuje
'však, není-li tu zavinění, k tomu, aby dřívější stav byl opě,tně
·zřízen. Použil-li někdo nepoctivým způsobem cizího majetku ve
vlastní prospěch, má vlastník nárok na náhradu šk,ody. Avšak,
je-li šk:o da nepalt rná nebo dá-li se t.ěžko vypočítati nebo prokázati, může vlas,t ník místo náhrady žádati, aby jemu vydán
byl užitek, kterého druhá osoba přímo nebo nepřímo dosáhla 38).
"N eboť ručící strana ušetřila si t.ím vydání, které však tímt·o
:2pu,sobem uše,třiti nesměla, a nikdo nemá míti užit,e k z vlastní
Jdivdy 30).
11. Pln ě ní bez d ů vod n é 1).

§ 432.

1. P o vše ch n é, ú vah y.

1. P,lnění jsou "bezdůvodná" a lze je proto požadovati zpět,
jestliže "právní důvod podr1>eti jich" od 'počátku ,s cházel aneb
později ,o dpadl (§ 1435). Bezdůvodnému plnění rovná se' protiprávní opatření v11chnoste,n ské, které nahrazuje plnění dobro-volné, tedy především protiprávní nuc1ený výkon 2). Avšak
'V těchto případ'ech je právní moc vykonatelného rozhodnutí zá-vorou vůči právu, požadovati pln'ění zpět 8).
2. Žaloby na talwvéto vráooní vykonaJlého plnění 4) nejsou
žalobami z obohacení 5), Mli podle důvodu žaloby, ani podlle
Mayr, Bereicherungsanspruch, 360; j. m. Sb. 11. ř. (6) 2363.
Ehrenzweig, Not. Z., 1910, Č. 13; Příklady II Ehrenzweiga,
:System, 2, 1, 664.
1) Pavlicek, Gel'. Z., 1872, Č . 24 až 26, 1877, Č. 55 až 62; TýŽ, ZUl'
Lehl'e von den Klagen aus ungerechtfertigter Bereicherung, 1878;
Pfersche, Die Berercherungsklagen, 1883 (?); Jung, Die Bereicherungs.anspriiche und der Mangel des "rechtlichen Grundes", 1902; Mayr, Der
Bereicherungsanspruch des deutschen biirgerlichen Rechtes, 1903;
Unger, Griinh. Z., 31, 122; A. Fischer, Bereicherung und Schaden
,(Slavnostní spis pro Zitelmanna), 1913; Swoboda, Natur und Inhalt des
Bereicherungsanspruches, Gel'. Z., 1916, Č. 3; TýŽ, Bereicherung,
'Geschaftsfiihrung atd., 1919; Krasnopolski, 477; Ehrenzweig, 665;
chuster, 112.
2) Shora § 147, poz. 7; § 153, poz. 15.
3) Sb. n. ř. 2502; Unger, Griinh. Z., 31, 124.
4) Kondikce římského práva.
5) Mayr, Die condictio des romischen Privatrechtes, 1900, 14; 296:
týž, Der Bereicherungsanspruch, 1; Schulz, Archiv f. d. ziv. Prax. 105; .
473; Ehrenzweig, 665.
38)

39)
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jejího

předmět.u.

Dúvooem žaloby tu není obohacení, nýbrž
pwto při neplatnosti úplatné smlouvy ~
oběma stranami již spln ěné, je každá strana pm;'inna vydati to~
co do,stala (§ 877), třebas nebyly obě st.rany obobaceny G).
Cílem žaloby není, aby vydáno bylo oboba,cení, nýbrž, aby
vykonané p~nění bylo vráceno, aby Mívějš.í Btav byl znovu zří':"
zeu. Obmyslný příjemce zaji,sté nemčí toliko podle míry svéboobohacení, poctivý příjemce za okolností neru.čí ani v tomto
roz.sabu (§ 1437). Žádným způsobem nezále2í na tom, má-Iii
příjemce věc ješt.ě v rukou 7).

bezdůvodnost

plnění;

3. Takovéto požadování zpět se neopírá o oboha.cení, proto.
také nerozboduje, stal-li či nestal-li se plijemce vlastníkem 8),
pozbyl-li či nepozbyl-li žalobce svébo vlastníctvL Žaloba, z. obobace,ní je naproti tomu vyloučena, dokud příjemcie se vlastníkem nestal 9). Jebo obohacení se tudíž omezuje na držbu 10)~
2. Jednotlivé

§

433 ~

případy.

a) Placení toho, co není dluh ,o váno 1 ).

1. "Byla-li někomu omylem, byť by to i byl omyl právní,.
nebo vyk,onáno jednání, nač on vůči plnícímu nemá:
práva, lze v prvém případě p02adovati věc zpět, v druhém
případě však požadovati mzd'u, p1-iměl'enou k ~jednané:mtl
' užitku" (§ 1431).
plněna věc,

a) Požado,va.ti zpět lze tudíž
6) Sb. TI.

Ť.

(16) 6506, 6587.

7) Sb. n.

Ť.

(17) 7218.

8) Sb. TI.

ř.

(9) 3342.

především

o'mylem 'vykona-

9) Mayr, Bereicherungsanspruch, 388 a j.; proti tomu Unger, Griinh_
Z., 31, 123, poz. 48; Rappapol't, Slavnostní spis, 1911. 2, 421; Eger, Tradition und Condiktion, Z. F. schweizer R., 1914, 334.
10) Mayr, 128.

1) Pfersche, 99; Pavllček, Ger. Z., 1877, Č. 58 až 62; týž, Zur
Lehre ... , 31, Pfaff, Zur Lehre ... , Ger. Z. 1868, č. 30 až 35; Ehrenzweig, Der Wert ... , tarnže, 1892, č. 5; Mayr, Bereicherungsanspruch".
444.

nou platbu 2), nechať omyl se týče existence závazku vůbec 8),
existence závazku 'Osoby plnicí 4), osoby věřit,elovy 5), anebo
předmětu plnění. Kdo mínil zaplatiti dluh 'Osoby třetí, může
zaplacené požadovati zpět jenom tehdy, nebyla-li osoba třetí
vůbec zavázána, njkoliv však tehdy, jestliž1e měl omylem za to,
že vůči osobě třetí je k platbě zavázán 6). Omyl právní se
rovná! ,o mylu skutkovému (§ 1431) 7). P.ochybnos,t je omylam,
jestliže osoba,~ kte'r á vykůnala plnění, pod1e oko,lnos,t í nemínila
vzdáti :se práva, požadova,t i plnění zpět 8); neboť kdo platil,
avšak také jen ten, kdo platil, a,čkoliv věděl, že není nic
dlužen, nemiHe nic požadova.ti zpět (§ 1432 na k.).
b) Za okolností může však s,t rana požadovati zpět také to,
CIO p~nila, vědůuc, že k tomu není povinna,.
a) Kdo vykonal plnění s výhra,d ou zpě,tného požad'Ů'Vání,
může v da.ném případě plněni poiad,o vati zpět, jestliž1;7 věřitel
platbu, pod výlll'adou učiněnou, jakožto takovou přijalO).
(3) Kdo vykonal plnění půd nátlakiem, zejména aby od2) Lze požadovati zpět kursovní diferenci anebo vykonané plnění
samo, jestliže omylem splacen byl dluh v cizí valutě vyjádřený, avšak
v tuzemské valutě podle určitého přepočítacíbo kursu splatný? Rozll.
z 25. listopadu 1919, Zentr. Bl., 1920, č. 225; z 27. dubna 1920, tamže.
č. 190. Platbě (splnění) se mvnají surogáty splnění (plnění na místo
platby atd.): Mayr, 446.
3) Také podmíněný dluh sem náleží, dokud výminka se nesplnila:
§ 1434, 1.
') Plněním toho, co není dluhováno, je též, splní.li kdo cizí dluh,
maje za to, že to je dluh jeho vlastní: Ofner, Protokolle, 2, 250: Sb. 9153,
14.298, n. ř. (8) 3065; rozh. z 21. března 1916, J. Bl., 1916, č. 25; srovn
Mayr. 219.
5) Rosmarin, Rtickforderung ... , Ger. R, 1913, Č. 52 c; Sb. 3900, 5924.
6) Sb. 6209; Mayr, 229.
7) Sb. n. ř. (2) 503, (14) 5703, (17) 7044; rozb. z 21. března 1916,
J. Bl., 1916, č . 25. Pozdější změnou judikatury nestane se však platba,
vykonaná původně správně, dodatečně platbou vykonanou v právním
omylu: Sb. 14.919; Mayr, 519. Naproti tomu může rozsudek o výkladu
smlouvy způsobiti, že plnění na základě této smlouvy vykonané se
dodatečně stane plněním něčebo, co není dluhováno: Sb. n. ř. (4) 1395.
- I tu je však omyl v pohnutce bez významu: Sb. 585; srovn. též
9282, 12.949.
8) Sb. n. ř. (5) 1842.
9) Sb. 14.100; Unger, Grtinh . Z., 15, 532, poz. 5; Liebknecht, Vor·
behaltszahlung, 1899; částečně odchylné mínění; Mayr, 455, Sb. 6281,
13.046.
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vl'á,cen byl nucený výkon, muz,e je poiad,o vati
že nebyl povinen plniti, pokud tomu není na

zpět,

dokáž.e-li,
právní

př€kážku

moc rozsudku 10).
y) Jestliže vymáhající věřitel omylem při prováděn(exekuce
došel splnění místo z.e jmění os+ohy zavázané z,e jmění osohy
třetí, můž e tato osoba 'Uíetí vykonané! plnění požadovati zpět,
tak jako by byla sama plnila pod nátlakem 11).
o) Na základě zvláštníhet pos.itivního piíedpisu může osoba,
11emající způ:sobHo'sti k právním jednáním, bez ohledu na to,
je-IIi tu omyl nebo ne, požadovati z,pět, splnila-li dluh, kcterý
nehyl "pravý a dospělý" (§ 1421) 12); rovněž múže požado,v ati
'Zpět beq; o,h ledu na omyl ten, kdo zaplatil poplate,~ za náJklad,
klterý byl železnicí nesprávně vypočten (žel. dopl'. zák. § 70) 13).
an€bo, kdo zaplatil veŤ€'jnou dávkú, která nebyla dluhována 14).

c) Naproti t,omu nelz.e požadovati
(§ 1432):
a)

spočívá-li

ve vykonané

platbě

zpět

vykonané

plnění

uznání dluhu lG);

tJ) byl-li v domnění, že dluh Je žalovatelný,
k jehož vymáhání zákon odpírá právo žaloby;

splněn

y) byl-li splacen dluh promlooný, když platite,l o

dJluh,

promlčení

nevěc1ěl;

10) Sb. 4175, 4262, 9520, 14.297, n. ř. (8) 3161; Reichel, Rechtskraft ... , 1913, § 5. Stejně jako rozsudek působí též platný smír: Sb.
720, 3940. Požadovati zpět lze též to, oč bylo placeno více následkem
početní chyby ve výroku rozhodčím: Sb. n. ř. (3) 883 a j.: Sb. 9532,
n. ř. (15) 5791.
11) Schrutka, Freigebung, 2, 90; Woss, Haftpflicht des Glaubigel's ... , Gel'. Z., 1903, Č. 3 a 4; Reichmayr, Zwangszahlung ... , 1910,
~ j.; Sb. n. ř. (7) 2750, (9) 3534, (10) 3905, 3997, (14) 5609; srovn. též
(15) 5791, (17) 6806; j. m. Oertmann, Arch. f. ziv. Prax., 96, 1; Muller,
Wirksamkeit des Pfandungspfandrechts, 102; Haendel, Rechtschutz ... ,
1914, Sb. n. ř. (9) 3495, (11) 4441 a j. - Totéž platí při nesprávném
TozvrženÍ nejvyššího podání: Jud. 220; v konkursu: Mayr, 198; Bartsch,
Kommentar, § 46, poz. 9.
12) Shora § 349, Č. 3; Sb. n. ř. (9) 3342.
13) Sb, n. ř. (7) 2815, (9) 3525, (11) 4249.
14) Rozhoduje tu právo veřejné: MayI', 54; Unger, Grunh. Z., 31,
122; sro vn. rozh. n. s. Č. 1844.
15) Sb. n. ř. (16) 6309. Lze však požadovati zpět to, co bylo plněno
na základě uznání omylem učiněného.: Sb. 1282.
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o) Koneč.ně splatil-li kdo dluh jako domněle platný" ačko
liv"1 je pro nedostatek formali,t neplatným 16).

I tak-o'v áto plnění muž,e' však požadova,ti zpět, kdOo není
.zpusobilý k právním jednáním (§ 1433).
d) Dluh, který dosud není splatný, př,es tOo již po právu
trvá. Pro-to není to, 00 bylo plněnOo př,ed splatností, plněním
něčeho, co není dluhovánOo (§ 1434) 17).
2. Žaloba, kter:ou se p02aJduje věc zpět, jest žalobou
(),sobní 18). Směřuje vUči příjemci plnění a vuči jeho, dědicům,
nikoliv však vuči ,osohám ,třetím. Předmětem žalOoby 19) je be'l(luvodně plněná "věc" 20}, anebo, bylo-li plněnOo "jednání", odměna přiměřená ,opatř<mému užitku. Jestliže dlužník, ktel'ý má
právOo vomi, omylem plnil všechny <hle volby dluhované věci,
:zu.stane mu právo volby zachováno i pro p02.adování zpět
{§ 1466). Vykonal-li tako'výtOo dlužník plnění v omylu a ne,věda:
'Že mu přísluší p;rávo v,olby, můž,e plnělÚ požadovati zpět a místo
něho vykonati jiné mo'žné plněIÚ 21).
a) PrOo ro,zsah nároku na vrácení rozhoduje, byl-li dr,žitel
poctivý anebOo nepoctivý, vědě~-li 00 omylu osoby plnící, anebo
musel-li o něm věděti anebo ne (§ 1437) 22).
a) Boctivý držitel dos,tane náhrad-ll za náklady pOodle' míry
dosud trva.j~cího výsledku (§§ 331, 332). Podrží plody před po16) Shora § 293, Č. 2 b. Proto není přípustno odporovati právnímu
jednání pro formální nedostatek, když již skutečně bylo splněno: Rozh.
oz 9. ledna 1903, Not. Z., 1904, Č. 37; srovn. též Sb. 794. Jinak je tomu,
bylo-li plnění vykonáno nejen za účelem splnění, ale za účelem uzavření
neplatné smlouvy: doleji § 435, poz. 3.
17) Výjimka: § 1421; srovn. též obch. zák. čl. 165, 197, 218; zák.
o spoleonQswelh s lUČ. obm, , § 83; kolllk. ř., § 47.
18) Není zapotřebí, aby šlo o nárok soukromoprávní: Mayr, BeTeieJierungsanspruch, 60; jimk Sb. n. Ť. (4) 1477, (6) 2502.
10) Pavlíček, ZUl' Lehre ... , 68; Pfaff, Gel'. Z., 1868, Č. 30 až 35;
Schey, Verjahrung der Entschadigungsklagen, 52; Tuhl', Zur Lehre von
-der ungerechtf.ertigten Bereicherung, Slavn. spis Bekkerovi 1907, 291;
Swoboda, Ger. Z., 1913, Č. 4, 6, 7.
20) Žaloba směřuje v prvé řadě na vrácení, nikoliv na náhradu
bodnoty: Sb. 1148.
21) Shora § 295, po'z. 13.
22) § 1304 (kopkurující zavinění) použíti nelze: Sb. 4998. Je-li tu
několik příjemc~ neručí soHdámě : Sb. 13.064.

394
dáním žaloby oddělené (§ 330), třebas se tím obohacuje 2H).
Zcizil-li nebo spotřebH-li věc, neručí za náhradu škody (§ 329)~
ručí však s hlediska užitečného užití (§ 1041). Bylo-li plnění vykonáno v penězích nebo v jiných 7Jastupitelsk,ý ch věcech, které
jako takoV'é nelze požadovati zpět (§§ 370, 371), ne,-Iznikne čistý
dluh částky 24), jehož nebezpečí by šlo na účet příj,emcŮ'v, nýbrž
jde pak o spotřebení smísením, pď'"i čemž se právo požadovati
zpět poskytuje toHko podle míry užitku již nabytého (§ 1041) 25)_
Úroky dluhuje poctivý příjemoe teprve ode dne žaloby (§ 330) 2n).
Naprot.i tomu nemá nároku na náhradu ceny, kterou zaplatil
osobě třetí za věc }emu omylem plněnou (§ 333) 27).

tJ)

Nepoctivý příjemoe ručí tak, jako ručí nepootivý držite.I
vlastnické (§ 335). Rlu,čí tudíž alespoň za zákonné
úroky (§ 1333), jestliže však skutečně dostaJ více anebo jestliže
Ly žalobce byl dosáhl vke; ručí t.aké za to.
vůči žalobě

b) Žalobce je povinen dlOkázati 28) platbu, omyl29) anebo
jinaký důvod pro požadování zpět 30); dáJle musí dokáza.ti, ž,e
dluhu tu není al ). Jenom tehdy, požaduje-li se' zpět vykonané
plnění proto,' ž1e pla,titel byl nezpůsobilý k právním jednáním,.
je příjemoe po,v inen ,d oká,zati, že dluh je správný a splatný 32)_
23) Sb. n. ř. (14) 5596; Randa, Eigentum, 296, poz. 56 g; Ehrenzweig,
J. Bl., 1910, č. 14; j. ID. !'faff, na uv. ID1stě; Pavlíček, 83; Unger, Grtinh.
Z., 31, 130, poz. 64. Roční náležitosti indebite přijaté nemůže příjemce
sobě zadržeti jakožto plody: Sb. 11.656.
24) Tak: Sb. n.

ř.

(15) 6179.

25) Avšak též v příčině peněz bona fide spotřebených: Sb. n.
3410, (10) 3751, (17) 6806; srovn. však též Sb. n. ř. (7) 6957, 7083.
26)

Rozb.

Z

29.

března

27) Srovn. Sb. n.
28)

Pavlíček, ZUl'

ř.

1904, Ger. Z., 1905,

č.

ř.

(9)

18.

(8) 3065.

Lehre .. ., 123, 127; Mayr, Bereicberungsanspruch"

689.
20) UngeT, 2, 456, poz. 22, 562, p<Yl. 21, 597, pOll. 47; Pavlíček, 132;:
Krasnopolski, 484 a j.; Sb. 141, 4593, 15.158; jinak podle něm. práva
říšského: May:r, 697 a j.
30) SchUhly, Beweislast ... , 1910.
31) Jinak (Obdoba § 376), jestliže
zweig, 673, poz. 49.
32) Shora § 349,

Č.

3.

příjemce plnění

upíral: Ehren-
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§ 434.

b)

Případy,

kde výsled,ek se l1Jedo'staví
a p r á vn í d ů vod od pad n e 1).

1. Bylo-li plnění vykonáno 2) v úmyslu výslovně prohlášeném anebo podle okolnosti vůči příjemci poznat.elném, aby
bylo dosaž.eno budoucího, možného a dovoleného výsledku, lze
pln~ní po'žadovruti zpět, jes.tliže se výsledek ten nedostaví. Oče
káJvanym výsledk,em může býti plnění nebo jednání pfíjemcovo r
vz.nik závazku pro příjemce, anebo vůbec založení právního,
poměru. Zák,on t.ento případ výs.lovně a všeobe, cně neupravuje,
zná však několik zvlášt.nich poměrů toho,to dnlhu (§§ 1247,.
1447) a zná rovněž P'Í"íbuzný případ, kde požaduje se zpět vykonané plnění proto, pon'ěvadž právní důvod dodatečně odp3Jdl
(§ 1435) 8). Nelze pl~otO pochybovati, že zásada má všeobecnoLl
platno'st.
2. 'Co se týče př,edmětu žaloby, pJatí celkem totéž, co plaH
stran vrácení toho, co nebylodluhováno a bylo přes to, plněno
(§ 1437) 4). Příjemce jest ,t u každým způsobem poctivým dotud,
dokud podle pravidel života může poČíta.ti .s tím, že výsl-edek
se dost:tví. N,epoctivým je, jestliže již ví, že vý1s,llooek jest zmařen, nebo že bude zmařen. Upr,ostřed ležící případ, že věc je
pochybná, lze v podstatě posuzovati podle obdoby moení
poctivého držitele (§ 338) 5).
3. Žalobce musí dokázati, že bylo plněno, jaký je právní
důvod plnění anebo účel jeho a že práv ni důvod j1
eho nebo, úool
odpadl, po případě se nedostavil 6).

§ 435. c) Neplatnost právního

důvodu.

Vykonané plněni lze požadovati z,pět též tehdy, jes.tliže od
počátku se nedos.távalo platného právniho důvodu pro nabytí,
') Mayr, Bereicherungsanspruch, 526, 538.
2) Sb. n. ř. (11) 4469.
3) Příklady: Sb. 4078, 7237, 14.466, n. ř. (2) 802, (3) 891 (4) 1390,
(8) 3038, (10) 3750, (12) 4756, (13) 4955, 4970, (15) 5803 (16) 6299,
6626, (17) 7146, (18) 7334 a j. Vyživovací příspěvky předem zaplacené
nelze však poměrně požadovati zpět, jestliže osoba k výživě oprávněná
zemřela než uplynula doba, za kterou příspěvky byly
poskytnuty
(§ 687, 1418).
4) Sb. n. ř . (10) 3750. Výjimky § 921, 1447 a k tomu Ehrenzweig, 674.
6) Pavlíček, 109; Mayr, 635, 640 a j.
6) Pavlíček, 139; Mayr, 698; Sb. 6147.
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z.ejména tedy, bylo-li právní jednání, na jehož podkladě ' plnění
bylo konáno, zmatečné, nechať zmate,čnos,t ta je důsledkem
vady 1) přivoIení, důsledikem nezpůsobilosti j'edné s,t rany k právním jednáním (§ 877) 2), důsledkem nemoinosti nebo ned'Ů,vole
nost.i obsahu právního jednání (§§ 878, 879), nedo,s tatku před e 
psané nebo zvolené formy 3), duS/ledkem toho, ž~ se nedostává
jiných zákonných předpokladů určitého právního jednání, anebo
n~chať zma.tečnost ta spočívá na jakémkoliv důvodě jiném. Pro
rozsah nároku pl~tí t.otéž, co platí v případě, ž,e bylo plněno
něco" C'Ů nebylo dluho,v áno (§ 1437). Avšak také žaloboo musí
sám vydati, co z právního jednáni ,toho dostal na svůj prosp,ěch
(§ 877). Jeho. ručení nepře1sahuje tedy částku obohacení, kterého již jednou nabyl (§ 1041). Vrácení nastane tu z ruky do
Tuky 4).

§ 436.

d) Ne d o vol e n Ý ú čel.

1. Připad, kde požaduje se zpět "plnění vykonané k nedovolenému účelu" (marg. rubr., § 1174), je blízký případu, kae
se vykonané plnění požaduje zpět pro neplatnos,t právního, dů
vodu. Případ na prvém mí,stě zmíněný sahá však dále. ,,00 kdo
dal tomu, kd.o se chtěl nedovoleného, činu d'ŮpuS/titi, za tím úče1) Sb. n. ř. (14) 5703, (17) 7090. Nedostatek svolení nenáleží pod
§ 877. Nedostatek takový nezakládá nárok z obohacení: Sb. n. ř.
(1) 112; Ehrenzweig, 675, poz. 1.
případy

2) Původně měl § 877 vůbec na mysli jenom nezpůsobilost k právním jednáním: Ofner, Protokolle, 2, 15; Zeiller, Kommentar, 3, 43.
.Jestliže jedna strana nevěděla o tom, že druhá není způsobilá k právním
jednáním, poskytuje praxe zpravidla nárok na plnou náhradu nejenom
na vY'dání , .,plros,llěClhu" (§ 877): Sb. n. ř. (5) 1706, (8) 3145; slfovn. té-Z
n. ř. (8) 3246, (16) 6514, 6568, (18) 7454.
3) Zpět požadovati nelze (§ 1432; shora § 433 Č. 1 c a), jestliže
bylo něco dáno za účelem splnění dluhu, který je neplatný toliko pro
nedostatek formálností. Naproti tomu lze požadovati zpět to, co bylo
plněno 'z a účelem uzavřeruí nep[atné sm1ouvy,na př. 'zápůjčku merzi
manžely poskytnutou bez notářského spisu, a to ihned bez ohledu na
případná neplatná ujednání učiněná stran doby a způsobu splacení:
Sb. 8012, 10.974, 13.099, 13.113, 15.375, n. ř. (1) 56, (8) 3004, 3076, (13)
5105, (14) 5325; ro:uh. z 12. září 1916, J. Bl., 1917, č. 15 (Zentr. Bl., 1917,
Č. 176); jinak Sb. 11.650, 15.077; srOVl1. Krasnopolski, 348; Ehrenzweig,
679.
4) § 877: "Naproti tomu".
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lem, aby činu tomu bylo
(§ 1174, 1,3).

zabráněno,

může

požadova,ti

zpět"

Lhostejno je, z.da příJemoe nedo,v olený čin s,páchal, a,nebo
zoo činu toho zanecha,l; v každém případě musí vrátiti, co.
dostal 1). Předpokladem je však, že příjemce byl od' protiprávního jednání vůči jiné os,ohě zdržen tím, ž,e ono plnělú píijal.
Ručí vždy jako. nepootivý dl'žitJel (§ 1437) 2).
2. Nárok na vrá.c~mí vykonaného plnění z důvodu, že bylo
k nedovolenému úoolu, je podle znění a systematického.
postavení předpisu § 1174, 1, 3 omezeno na úplatné smlouvy
o · nedovolených jednáních 3). Tím není však vyloučeno, žel lzoe
i v jiných případech požadovati z,p;ět to, co bylo plněno za tím
účelem, aby nemožný neblO ned'O'v olený závaz.ek byl splněn. Naopruk, je-li právní jednání neplll!tno, protože plnění je nemožné
nebo nedov,olené, nemá žádná strana míti uži,t ek ze škody s,t rany
druhé (§§ 877, 1447); lz,e tu záJsadně požadova,ti zpět, co bylo
plněno 4) . Nutno však rozeznáva,ti:
plněno

a) Co kdo d'al vědomě za tím úČJelem, aby bylo způ'sobeno
jednání nemožné nebo nedovolené, nemůže požadova,ti zpět
(§ 1174, 1, 1) 5). Sem spadají úplatné smlouvy o jednáních nedovolených nebo nemožných. Nedovolenými js.ou . mimo to nejenom jednání zakáz.aná, nýbrž i taková, která se prohřešují
pro,ti dobrým mravům 6). Na druhé straně nelze také požadovati
zpět úpla,t u ,slíbenou za nedovolený! čin 7) . Rovněž }e neplatno
1) Dary, přijaté v úředních věcech propadají ve prospěch chudinského fondu: trest. zák. § 104, 105. Rovněž tak majetkový prospěch
nebo jeho peněžitá hodnota, která komu byla dána při úplatcích volebních: Zák. z 26. ledna 1907, Č. 18 ř. z. § 3.
2) Pavlíček. 106, 121.
3) Ehrenzweig, 676, poz. 4; rozll. n. s. ze 14. října 1919, Pro Arch.,
3, 86; jinak Schey, Geschaftsfiihrung ohne AUftrag, 15 a j.; rozh.
z 28. listopadu 1916, J. Bl., 1917, č. 10.
4) Shora § 435.
5) Rozh. z 20. března 1917, Ger. H., 1917, č. 18. Ani podle § 1432:
Ehrenzweig, 677, poz. 10 proti Sb. n. ř. (17) 6874.
6) Shora § 107, č. 2; na .př. zápůjčka na nedovolenou hru: § 1174,
shora § 408, č. 2 na konci.
7) Pohledávka na mzdu za nedovolenou práci nedělní? Kladně:'
Ehrenzweig, 678, 'Verkauf, St. W. B., 1, 167; záporně: Sb. n. ř. (4) 1309,.
(7) 2849 a j.; shora § 107, poz. 10.
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' zajištění

takovéto úpll!-t,y, a lze zástavu požadovati zpět 8). Právo
fisku však, nabýti toho, co takto bylo plněno, o kterémžto
právu se zákon zmiňuje (§ 1174, 1, 2), uskutečněno net~í.
b) Stran osta,t ních nedovolených smluv platí pravidlo, že
nikdo nemá: míti prospěch ze škody dJruhého (§§ 877, 1447), že
tedy lze pOlžadovati zpět to, 00 byló p~něno 9). TOl platí ze'j ména
, o obchodech lichvářských (čís. ml>ř. ze 12. října 1914, c.. 275 ř. z.,
§ 7) 10), o neplatné' smlouy1ě učiněné na prospěch jednoho věřitele
při nuceném narovnání (konk. ř. , § 150) anebo při vyrovnání
v předběžném konkursu (vyrovn. řád, § 47), -o neCUovolených
hrách 11), o zprosÍ>l'8dkování sňatků 12), ,o nepla,t né smlouvě
o přeis un daně (zák. >O osob. dan., § 238),0 nedovoIenýchobchodech termínových (zák. ze 4. ledn.a 1903, č. 10 ř. z., § 16) a
,o nedovolené smlouvě o plnění věcí 13).
Předmět zpětného požadování jest, pokud neplatí zvláštní
předpisy, určiti podle všeobecného pravidla § 1437. Příjemce se
pokládá za nepoctivého drž i t,ele, jestliže ví, že plnění nesmí podržeti 14).

O.

Odpůrčí

právo

věřitelů

1).

§ 437.
1. Právními jednáními, dlo.týkajícími se majetku dlužníka,
který je k placení nezpůsobilý, mohou býti v'ěřitelé jeho přímo
8) Pře s § 1174: Ehrenzweig. 677, poz. 12.
9) Nárok na vrácení z důvodu, že strana plnící nevěděla o tom, že
tu není závazku (§ 1432), při nedovolených smlouvách vyloučen není:
Sb. 6529, ll. ř. (14) 5513; jinak n. ř. (10) 3694.
'0) Zejména též o zápůjčce poskytnuté lichváři k účelům jeho
<>bchodu: Ehrenzweig, 150, pOz. 3; Geller, Zentr. Bl., 1918 (poznámka
vydavatelova) proH rozhodnutí z 10. října 1917, sdělenému v Zentr.
Bl., 1918, Č. 60.
") Shora, § 408, Č. 2.
12) Shora, § 316, Č. 1.
13) Na pC Koupě nevěstince: Ehrenzweig, 679.
14) Ehrenzweig', 680.
') Menzel, Das Anfechtungsrecht der Glaubiger, 1886; Krasnopolski, Das Anfechtungsrecht der Glaubiger, 1886; Jager, Die Glaubiger.anfechtung auBerhalb des Konkurses ' (něm. právo), 1905; Bartsch,
Zprávy 32. sjezdu něm. práv., 1, 404; Alb. Ehrenzweig, Zur Reform
des ost. Anfechtungsrechtes, J. Bl., ' 1914. Č. 39; Kornitzer, Das Problem
de.r Glaubig'eranfechtung in Recht und Wirtschaft, Not. Z., 1914, Č. 33
.až 37; Rintelen, Die Anfechtungsordnung atd., 1915; týž, Handbuch des
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nebo llepnmo dotčeni ~) . O. z. o. poskytuje věřitelům ochranu
tůliko proti daTo,-lání (§ 953). Obchodní zákoník (čl. 259) 3)
chrá,ní věřitel,e proti některým opatřením tichého spo,lečníka.
Ro'zsáhlejší ochtanu proti ~krác~mí poskytl včřitelům beprve
zikům odpůrčí ze dne 16. března 1884, č. 36 ř. z. Na jeho místo
nastoupil nyní no,v ý řád konkursní pw odpor v konkursu :l
:zvláštní řád oupŮTčí (cís. na,ř. z 10. prosince 1914, Č. 337 ř. z.)
pro odpor mimo konkurs.
2. Oďpůr lze podati pl'oti právním jednáním 4), týkajícím se
. jmění dlužníkova (konk. ř., § 27; oďp. řád, § 1) 5) . V jistých
}Jřípadech také proti právním jednáním oQosob tře'tích, jak'o na pl'.
pro,t i právn~m jednáním nabyvatele dlužníkovy věci prodané
-v nucené dražbě (kol1ik. ř., § 29, Č. 2; odp. řád, § 3), konečně
též proti opomenutím, kterým dlužník pozbývá! práva, anebo
kterým proti němu právo nějaké s,e zakládá, zachovává nebo
-zajišťuj1e (konk. ř., § 36; odp. ř., § 7) 6) . Odporovati nelz,e. však
I
tomu, že dlužník opomenul Ilěčeho, nabýti, kdežto na,o pak lze
ůdporo,vati tomu, opomenul-li dlužník nastoupiti dědictví, poněKonkursrechtes, §§ 39 až 52; OberIii-nder, J. Bl., 1915, č. 26; E. Wolf,
Zum neuen osterr. Anfechtungsrecht, Not. Z., 1915, č. 17, 18, 43, 47 až
.52, 1916 č. 10; A. Rosmarin, Kommentar zur Anf. O., 1916; A. Lehmann,
Kommentar 'zur ost. Konk., Ausgl. u. Anf. O., 1916; Bartsch a Pollak,
Kor:k. O.... , 1916 a 1!!17; Krasuopolski, 489; Ehrenzweig, 640;
.Schuster, 116.
2) Příčinná sou vislo t jako při náhradě ško\'ly: Ehrenzweig, 641.
3) Není zrušen: Rinteleu, Handbuch, 253; Bartsch, Kommentar,
čl. III. uvozovacího nařízení, poz. 25.
.
4) Právní čin ' je pojem širší než právní jednání: shora § 94, poz. 1.
Odporu podléhají též právní činy, soudně schválené; Sb. 13, 439; právní
jednání pro nedostatek formy neplatná: Sb. n. ř. (8) 3094; srovn. též
n. ř. (8) 3004, (9) 3455. Jiné případy: Sb. 13.783, 15.229, 15.293, n. ř.
,(7) 2635. (13) 5256.
5) Také opatření o budoucích právech: Sb. n. ř. (16) 6662; naproti tomu nikoliv zřeknutí se dědictví: Sb. n. ř. (11) 4416; Ehrenzweig,
641, poz. 7; Krainz, 2, 2, 316, poz. 27; proti Alb. Ehrenzweig, Kommentar
"'Lur Anf. O., 57, a Bli1rtsc!h, Kommentru' ZUl' K. O.,' § 22; 1'0V'J1ěž nikú.uv
změna náboženského vyznání z důvodů majetkových: Ehrenzweig, 641,
poz. 6; Hecht, J. Bl., 1909, č. 40, Griinberg, Ger. Z.. 1917, č. 41; jinak
.Sb. n. ř. (6) 2232; Ehrenzwoig, Kommentar, 53; Bartsch, Kommentar
zur K. O., § 27. poz. 36; konečně také nikoliv vzdání se živnostenské
.koncese, Sb. n. ř. (14) 5607.
6) Na př. nepodání rekursu: Sb. n. ř. (12) 4937: nepodání přihlásky
při rozdílení nejvyššího podání: Sb. n. ř. (18) 7254.
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vadž nastoupení dědictví je právním: činem, Merý ohsa,huje právo>
již le'X is,tujíCí, právo dědické (§ 537; konk. ř., § 36; oďp. ř., § 7) 7) •.
3. Odpůrčí nárok 8) smě'řuje vůči oné osobě třetí, která.
prá!vním činem v odpor vza,t ým něčeho nabyla zmaj.etku dlužníkova. Proti prá.vnímu náJstupci té-to osoby směřuje nárok
tehdy, jesUiže mu v době nabytí bylo znáJmo nebo muselo býti
známo, že lze podati od,por anebo j1estliže nabyl bezplatně (konk.
ř. , § 38, odp. ř., § 11). Při blízkých příbuzných dlužníkových
platí domn'ěnk'a, že o odporova.telnosti věděli nebo vMěti musili
(konk. ř., § 38, oďp. ř., § 11). Proti dlužníku samotnému smě
řuje náirok odpůrčí jenom pokud! je právním nástupcem prVého
nabryvatel,e 0), anebo pokud od: prvého nabyva,te.Je právo svojeodvozuje.
4. Odpůrčí nárok předpokládá, že dilužník je nezpůsobilý
platiti. N ezpů:Sobilo,st platiti se IWokazujel zaháJjením konkursU"
(konk. ř., § 27) anebO' důkazem, že nu'clený výkon proti jmění'
dlužníkovu byl bezvý:s,l edný (odp. ř., § 8) 10). K odporu oprávněn je v konkursu toliko správce podlstaty (kOM. ř., §§ 37"
115) 11). Mimo kouk.urs tDliko jeďnotlivý věi"itel, který má 12),
pohled.ávku již vykonatelnou a ma,mě s,e pokbušel o' nucený
výkon, anebo který může prokázati, že by nuoe,riý výkon nevedl'
k úplnému uspokoj1ení jeho pohledávky (odp. ř., § 8) 13).
5. Důvody odporu zákon udáAvá vyčerpávajícím zpŮ:oohem ..
Důvody ty platí dílem jak v konkursu, tak mimo něj, dílem toliko,
v konkursu. Jeďnotlivédůvody oďpť1rčí se navzájem nevyhl7) Ehrenzweig, 641, poz. 9.
8) K odporu oprávňují toliko pohledávky peněžité: Sb. 12.743,
12.855, 13.433.
0) Sb. 14.126, 14.725.
10) Není nutno, aby též případní spoludlužníci byli k placení nezpůsobilí: Pamětní spis, 177; Rintelen, Odpůrčí řád, § 8 a j. proti dří 
vější praxi. Sb. n. ř. (1) 214, (2) 668, (14) 5656.
11) Konkurs nedotýká se odpůrčího práva osob, majících nárok na
separaci: Konk. ř. § 37, 5.
12) Rozhoduje tu doba odpůrčí žaloby: Sb. n. ř. (8) 3248. Rozh.
ll. s. Č. 1822. Avšak stačí též pohledávka, přiznaná pro futuro: Sb.
10.918, 15.612, n. ř. (7) 2635. Odpor lze již před vykonatelností pohledávky uplatniti námitkou. Stejně v exekučním řízení rozdílecím:
Odp. ř. § 10. K zachování lhůty je připustno, předběžně vyrozuměti odpůrce: Odp. ř. § 9.
13) Sb. 11. ř. (9) 3627, (12) 4883; rozh. n. s. Č. 1858.
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čují

14) a mohou trvati též vedle důvodů zmatečno·sti nebo dů
k odporu podle občanského práJva 15). Odpo·r j,e všaK dllvodným jenom, byl-li konkurs zahájen v určité: lhůtě od oka.mžiku, kdy proveden byl právní čin, pro·ti němuž odpor se podává, anebo byl-li za trvání konkursního říz.ení v takovéto lhůtě
podán odipor sám lG). Právní činy, které kndatáJř provede po, zahájení konkursu, nejsou předmMJem odpom (konk. ř., § 27),
jsouce beztak vůči konkursním věřitelům bez účinnosti (konk. ř.,
§ 3, S,l~ovn. též § 12).
vodů

a) Odpor mezi konkursem nebo mimo konkurs je odtivodllěn,

stal-li se dotyčný čin v tom úmyslu, aby věřit.elům byla
újma 17), anebo bez ohledu na to, jde-li o opatření
hezplatné. V každém případě však předpokládá odpor, že žalobci
se děje újma 18).
způsobena

a) Odpor prvého druhu (konk. ř., § 28; odp. řád, § 2) přeď
pokládáJ, že úmys.I poškoditi věřitele musel býti druhé straně
:mám. Při právním úkonu vůči blízkému pHbuznémn nebo ve
pro·spěch takového příbuzného (t. zv. prálvní jedmání phbuzens.ká:
loonk. ř., § 32; odp. ř., § 4) se pi-.edpokládá, že d'ruháJ strana o tom
věděti musila. Lhůta odpůrčí oiní dva roky, je-li však prokázáno, že druhá strana o tom věděla, deset rokú. Smlouvy kupní,
směnné a doda,cí, uzavřené dlužníkem v posledním roce, jsou
předmětem odpom bez ohledu na dlužníkův úmysl, jestliže druhá
14) Bartsch, Dobré zdání, 437; Ehrenzweig', Gel'. Z., 1915, č. 7. Odsouzení je přípustno také z jiného důvodu odporu, než toho, který
v žalobě je uplatňován: Sb. 11.311, n. ř. (1) 416; jinak Sb. 11.974, 12.658.
15) Na př. odpor proti zmatečné smlouvě: Sb. 11. ř. (8) 3094; proti
právnímu jednání na oko učiněnému: Bartsch, Komm. ZUl' K. O., § 27,
poz. 50 a j.

16) Lhůty nejsou lhůtami promlčecími, nýbrž propadnými: Sb. J1. ř.
(9) 3551. Stran počítání lhůt: Sb. J1. ř. (5) 2030, (6) 2346, (8) 3041;
Presser, Anfechtungsfristen, Zentr. Bl., 1916, 638. 794.

újmu. nemusí však směřovati vtlčř
Sb. 12.370, ani vůči určitému věřiteli: Sb. 14.034. Vůbec
.,tači úmysl případlllého pQško'zení: Sb. n. ř. (5) 2055. Zamýšlená újma
může však za okolností nastati též splacením správného a splatného
dluhu: Sb. n. ř. (5) 2058; Ehrenzweig, 644, poz. 31 s doklady pro a proti.
17) Úmysl,

všem

způsobiti věřitelům

věřitelům:

1~) Odpor je tedy vyloučen, jestliže by strana odporující ani jinak
nebyla došla uspokojení: Sb. 11.419. 14.091, 14.630, 15.145, 15.406, n. ř.
(7) 3772, (13) 5101.
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strana musila v těchto smlouvách poznati zašantrooení majetku
v neprospěch věřitelů 10).
(J) Odpor proti darování (konk. ř., § 29; odpůrčí řád, § 3)
je přípustným proti bezplatným opatřením 20) posled'ních dvou
let. Vyjmuty jsou však příležitostní dary, věnování a opatření
\T obecném prospěchu, které vyhovují mravní po'v innosti anebo
ohledůln slušnosti, pokud se tal( děj, e v přiměřených mezích.
Bezplatnému nabytí je na roveň postaveno nabytí věcí dlužníkových vrchnostenským opatřením (příklepem a pod.) za úplatu
z prostř,edků dlužníkových 21). Rovněž lze podati odpo'r proti
něk,terým opatřením z majetkové'ho práNa manželského (konk.
i., § 29, č. 3; odpůrčí řád, § 3, č. 3) 22).
b) Tolik'o za trvání konkursu je mimo to, přípustný odpor
pro poskytování výhod anebo proto, žle druhá s,tra,na věděla
() nezpůsobilosti dlužníko,vě k placení.
a) Odpor pro poskytnutí vlýhod (konk. ř., § 30) má místo
-vůči zajiš,tění nebo uspokojení, kterého nabyl věii.tel v posledních 60 dnech, než s,e s,t al dlužník nezpůsobilým pJati ti, anebo
než byl podán návrh na zahájeni konkmsu, anebo po
'z ahájení konkmsu, pokud se týče po nezpůsobilosti dlužníkově k placení. Jestliže
však věřitel tím nabyl toliko
úhrady jemu náJežející, jenom toho, 00 žádati jest oprávněn, je odpor odůvodněn toliko, jestliŽle dlužník věřiteli plnil
v tom úmyslu, aby tomuto jednomu věřiteli poskytl výhody vliči
druhým věřitelům 23) a jestliže úmy,s,l tento' musel býti znám
10) Tomu je tak jenom při nápadném nepoměru mezi kupní cenou
a hodnotou odhadní: Sb. 11.311; srovn. však též n. ř. (2) 527.
20) Sem nespadá: Zřízení zástavy za dluh již splatný (Sb. 10.644,
10.735, 10.749, 13,502, 13.814, 14.672, n. ř. (16) 6277; jinak Sb. n. ř. (5)
1821) ; Ehrenzweig, 644, poz. 30; uznání dluhu vykonatelným spisem
notář ským: Sb. 11.420; uznání dluhu za poshovění: Sb. n. ř. (1) 308;
l'ukojemství: Sb. 13.053; nepodání rekursu proti exekuci zaji š ťovací: Sb.
n. ř. (13) 4937. Avšak náleží sem vydání směnky za dluh, který pro
formální nedostatek je neplatný: Sb. 11.977, 12.606, n. ř. (13) 5220;
jinak n. ř. (13) 5105; zřízení věna zadluženým otcem: Sb. 14.597; smíšené darování: Shora, § 126, Č. 2 e); pojištění životní: Shora, § 405, poz.14.
21) Spitzel, Ger. R., 1915, Č. 7; Bartsch, Komm. ke konk. ř. § 29,
poz. 25.
22) Příklady: Sb. 10.608, 12.589, 14.025, 15.018, 15.414, 15.725, 15.840,
16.157, n. ř. (1) 362, (7) 2775; Ehrenzweig, 644.
23) Sb. n. ř. (16) 6662; Bartsch, Kommental' ZUl' Konkursordn~mg,
§ 30, poz. 33 a j.; částečně jinak Roffer, Ger. Z., 1916, Č. 49.
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onlhé straně. Obojí se př.edpokládá při blízkých příbuzných.
Nabude-li však věřitel úhrady úchylné, něčeho, co mu nepatří
vi'lbec, anebo co mu nepaltří tímto zpúsobem anebo v tuto CLobll,
nezáleží vilbec na tom, aby tu byl úmysl poskytnouti výhodu H),
.a věřitel f>6 vymkne z odpom jenom důkazem, že skutečné výhody nedostal.
tJ) Odporu pro vědomí o nezpi'lsobilosti dlužníkově k placení
{konk. ř., § 31) podléhají všechna právní j.ednání, která učiní
lu-idatář po době siv é nezpŮ'sobilosti platební anebo po ná.vrhu
11a zahájení konkursu, avšak ne dříve než šest měsíci'l př·ed 'skutečným zabájením konkursu, jsou-li právní jednání ta na újmu
věřiteli'l; dále je přípustný odpor proti všem právnim úkonům,
kterými věřitel konkursní nabudl6 zajištění nebo uspokojení,
jestliže zúča.stněné osobě muselo býti známo, že dlužnik je ne:zpi'lsobilý k placení, anebo' že návrh na zahájení konk'ur&LL byl
-podán. Při blízkých píibuzných se toto vědomí opět př·edpokládá.
6. V odpor braný právní úkon je bezúčinný vůči konkursním
věřitelům (konle ř., § 27) anebo vůči v'ěřiteli, který mimo
lwnkurs odpor pODává (odp. ř., § 1) 25), a to od doby podání '
()dporu (konk. ř., § 40; odp. ř. , § 14) 26). Co z majetku kridatářova uniklo, co z tohoto jmění bylo zcizeno anebol opuštěno.
mus.í býti zahrnuto do konkursní podstaty anebo, není-li to
možné, musí býti na,hra.z,eno (konk.· ř., § 39). Mimo konkurs' je
třeba, aby věřiteli bylo umožněno uspokojiti svoji pohledávku
bez ohleDU na p["ávní úkon v odpor braný (oc1pi'lrčí řád, § 13).
'ÚdJpor mimo konkurs lze všalť odvrátiti včasným uspokojením
věřitele, který ODpor choo podati (odp. ř., § 17).
24) Rozh. z 3. ledna 1917. Ger. H., 1917, Č. 13.
25) Třetí osoby nemohou se odvolati na možnost, podati odpor.
'Sb. n. ř. (3) 978. O účinku odporu 'p roti hy;pOltélce se strany zad'nějšího
l1ypotekáře, viz literaturu a' rozhodnutí u Ehrenzweiga, 641, poz. 1.
26) Stran otázky, zda odpor má účinek věcný nebo obligační, srovn.
Bartsch, Komm. zur K. O., § 27, poz. 8; Rintelen, Handbuch, 217:
'Ehrenzweig. Kommentar, 32; Reichmayr, Glaubigeranfechtung, 1913, 41;
{)ertmann, Glaubigeranfechtung, Z. f. d. ziv. Pr.: 33, 1; Wolf, Not. Z.,
1915, č. 17, 18 a j.

26*

Rejstřík věcný.
(Heala podle podstatných jmen,

A.
~bandon

2, 3, 370.
.abstraktnost delega č ní 143.
:adresát 78.
.advokát, advokacie 176, 289, 296,
297, 300.
:agent 69, 275, 292, 322, 324.
agio 219.
-akcept 143, 339, 376, viz též směnka.
.akceptant 179, viz též směnka .
.akcie 29, 134.
akord 266, 271, 276, 303.
:akreditiv 142.
.aktiva 3, 194.
.akt notářský 3 136, 187, 215, 396,
402, viz notář, forma notářská,
listina.
:alimentace 18, 48, 65, 130, 182, 187,
192, 349, viz výživa, nárok.
.-alkohol, -ik 53.
..amortisace 25, 31, 33, 34, 36, 135, 172,
viz J,lapíry cenné, majitelské.
.analogle 73.
.anatocismus 16.
..anuita 217.
..arrha 82, viz závdavek.
..asignace, asignant, asignát, asignatář 141 n., viz poukaz.
.atelier 192.
.automobily 20, 107, 108, 366, viz
ručení, řídič.

B.
'ba.nka, bankéř 23, 25 . 73, 199, 200,
203, 204.
bankovka 88, 90.
beneficium excussionis realis 116.
beneficium inventarii, viz inventář,
soupis.
bila.nce 22.
blesk 330, viz pojištění, požár.
bojkot 354.
bolest, bolestné 192, 345, 347, 348,
355, 358.
bonita 132, viz pozemek.
lJřemeno 97, 134, 227, 239, 247.
- důkazní, průvodní 85, 105, 150,
209, 218, 357, 365, 374,

čísla

zoa;::í stl'anky.)

břemeno knihovní 98, viz knihy.
- reální 18, 97, 315.
budoucnost ' 353, viz zaopatření, výživa.
bursa 68, 343 .
bydliště 23, 24.
byt 10, 24, 39, 74, 242, 245, 256, 259,
260, 293 314, 316, 317, 371.

C•
causa 62, 76, 127, 132, 194, 395. viz
důvod.

cautio indiscreta 64 .
cedent, viz cesse .
cena 5, 8, 66, 70, 99, '104.
-- kupní 26, 79. 80, 222, viz koupě.
- kursovní 343.
- mimořádná 3.
- nejvyšší 223.
- paušální 200 .
- trhová, viz kupní.
- úhrnková 290.
- záliby 70 .
cennosti 210, viz papíry cenné, věci.
cesse (cedent, cessionář. cessus) 39, ,
65, 88, 1l;!3 n., 125, 136, 169, 180,
183, 216 .
- pohledávky knihovní 126.
- zeslabená 125.
- tichá 125.
- zajišťovací 126.
cesta 97. 366.
cestující 292, 362, viz agent, doprava,
host, hostinský, ,1;llavba, povozník,
ručení, železnice.
cizinci 206, 207, viz host.
clausula rebus sic stantibus 58. 59,
213.
concursus duarum causarum IUCl'ativarum 194.
condictio indehiti 389 n.
culpa in eligendo 149, 357, 374, viz
ručení, pomocníci, zaměstnanci.
cvičení 379, viz vojsko, škoda.
Č.
čas 80, 191, 224.
částka peněžitá

níze.

viz doba, termín.
17, 90, 141, viz pe-
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pojištěná 31B.
čeleď, čeledín 266., 282,

Matka

čest 7, 18, 87, 348,
čin nedovolený 19,

314.

352.
106, 149, 396, viz

jednání.
.-. trestný 373, viz delikt, jednání,
ručení, škoda.
ČiJi že. viz nájemné.
čítárna 208.

D.
damno 14.
damnum emergens, viz škoda.
daň 68, 247.
dar 164, 297, viz darování.
- jitřní 173.
darování 4, 5, 6, 41, 14, 77, 79, 121,
125, 164, 188, 299, 311, 403.
- na případ smrti 79.
dávka 16, 42, 247.
dědic (dědictví) 3, 10, 18, 22, 38, 42,
54, 65, 88, 97, 110 121, 169, 192,
193, 237, 258, 291, 301, 309, 311, 312,
313, 315, 329. 334, 336.
delcrederOl 113.
delikt 106, 211, 373, viz jednání, čin,
ručení.
.
dělitelnost plnění 12, viz plnění.
dělník (dělnictvo) 60, 68, 271, 272,
283,337.
- domácký 284.
denunciace 169.
depot 6. 199, 203, 204.
depurace 39, 219.
děti (dítě) 41, 53, 77, 313, 314, 346,
349, viz rodina.
diference kursovní 157, viz obcholl
diferenční.

díl povinný 313.
diligence 265, viz culpa, ručení.
dílo 73, 286 n., viz smlouva o dílo.
disažio 14.
diskonto 27.
divadlo 36, 49, 60, 207, 242, 285, 287,
292.
.
dividenda .32, 162, 168, 177, 180.
dluh, -y 1, 2, 3 a j., viz obligace,
závazek, nedluh, ručenÍ.
- cizí 167.
- konkursní 161, viz konkurs.
- peněžitý 13, 161. viz peníze.
- promlčený 4, viz promlčenÍ.
-- směnečný 142, 170, viz směnka.
- společný 137.
- úhrnný 40, viz solidarita, spoludlužníci.
- úrokový 15, viz úroky.
dluhopis 216, viz pt'ljčky veředné, papíry cenné.

dlužník 1, 2, 3, 28, 37 a j., viz dlubr
konkurs. kridatář.
doba 25, 26, 28, 224, 243, 259, 271.
viz čas, lhůta, termín.
- pracovní 271.
dobírka 24.
dobrodiní soupisu 42, viz beneficium,.
inventář, soupis.
dobytek (dobytče) 92, 95, 228, 331,
viz zvíře.
dodavatel, dodávka 122, 152, 154,.
158, 159, 343.
dohazovač 65 . viz dohodce.
dohazování 64, 65.
dohoda o budoucí smlouvě 57, 80, 82_
dohodce 111, 292 n., 299.
dojnice 90.
doly, viz hornictví.
domácnost 270, 372, viz čeleď, služba.
domněnka 96, 173.
domovník 74, 242, 282, viz smlouva.
donucení 31. 87.
dopis 58, viz pošta, oferta.
doprava 211, 283, 331, 363, viz moře,
povozník, ručení, železnice.
dostihy 338.
dozor 257, 374, viz ručení.
dráha, viz železnice.
- pouliční 363.
dražba 3, 25, 56, 67, 100, 134, 165,
177, 196, 237, 238, 316.
držba 3, 17, 29, 245, 249, 250, 344, 390.
druh 8.
důchod 14, 18, 110, 192, 311 n .. 315,.
346, 349.
- doživotní 311 n.
důkaz 171, viz břemeno důkaznÍ.
dům 199, 286, 371, viz domovník.
důvěra 58.
důvod 62, 78, 79, 189, viz causa.

E.
edice listin 22.
edikt 35, viz dražba.
ekvivalence 293.
ekvivalent 157.
elektřina 220, 369.
emise 30, viz papíry.
emptio rei speratae 236.
- spei 236.
energie 220.
erár 27, viz fiskus, stát.
eskont 88, 126, 163, 222.
e.x ceptio non numeratae pecuniae 173.
exekuce 3, 130, 134, 137, 141, 150.
168, 191, 219, 237, 241, 259, 316,.
viz řízení exekuční, výkon.
expensy 174. viz náklad, výlohy.
exploatace 26.
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explose 330.
expromise 164.
F.
fakultas alternativa 11.
fiakris ta 211.
fides bona 238, 294, 334.
firma 7.
fiskus 54, 183, 378, viz erár, stát.
formálnosti smluv 75, 80.
forma 303, 318.
- notářská 79, viz akt notářský.
- písemná 112, 142, 267, 284.
formulář (pojištění) 323.

G.
garancie 113 viz záruka,
garáže 207.
gáže 270.

ručení.

H.
havarie 388.
herec, herečka 84, 270, viz divadlo,
honorář .

hmyz 262.
hodiny obchodní 52.
hodnocení průvodů 96.
hodnota 3, 7, 8, 89, 99, 100, 258.
honitba 107, 162, 242.
honorář 65 270.
hornictví, hory, horníci 3, 20, 61,
237, 270, 272, 283, 360, 361.
hospodářství 257, 282, 316 viz statek,
pomocník, službodárce.
host 207, 208, 371, viz cestující, ručení.

hostinec, hostinský 5, 206, 208, 371,
viz ručení.
hotel 208.
houpačka 371.
hra 5 31, 37, 76, 340 n.
hy;potéka 18, 25, 27, 43, 67, 118, 127,
129, 131, 132, 134, 138, 146 170,
178, 191, 247. 292, 315, viz knihy
veřejné.

Ch.
chomage 328.
{:,horomyslní 53, 54, 370 viz svéprávnost, zbavení svéprávnosti,
ručení.

I.
indosament, indosant, indosatář 134,
135, 143.
ntercesse 109, 113.
nteres 79.
nventář 194, 256, 258, 309.

J.
jakost 8.
jednání nedovolené 343 n., 397.
jednání právní 8, 9, 15, 22, 41, 48, 63,
85, 163, 294, 295, 296, 398.
jednání právní jednostranné 103.
- - kausální 63.
- - obchodní 85, 100, 133.
jednání protiprávní 370 n.
,- zakázané 296, 343, 397.
jednatel, jednatelství 108, 138, 199,
247. 266, 290, 305, 380, 386.
- - bez příkazu 108, 138, 199, 380 n.
jiskry 362.
jistina 14, 17, 169, 170 viz kapitál.
jízda 368, viz automobil, vozidlo, železnice.
jízdenky 36.
Jmění 2, 3, 21, 22, 23 42, 305, 308,
309, 310, 344.
jury 105.
jus variandi 10.

K.
bytová 293.
kapitál 14, 15, 16, 17, 157, 173, 217,
304, 314, 333, viz jistina, jmění,
majetek.
kapitán 211. viz loď.
kartel 66 67.
kauce 82, 176.
kavárník 207.
keťasství 69, 223.
klíče 256.
klíčné 83.
klid nedělní 269, 271.
kladení účtu, viz účet.
klausule viz clausula.
- konkurenční 67.
klient 176, viz advokát.
klinika 377, viz lékař nemocnice.
knihy obchodní 190, 299.
knihy pozemkové, - veřejné 97, 132,
134, 139, 183, 194, 219, 230, 233,
238, 249, 250, 251, 253, 306, 311,
viz hypotéka.
knížky spořitelní 34, 35.
- vkladní 35.
koleje 362, 366.
kolek 36, 172.
kolektant 341.
komandatista 3.
komisař konkursní 162, viz konkurs.
komisionář 240, 296 , 338, 343, viz
a/l)ent, dohodce.
komitent 338.
kompensace 5, 44, 45, 179 n., 308.
koncentrace 8.
koncese 207, 295.
koně 93.
kancelář

{OS
konfuse 193, viz sloučení.
konkurence. 67, 104, 268, viz jury,
klausule.
konkurs 6, 22. 25, 27, 42, 43, 103,
IlO, 119, 121, 122, 130, 141, 146,
161 n., 169, 177, 180, 183, 187. 194,
301, 308, 310, 311, 312, 400, 401 ,
402, 403 viz říz e ní konk., pod stata
konk., správce konk. poustaty,
vyrovnání.
konosament 134.
konsens 75, viz smlouva, oferta.
kontokorent 171, 190.
kontrakt viz smlouva.
- inominátní 198, 212.
- konsensuální 219, 220, 241, 302.
- reální 58, 74 , 199, 212, 214.
korealita 39, 40, viz solidarita, obli·
gace úhrnná, dluh úhrnný, pohledávka úhrnná.
korporace 302, viz osoba právnická,
společnost.

koup ě

37, 59, 72, 76 81, 88, 93, 109,
125, 166, 220 n., 236, 342, viz
smlouva kupní, smlouva trhová.
- dědictví 88, 109, 237.
- dle druhu 93.
- kuxu 88, 237.
- naděje 76, 236 342.
- na úvěr 102, 224.
- na zkoušku 233.
- podle vzorku 233.
- prenu.merační 102, 224.
-- ruční 220.
- soudní 237.
- specifikační 221.
- úhrnkem 228.
-- úrodv 236.
- vinkulacní 166.
- zpáteční, zpětná 59, 192, 229.
kouř 362.
krádež 209.
krejčí 286.
kridatář 67, 161, 168, 169, 181, 183,
403, viz konkurs.
kupec 10 81, 92, 96, 100, 139, 142,
211, 224 n., 301.
kupony 33, viz papíry.
kurs 215, 343.
kux 3, 88, 97, 165, 237. viz hornictví.
kvitance 171, 172, 173.

L.
laesio enormis, - ultra dimidium 11,
70 72, 76, 92, 99, 100, 101, 140,
236, 241, 307, viz ~krácení, poškození nad polovici.
lázně 207.

léčebné, léčení

345, 360, viz nemoc,
náklad, útraty.
lékárna 242.
lékař 65, 267, 323, 376, 3n
lehkomyslnost 70.
les 257.
lest 54 55, 89, 133, 182, viz úskok.
letadlo 370, viz vzduchoplavba.
lex commissoria 235.
- rhodia de jactu 388.
lhtlta 35, 50, 51, 81, 86, 94, 9!J, 122,
133, 158, 178, 250, 253 , 256, 259,
260, 277, 318, 326, 401.
- deliberační 50, 51.
- dodací 158.
- ediktální 178.
- garanční 94.
- k placení nájemn ého 253.
- promlčeci 86, 94, 101, viz promlčení.

-

stěhovací, vyklizovací 256.
výpovědní 250. 259, 260, 277,
viz výpověď.

326,

lichva 16, 65, 69, 70, 71, 87, 216, 223.
likvidace 310.
likvidnost 180.
list nákladní 134.
- na zavazadla 36.
- skladištní 134.
- zástavní 29, 36, viz papír)'.
listina 22, 29, 31, 35. 60, 169 viz akt.
list.
- tažební 341.
liti s consortes 38.
- kontestJace 101.
litkup 83.
loď 3, 331, 370, viz doprava, havarie, .
moře, plavci, pojišt ě ní, rejdař.
loďař 211.
lom 242.
los 88, 163, 333, 340, 341.
loterie 341, 342.

M.
majetek 2, viz jmění.
majitel, viz vlastník, držitel.
- domu 371, 372. '
mandant, viz zmocnitel.
mandát platební 141, viz moc, příkaz.
mandatář, viz zmocněnec.
man datum twa. gratia 296.
manželé, manželství 64, 67, 173, 187,
215, 260, 303, 396, 402.
marnotratník 114.
maštal 207.
matka 65, 354, viz rodina.
měna 13, 157.
mince 13, 219, viz penize, valuta,
cennosti.
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.ministr 377.
lIníra úroková 15, 16, viz úroky.
místnosti pracovní 270.
místo plnění, platební 23, 24, 80, 163,
164, 168, viz plat, plnění, splnění.
'mobilisace 273, viz válka, vojsko.
moc donucovací 2, viz donucení,
exekuce, výkon.
- plná 164, 295, 301.
- právní 392.
-- vyšší 364.
'monopol 67.
mora, viz prodlení.
moratorium 27, viz příročí.
moře 69, 211, 369, 383, 388, viz do·
prava, loď, plavba.
motocykl 366.
mravnost 270.
mravy dobré 61, 64, 65, 345, 307.
- obchodní 144.
:mzda 3, 66, 269, 299, 382, 3!)o, viz
čeleď, plat. smlouva služební, za·
městnanci.

N.
nabídka 48, 49, viz oferta.
náboženství 270.
nádraží 34, 363.
nafta 242.
::náhoda 83, 151, 194, 201, 254, 271,
288, 364., 367, náhoda smíšená
201.
::náhrada 144 279.
- nákladu, výdajfi 3, 213, viz náklad.
- škody 2, 10, 18, 19, 55, 67, 80, 83,
84, 88, 94, 114 119, 147, 148, 150,
152, 158, 163, 176, 192, 199, 209,
245, 268, 279, 281, 287. 297, 31~,
343 n., 394, viz škoda.
Illáhradník 149, viz pomocník, zástupce.
llájem 21. 27. 72, 241, viz nájemné,
smlouva nájemní.
]Jájemce" nájemník 77, 162, 242, viz
smlouva nájemní.
nájemné 244, 252, 264, viz smlouva
nájemní.
Illáklad (y) 3, 11, 17, 20, 42, 100), 213,
~!7, 257, 273, 2~6 , 316, 348, 306, 382
387, viz pohřeb, léčebné, lk'Í.hrada,
výdaje.
nakládání zlé 348.
nakladatel 240, 291, viz smlouva na·
kladatelská.
nález nálezce 3.
nálezné 130.
náležitosti vedlejší 14, 18.
- viz forma.

námitky 28, 31, 78, 87, 101, 184,
nárok odpůrčí 400.
narovnání 6, 9, 313, viz smír.
nástupce 10~ viz dědic.
naturalie 244, 314 315, 318.
návrh 48, viz oferta.
nebezpečí 24, 90, 149, 160, 164, 227,
239, 254, 258, 271, 287, 289. 300,
318, 325, 327, 358, 363, 369.
nedbalost 272.
neděle 271, 397.
nedospělci 19, 370.
nemoc, 262, 272, 273, 346, viz lékař,
léčebné,
nemocnice, pojišfování
nemoc.
nemoc zvířecí 92, viz vady, správa,
dobytek.
nemocnice 274 372, viz léčebné.
nemovitost 25, 139, viz dům, tatek.
nemožnost plnění, splnění 10, H14,
viz plnění, splnění.
nepříčetnost 336. viz choromyslní.
nerosty 3, viz hornictví.
neurčitost předmětu obligace 29.
nevěsta 65.
nezletilec 3 6, 21, 54, 55.
nezpůsobilost k placení 196, 403.
nezvěstnost 317.
nežalovatelnost 6, viz obligace nattlrální.
nosi~ 365.
notář 296, 376, viz akt notářský.
notifikace (směnky) 33.
novace 5, 6, 15, 45, 121, 140, 188, viz
obnova.

o.
období 325, viz doba, termin.
obec 285, 377, 380.
obchod 23, 68, 82, 94, 95, 100, 173,
225, 294, 302, 342, 343.
- ažiový 2Hl.
- bursovní 68, 343.
- diferenční 294, 342.
-- fixní 154, 162.
- promesový 6 342, viz promesa.
- splátkový 82, 94, 95, 100, 225, 342.
- terminový 302.
obchodník 173, viz kupec.
obilí 68, 74.
objednatel 266, 286, viz smlouva
o dílo.
objednávka 287.
oblast 50.
obligace 1 n., viz dluh, smlouva, ručení. závazek.
- alternativní 9, 37.
- dělená, dělitelná 37, 41.
- dílčí 38.
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obligace dle volby 9, 10, 11, 38, viz
volba.
- - druhová 8, 9, 10.
- dualistická 37.
- ex delicto 106, 211, 373.
_ . generická 8.
- naturální 4 339.
--- nedělitelná 39.
- nedokonalá 4.
- obsah její 1.
- pluralistická 37.
- podmět její 28.
- pojem její i.
- postup 46.
- souhrnná 37 n.
- úhrnná 37, 38, 40, 43 n., 103, 129.
- utvrzení její 109.
- vznik její 48 n.
- zánik 163.
- z různých důvodů právních 380.
obligo, bez- 49.
obnova 146, 188 n., viz novace.
obohacení 20, 23 . 48, 78, 156, 384 ll.,
389, 390.
obžaloba ministra 377.
odevzdáni pozůstalosti 3, 42.
oděv 273, 286.
odkaz, odkazovník 18, 42, 125, 194.
odpočtení 5. 179, viz kompensace.
odpor 398 ll.
odprošení 352.
odstup od smlouvy 152, 153, 157, 158.
odstupné 80, 82, 83, 84.
odškodnění 81, 273 289, viz škoda,
náhrada škody, zadostiučinění.
odvolání 104, 105, 145.
oferent 50, 51, 52.
oferta 48 n., 56, 138, 322.
- přijetí její 51, 52. 138.
ohlášení sporu 133.
ohrožování úvěru 19. .
ochrana dělnictva 68.
ochrana nájemníků 259.
okno 37i.
omezení exekuce 3, viz exekuce.
omítka 371.
omyl 31, 55, 70, 73, 92, 98, 140, 323,
390, 391, 394.
opa trovník, -nictví 22, 42, 53.
opilství 5, viz alkohol, svéprávnost.
opovědění sporu 97.
organisace 61.
osnova smlouvy 75.
o~oby domácí 266, viz čeleď, pomocník, příbuzní , rodina.
morální 302.
- nebezpečné 371.
_ .. nepříčetné 364.
- nezpůsobilé 373, 374.
_

_

o

osoby podřizené 148, viz čeleď, pomocník, zaměstnanec.
- právnické 53, 297, 301, 302. 308,
viz korporace.
- příbuzné 266, viz manželé, rodina.
- služebné 257, 372, viz čeleď, pomocník, zaměstnanec.
ošetření 274, viz lékař, léčebné, nemocnice.
otec 22, 65, 354.
otrava 53.

P.
pactum de contrahenclo 57. 80. 82.
pachatel 42, viz delikt, ručenÍ.
pacht 241, 247, viz smlouva pachtovní.
- honitby 162.
pachtovné 244, 252, 255.
pachtýř 162, 164 n., vir. Rmlouva
p ach t()IVllÍ.
- drobný 259.
padělální 31.
palplry cenné 6, 29, 132. 134, 17[;"
200, 216, 225.
- legitimační 35, 169.
- majitelské 29. 30, 31, 33, 34, 36,
G3, 127, 134, 160. 189.
- - nedokonalé 34.
papíry na řad 6í\, 127. 134. 141, 160.
pi1ra 220, 370. viz vozidlo, železnice.
paroplavba 211, viz plavba, moře,
voda.
patent 90.
peníze 8. 13, 24, 71. 174, 215, 222,.
244, 314.
- ]}apírové 36.
pense 275.
pel~p'etuace dluhu 158.
pes 360.
pi,"o 59.
písemnost. vir. akt, forma, listina..
placení 88. 163.
plat vdovský 18, 313.
- peněžitý 24, 71, viz plnění.
plášť (cennéhO papíru) 35.
plátce 111 , viz rukojmí.
plavba 55, \ 211. 369. viz dŮ\prava,
moře, plavci.
plavci 134, 211, 371, viz doprava,
ručenÍ.

penale· 82.
plnění 1, 4, 7, 8, 9. 12, 23, 27, 44, 77,
88, 93, 150, 152, 154, 162, 173. 389,
390, 395.
- bezdůvodJ1é 389 n.
- dělitelné 12, 37.
- rlílčí 9, 12, 93. 154.
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plnění

doba jeho- 23.
- jednoduché 12.
- místo jeho 23.
- na místo placení 173.
- nedluhu 390.
- periodické 173.
- složené 12.
- sukcesivní 12, 154.
- trvalé, trvající 12, 162.
- určité 8.
- ve prospěch osoby třetí 77.
- vzájemné 102.
- zmařené 152.
plody 14, 83, 212, 238, 247.
plyn 220.
počet, viz účet.
- /P'fa.vděpodobnosti 312.
podání nejvyšší 25, .viz dražba, příklep.
poddanství 314.
podíl 38.
- společenský 306 n., viz společnost,
smlouva Rpolečen&ká.
podloterie 342.
podmínka, viz výminka.
podmínky poiišťovací 327.
podnájem 124, 248, 257, viz smlouva
nádemni.
- IPrálVa honebního 242
podnik 3, 4, 42, 55. 60, 211, 265, viz
doprava, podnikatel, zaměstnavatel.
podnikatel 60, 64. 290, 350, 367, 369,
viz podnik, doprava, hostinský,
plavec, povozník, zaměstnavatel.
podpacht 124, 248, viz smlouva pachtOlVuí, pacht.
podpronajimatel, [lodpropachtovatel
248.

podstata konkursní 43, 54, 162, 168,
viz lWnJ,nll'S.
podvod 87, 92. 329.
pOhnutka 80.
po,hřeb 314, 348.
- iště 242.
pojistm 36, 78. 134, 274, viz pojištění ,
pojišťovna, smlouva pojišťovací.
- námořní 134.
pojistník 321, 326, 327, 369. viz pojištěni, smlouva pojiŠťovacÍ.
!pOjištěnec 69, 369,
viz pojištěni,
smlouva pojišťovací.
poji&tění 69, 311 n., 317 n.
- dělnické 337.
- dobytka 331.
- dopravní 318. 331 n.
- chomageové 328.
- 100tl 332.
- námořní 319.
- nemocenské 337.

pojmění

pensijní 337.
poŽá.l'l1í 330 n.
proti krupobití 331.
- povinnému ručení 332.
- škodám 328 n.
- vloupání 332.
skla 332.
sociální 337.
llrazové 336 n., 350. 366.
úvěru 350.
životní 333 n.
pojišťomtel 321 n., 327. 369.
pojišťovna 60, 321 n., 350, 365, viz
pojištění, smlouva pojišťo-vací.
- akciová 321.
- nemocenská 350. viz nemoc, ru-

-

čení.

-

úrazová

350,

366.

viz

úraz,.

ručení.

- vzájemná 321.
,pohledávka 1, i:l. 5, 7, 10, 15, 170,
viz obligaoe. věřitel.
- akcesorní 15.
- konexní 181.
- konkUllsní 162. 163, vir. kornkurs.
- podsk'tty ko'n kursní 162. viz konkurs.
- souhl'l1ná., úhrnná 37, 38, 40, 43 n.,
109, 129.
pokladna nemocenská 267. viz pojištění nemocenské, pojišťovna.
- pomocná, registwnná 321.
pokladník 296.
pokuta smluvní, konvenční 8, 80. 82,
83, 84, 141, 158.
police 322, 334, 335, viz pojištění,
smlouva pojišťovací.
po.]icic 380.
polnos-t i 360, viz hospodářství, pozemek. statek.
pomatení 370. viz choromyslní.
poměr obligační, viz obligace.
- služební 163.
- úhrado,vý, valutový 142.
pomocnici 149, 150, 202, 297, 368,
378, viz čeleď, ručení. zaměstnanci.
- ·obchodní 68. 86. 271, 278, 284.
poplatky 42, 73, 83, vir, notář.
- vedlejši 83.
poranění 21, 362 n., viz delikt, ručenÍ.
porod 355.
porotce 376, viz jury.
poručenství, poručnik 17, 22, 42, 53,
148, 149, 172.
porušení pohledávky, smlouvy, závazku 147.
- svobody 351.
pořadí pohledávek 170, viz konkurs.
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-pořízení poslední 15,
viz vůle poslední.

41. 231, 313.

posel 50.

poshovění 28.
postih 39, 41, 46, 96, 117, 120, viz
regres.
llostoupení. postup. viz cesse.
llo,škození budoucnosti 345.
- majetku 344 n.
- motorickými vozidly 366 n.
- na cti 352.
- na těle 345 n., 365.
- úvěru 345.
- věci 344n.
- výdělku 345.
- železnicí 362 n.
poo'ta 35, 36. 55. 164, 211, 287, 378.
poukaz 141, 142, viz poukázka, příkaz.
poukázk,a 64. 88, 134, 164.
-pověst 70.
povinnost branná 277.
-- kontrakční 55, 56.
- vyjadřovací liG.
- vyjevovací 21.
povodeň 256.
povOZlllík 42, 78, 134, 211. viz ručení, smlouva o dílo.
pozemek 90, 2/12, 314, viz statek, hypotéka.
-pozůstalost 42. 194, 334, 365.
,požár 256. 330.
-práce 265, 271.
- dětí, noční 271.
pravděpodobnost 335.
-právo dědické. viz dědic, pořízení.
-práv;o disciplinární 288.
právo honební 242.
-- kolllkursní. viz konkurs.
- kutací 26, viz homictví, kux.
- nájemní 97, viz nájem, smlouva
nájemní.
- námořní 331. viz moře, plavci. rejdař, ruč e nÍ.

-

obchodní 151, 211, viz konkurs,
kupec.
- oblig3JČní, viz obligace, smlouva.
- odpŮIčí 131, ' 398 n., viz OdVOl',
rád odpůrČí.
- [pachtovní. viz pacht, smlouva
pachtovní.
- požívací 314.
- před kupní 192, 231, 242.
- přednostní 103.
- retenční 6, 131., 157.
--'- rodinné, ,viz manželé, děti.
- stěhovací 259.
- trestní 19, viz deJikt, ručení, zloč in.

prá vo vlastnické, viz vlastnictví.
- zadržovací 6, 131, 157.
- zástavní 118, 125, 139, 141, 150,
157, 176, 252, 368, 369.
preca.rium 214, viz výprosa.
premie 113, 321, 325, 326, viz pojištění.

princip surogační 197.
privilegium 130, 191.
procenta 16, 25.
rproClUraJtor fal8us 81. 169.
prodavač, prodavatel 77, 79, 82, 102,
296, viz koupě, smlouva kupní,
kupec. zaměstnanec.
prodej,. viz koupě, smlouva kupní.
- e,xekuční 138, 23J, viz dražba,
soud.
- s výhradou lepšího kupce 235.
- úhrnkem 91.
-- zpětný 231.
prodlení 10, 16, 17, 29, 43, 80, 85,
153, 155 n., J 65, 168, 257, 290.
.- dlužníka 155. 159.
- objektivní 155. 157, 159.
- lSubjektivní 155. 158, 159.
- věřitelé 159, 160, 161.
promesa 6, 342, viz obchod ')}romesový.
prominutí dlrJ.hu 171.
promlčerni 4, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
26, 29, 35, 45, 81, 121, 140, 247, 31ti.
353, 366, 368.
pronajimatel 162, 207, 242, 244, VIZ
nájem, smlouva nájemní.
pl'opachtovatel 162, viz pacht, smlouva pachtovní.
propuštění 274, viz smlouva služeJ5ní, dělník, výpověď, zaměstnanec.
protest 33, viz směnka.
provise 200, 293, 294. 299, viz agem,
komisionář, ;pojištění.

pniuah. 26, viz mora" prodlení.
přebytky dražební 177, viz dražba.
pl1ed1oženi listin 22.
přechovavač 107.
přestupek 19, viz prá~o trerstní.
převzetí závrazku 135.
pře;v1od knihovní 90, viz knihy.
příbuzenství 108, viz děti, manželé,
rodina.
příčetnost 55, 367.
příhoda [lojistná 78, viz případ, pojištění.
příkaz 72,

79, 239, 295, viz mandát,
smlouva zmocňovací.
příklep' 56, 57, 238, 239.
případ POjist'lÝ 318, 325, 334, viz pojištění.
příročí 27.
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phl'ůstek 83.
přisaha 22, 23,
přislíbení 103.

307.
104, 106, 293, viz dohoda, slib. smlouV':1.
plí6lušenství 14, 18, 23, 83, 245.
- vedlejší 83, viz náJ.ooitosti.
přís pěvky 3. 304, viz pojištění, smlouva pojišťovací, společenská, společno s t.

pl'istoupení, pristup k dluhu j O!J.
112.
přístř oo í 371.
plljčitel 213, viz půjčka.
půjčka 72, 74. 212 n.
- úplatná 212.
- veřejná 218, 378, viz pa:píry cenné.
punktace 57, 59, 60, 82.
pytle 74.

R.
regl'es 20. 39, 41. 44, 45, 46, 47, !JB,
107, 111, 1141, 117, 120, 167, 311,
350, 357, 370. 380. 388, viz postib.
I egula.tiv pojišťovací 319.
rejdař 211, 370.
rektapapír 32, viz papíry.
remonty 360. 379, viz náhrada škody.
škoda, vojsko.
remunerace 269.
renta 14. 15, 17. 312 333, viz důchod,
pojištěni, papíry cenné. pt'ljčka veřejná..

ručen! povozníků 211. 371.
- podniků doprayních 211.
- pošty 211.
- pronajimatele 88, 245.
- povinné :332, 369.
-- při jízdě motorov}'mi vozidly 366".
n~ 371.
.
- lJ}ři námořní pl avb ě 309.
- rukojmí 115 n.
- skladišť veřejných 211.
- směnečné 113.
- spoleČillíků 305.
- starosty oooc.ního 377.
- státu 375, viz l1lčení Ílředníků. železnic.
- syndikátní 376 n.
- úředníků stát. 375 n .. viz ručení
syndikátní.
- službodá.rce 371 n.
- vypůjčitele 213.
- za nebezpečné vyvěšování , vylévání, vyhazováni 371.
- za nedovolené jedná,ní cizí 370.
- za vinu 344 n.
- z'a výsledek 359 n.
- za zaměstnance 373.
- za zvíře 356.
- zástavce 88.
- zásta,vního věřitele 371.
- zmocněnce 297 n.
- železnic 37, 211. 361 n .. 371.
rukojemství, l1lkojmí 5. 6. 8. 25. 41,
109 až 122, 125, 136. j 37. 146. 150,
165, 194. 320.
- náhradní 112.
- obchodní 117.
- směnečné 113.
- po s tÍlžně 117.
- zánik jeho 120.
-- zpětné 112.
rychlost 368.

reserva IPremiová 335.
retorse 338.
risiko 325, 338.
rodi1lla 316, 318, viz děti, dědic, manžel, žena.
rozhodčí 105.
rozpočet 291.
rozsudek 2, 20. 23, 45, 57, 157, :3!J2,
viz spor, soud, soudce.
A.
rozšiřování n6pravdivýcb skutečností
řád čelední 282, viz čelecT.
19, 353.
rozum 70, viz děti, choromyslní, po- - dornovmí 60.
- e'xekuční 10, 50, 168, ~37, viz
matení, přičetn!.
dražba, exekuce.
ručení 1, 2, 3. 4, 37, 47. 88, 108, 112,
115, 206, 211, 213, 245, 246, 288, - konkursní. viz konkurs.
297, 298, 305. 332, 344, 356, 359, - licitační 57.
361, 366, 369, 371, 372, 373, 375, . - n~jemní 261. viz smlouva nájemní.
- německý 111.
376, 377.
- oopůrčí 42, 165. 313, 399 n., viz
- dědice 3.
odpor.
- erikční 288.
- pojišťovací 320.
- hostinskébo 206 n., 371.
- poštovní, 287, viz poSta.
- ministrů 377.
- p'r acovní 60, 85, 272.
- nájemce 371.
- stěhovací 256.
- omezené 2.
- vyrovnávací 6, 43. fj7. 168.
- plav ců 211. 371.
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řád

živnostenský h, viz ZiVllost,
smlouva služební, dělník.
řehole 103.
řidič 367, 371. viz automobil, vozidlo.
řízení k>onkursní, viz konkurs.
- nesporné 23, 177.
- odpůrčí, viz řád odpůrčí.
- ofertní 56.
-- pozůstalostní 23, viz pozůstalost.
- submisní 56.
- trestní 42, 353.
- vyrovnávací 6, 43, 67, 168.

s.
safe 200, viz banka., smlouva schovací.
saldokvitance 172.
~ázka 5, 76, 338 n., viz smlouvy
aleatorní, ,odvážné, hral.
- poloviční 76.
sebevražda 318, 335, 348.
sekvestr, sekvestrace 167., 175, 205,
297.
schovatel 175, 200 n., 205, 209, viz
smlouva schovací.
schrá.nkla 7,3, 200, viz banka, smloova
schovací.
silnice 366.
síň koncertní 366.
skladiště 55, 134. 211.
sklo 333.
slehnutí 354.
sleva pachtovného 255.
~lib 5, 24, 64, 69, 103, 104, viz oferta.
- daroVací 164.
- ve prospěch osoby třetí 76.
- řeholní lú3.
- zápůjčky 215.
sloučení 45, 121, 193 n.
slo'Vo čestné 87.
složení k sondu 10, 39, 44. 166, 168,
170, 17fí, 200.
- účtu 21, 22, viz účet.
složenka poštovní 164.
služba, viz službodárce, zaměstnanec,
smlouva slu~ební.
služba veřejná 87, 285, viz stát. úřed
ník státní.
službodárce G6, 163, 176, 182, 265, 273,
viz čeleď, r.aměstnavatel, smlouva
služehnÍ.
služebnost 3, 90, 97. 98,. 219, 251, 315,
317.
směna 72, 218 n., viz 'smlouva směnná.
- peněz 219.
směnka 16, 23, 33. 42, 63, 88, 113, 120,
134,.102.165. J72, 174,176,189,191,
216, 222, 297.

smilstvo 355.
smír 19, 23, 45, 1.46.
smlouva (smlouvy) 9, 15, 41, viz
obligace a další hesla.
- abstraktní 63.
- agenturní 292.
- akordní 2613, viz akord.
- a,leatorní 75, 76, 294, viz - odvážná, hra, sázka.
- bezplatná 72, 74.
- čelední 282, viz čeleď.
- dohodčí 266, 292 n.
- domovnická 74, 242, 282.
- dopravní 78, viz doprava, plavba,
voziclla, železnke.
- druhy její 72 n.
- formální 75.
- garanční 20, 113.
- hlavní 74.
- hromadná 60.
- inominátni 242, 338.
- jednoduohá 73.
- .icdnost.ranná 72.
- kolektivní 60. 61, 2'72.
- komperusaoní 179.
- konsensuální 58, 75, 267.
- kupní 57, 220 n., viz - trhová.,
kowpě, prodej, kupeo, prodavatel.
- lichvářská. viz lichva.
- literární 75.
- m:mželRká 64.
- mírová 379.
- nájemní 10, 57, 73, 74, 77, 102, 124.
162, 192, 231, 241 n., viz nájem,
pacht, podnájem, pod pacht.
- nakladatelská 291.
- nákladní 287.
- námezdní 57, 265.
- nedovolená 3m, 398.
- neformální 75 .
- n.eupravená 73.
- obmýtmí 221.
- oboustranná 72.
- obsah její 62, 64.
- odběrná 59.
- oováJžná 75. 76, 237, 294, 320,
338 n., viz hra, sázka.
- osnova její 75.
- o bankovní schránku 73, viz banka, schránka.
- o dodáni díla 287.
- o dodávání zboží 284.
00 dílo 73, 88, 266, 267, 286 n.
- o dobývfl.llí hornin 221.
-- o dobývání nafty 242.
- o dO'Zivotní důchod 311 n., 320.
- o návštěvě divadla 287, viz divadlo.
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-smlouva o otevření úvěru 218.
- o .,pensi" 73.
- o poskytnutí z.ápfijčky 215, viz
zápfijčka.

- o

prominutí dluhu 187.
o přednostním právu nájemním
(pachtovním) 242.
- o pře.nechání pohřebiště 242.
- o přívod 220.
- o !pfijčku 74, 212 n., 231, viz
-

půjčka.
o správě

199, víz správa, mčení,
vada.
- o' ústředním topení 74.
- o zadání divadla 242.
. - o zcizení 218.
- o zrušení IsmlouiVy 188.
- o zužitkování lomu 242.
- pachtovní 102, 162, 241 n.. viz
pacht.
- podnájemní 248.
- podpachtovní 248.
- pojišťovací 76, 198, 273, 311 n.,
317 n.
- pracovní 265, viz smlouva námezdní, - o dílo, služební.
- reální 58. 74, 199, 212, 214.
- rukojemská 109, viz rukojemstvr.
- s domáckými dělníky 284.
- schovací 73, 199 n.
- - nepravidelná 2M n.
- - pra.v idelná 199.
- skříŽe.ná 74.
- složená 73, 74.
- služební 10. 74. 102, 191, 239, 242,
265 n .. 296. 299.
- směnná 218, viz směna.
- ,smíšená 73, 74, 79.
- s/pojená 74.
-- společenská 31, 239, 244. 302 n.
- trhová 59, 128. 220 n.. 242, 251,
286, viz - kupní, koupě.
- učební 266, 283.
- úplatná 72, 74, 87. 288.
- uzavírání jich 48 n.
- vedlejší 74.
- ve prospěch o,sob třetích 76 n .. 7ň.
-- verbální 74.
- veřejnop·rávní 285.
- vetešnická 239 n.
- volontérská 266.
- vzájemná 72. 101. 124, 161.
- zmocňovací 74, 266, 295 n., viz
mandát, příkav. zmocnění.
- živnostenská 280. 283.
:smrt 26, 28. 145, 260, 280. 291, 301,
309. 311, 312, 316. 333 n., 348.
sňatek 26, 29. 64. 65, 266.

-

solidarita 37 n.. 40, víz korealita,
obligace souhrnná, - úhrnná.
soud 10, 22, 24, 39, 5~, 92, 251. 261,
368, viz soudce, rozsudek, výkon.
- rozhodčí 182.
- smírčí 328.
soudce 8, 19. 26. 61, 92, 96, 182, 267,
269, 279, 347, 376.
- laik 376.
soulož 354.
soustava abandonní 3.
soutěž 68.
- nekalá .344, 345.
souvislost příčinmá 362'.
splacení dluhu 4, viz plnění, splněni.
splátka 26. 80, 87. 165, 172. 217, viz
Iplnění dílčí, obchod spláJtkový.
splatnost 25, 27, viz plnění, splněni.
splnění 4, 6, 23, 43. 80, 163 n.
společenství 302, 303.
společJlík 17, 302 n .. viz společnost,
smlouva společenská.
společnost 28, 37, 41. 302 n., víz
smlouva spo,lečenská.
- - pojišťovací, víz pojišťovna.
- tichá 304.
- výdělková 307.
- výrobní 303.
spoludědic 38. 194.
spoludlužník 25, 39, 45, 46, 176, 388,
viz obligaoe úhrnná.
spoluruko.imí 117. 119, 388.
spoluvěřitel 39. 45. 46. 176.
spoluvlastník, -nictví 12, 79, 304.
spořitelna 34, 35, 297, 378. viz papíry, pošta.
správa 72. 87 n .. 97 m, 133, 239, 244.
247. 287.
- domu 199.
- nucená 270.
správce hospOdař. 296.
- poCLs,taJty 82, 161, 171, 178, 253,
280.
srážka lodí 370. viz ručenÍ.
starosta obecní 373.
stát 24, 56. 159. 285, 351, 356, 360,
375 n .. 378, 380.
statek 78, 138, 244, 255, 257, 258,
313.
stav hOSlp'odáiíský 256.
~ užívatelný 244. 245, 256, 262.
stavba 358.
stávka 6.
strava 273.
styky mezinárodní 51.
subrogace 118, 166, 167.
substitut 149, viz advokáú, zástupce,
zmoooěnec.
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svaz

veřejný

377, 378.

s'vědečné 273.
svědek 96. 273.

svedení 354 n.
sv~právnost 53, 54, VÍz choromy.slní,
marnotratník, zletilost, poručník.
svév{)le 19.
s~oboda 18, 351, 355, 379, viz náhrada škody.
syndikát 303, viz ručení syndikátnl.
systém truckový 174.
Š

šablona 60. 61. 198.
šatna 36, 207.
šek 88, 134, 141, 174, 222, 371.
šestin edělí 354, 355.
škoda 2. 10. 17 n .. 20, 41. 48, 55, 67,
80. 84, 85, 88, 94, 106, 107, 114.
148, 157. 163. 210, 245. 250, 263,
271, 298, 300, 327, 328, 343 n .. 349,
351. 354 n .. 358, 360, 369, 379, 388,
viz náhradru, ručení.
- automobilová 20, 107.
- honební 107. 360.
- horní 20, 360.
- polní 107.
- válečná, viz válka.
- železniční 361. viz ručení, železnice.
- živelní 256.
- zvířetem zpusobená 356, 359.

T.
tah lote,r ní 341.
tajemství obchodní 268.
talon 35.
tantiemy 307.
telefon 50, 287. 378.
telegra.f 50. 287, 378.
tělo 18, 345 n., viz "ručení, poškození na. těle.
teoríe absorpční 73, 199.
- akceptační ,77.
- jednatelská 138.
- korobmační 73.
- nabídková 138.
- o analogií 73.
- opatř,ovací 138.
- projevovací 51.
- přijímací 52.
- přírustkorvá 77.
- substituční 188.
- sukcesní 140.
- translační 188.
- uvědomovací 52.
termín 86, viz Ihuta.

termín činžov11í ~53.
-:: výpovědní 260.
těžařstrvo 3, 237.
těžba 3. viz hornictví.
tíseň 70" viz lichva.
tiskoviny 379.
tontina 312.
topení 74.
továrna. 61.
továrník 60, 61, 66, viz službodárce,.
smlouva služební.
traktáty 49.

u.
ubytování cizin cu 206 n., viz ručení
hostinských.
- vojska 208.
účel nedovolený 306 n.
učeň 266, 283, viz smlouva pracl)vnf,
živnost.
účet 21, 22, 172, 225, 266, 290, 299"
302.
událOlSt dopravní ~63, viz ruěení,
dopraval.
úmrtí 26, 79, 192, H13.
úmysl zlý 160, %1.
únos 351.
úpis dlužní 29. 63, 138, 172. 217.
- dílčí dlužní 134, 215.
- pokladniční 174.
úplata 273, 275, 289, 290, viz mzd:tr
plat, plnění.
upomínka 156.
úraz 272, 336, 348. 368, viz pojištění~
ručení, škoda.
urážka na oU 352 n.
určitost plnění 8, 9, viz plnění.
úroda 236.
ln'ok 14, 15, 16, 17, 27, :32, 45, 8!l
141. 157, 170, 189. 217, 247, 299.
- mezitímní 27.
- náhradní 15, 17.
- smluvní 15, 17, 83. 157.
- zákonný 15, 17, 299.
- z prodl0ní 15, 17, 83, 157.
- z úroku 16.
- - zameškaný 17.
úřad, víz úředníci., stát.
...- doz.orČí 54.
- šelwvý 164, viz pošta.
- veřejný 87.
úředníci berní 376.
- obecní 378.
- soudní 376.
- soukromí 284.
- státní 285 n., 375 n.
- statkoví 267. 272, 278, 280, 284.
- veřejní 286, 375.
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uRedlost 110, 313, viz

statek, vý-

měn1ek.

li-skok 86, 97, viz lest.
usmrcení 379.
ustaJiovení vedlejší 80 n.
ústav léčebný 207. viz nemocnice·, po ·
jištění.

ustoupení od smlouvy 246.
usufruktuář 247, 31.4.
út.raty, viz náklad.
utvrzení poměrů oblig'ačních 109.
lÍNěr 6, 19, 70, 139, 142. 171, 182,
215, 299, 345, 353.
uzdné 83.
uznání dluhu 5.
užití věci ve prospěch osoby jiné
384.
užitky 92, 227, 23\), 2g6.
užívatelnost věci 244.

V.
vada, vady 87, 89, 90, 91. 92, 93, 94,
97., 133, 245, 247, 287, viz správa.
- dobytčetel 92, 94,
- pl'áv;nj 97, 247.
- věc.né 89', 217.
vadium 67.
válka 69, 195, 196, 197, 236, 259, 262,
355, 379, 388.
vaJuta 215, 216, 217, 218, 391.
va,zba 352.
vdova 18.
věc 3,7, 22, 88, 210, 242, 247, 286, 384.
- cenná, 21().
- druhová 88.
- hmotná 7, 286.
- nemovitá 247.
- přezvědná 22.
věk 333.
velkoprůmysl 66.
věřit€l 1 '11., 7 n., 13, 21, 24, 25, 27,
28 n." 37 ll., 40, viz obligace.
- hypotekárni 2i'i. viz hYlPotéka,
- pozůstalostní 42.
- směnečný 176.
-

-

úhr'l liIlý

45.

zástavní 39, 165. 167, 371.
věrnost 297.
v~sio in rem 384 n.
v&.eš, vetešník 239 n.
vězeíDi 22, 376.
vícepráoe 268.
vina 94, 370, viz zaviluění, ručení.
vinkul:u:.e 32.
vinkulant 165.
vira v porzemk·ovou knihu 183, 194.
vjr~s hererlit!ttis 3.

vis maior 209. 364, viz ručenÍ, náhrada škody.
vklad 3, 35, 98, 227, 306. 309, viz
knihy V'eřejné, společnost, spoři
telna.
vlak 363. viz železnice.
vlastnictví, vlastnik 3, 12, 30. 33, 73,
125, 139, 250, 362, 367.
voda 210, 256. 331, viz plavba, ručení, škoda.
VIOjáJci 5, 367, viz vojsko. válka.
vojsko 61, 152, 195. W8, 379, viz ručení. škoda, válka.
volba 8, 9, 10, 43, 91, 93, 153, 279,
393.
v.olontér 266.
vMe poslední 9) 266, 335. viz pořízení.
\rýdělek

345, 353.
výbor závodní 6t.
vyd'ražitel 25" 139.
vyhazování 371.
výherce 5.
výhra 163, 342, viz h1'a, lOB, sázka.
výhrada dědická 3. 22,
- vlastnictví při koupi 226.
vyklize.ní bytu 259.
výkon 2, 10, 110, viz dražba, exekuce.
vykoři~ťování 70, 71.
vyliti 371.
výlohy 270, viz náklad.
výmaz 43, viz knihy veř.
vÝměnek 313 n.
výminka 80. 122, 316.
vynález 7, 68, 268.
výpověď 27. 163, 249, 250. 259, 261,
274, 300, 309.
- soudní 27, 261.
vypsání ceny 104.
- oferty 56.
výrobky mlýnské 68.
vYl'Ovnání 6, 45, 67, 114, 121, 187.
vYSlVědčeIlLÍ pracovní 281.
vyvěšování 371.
vyvlastnění W.
výživa 18, viz aJimentace.
vzájemnost 179.
vzducholoď, -plavba 369. 370.
vwrek 90, 233.
vzrušení mysli 71.
vzteklina 360.

Z.
Z31bavení 129 19!), 379.
zadostiučinění 79, 343, 346, 347.
záchrance 3.
zájem 7, 23.
27
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zajištění 80, 338.
zákazník 299, 344, 354.
zákon autorský 7.
- koaliční 66.
- odpůrčí 399, viz odpor.
- pojišťovací 320.
- syndiká.tní 376.
záloha 218, 270, 29'J.
záložna 35.
zaměstnanec 3, 10. 66, 163, 182, 265,
267, 270, 271, 273, 363, 371, 373.
- divadelní 285. viz divadlo.
- veřejný 285. viz obec, stást.
zaměstnavatel 3, viz službodárce.
zápůjčka 5, 26, 31. 37, 72. 167. 189,
212, 214, 215: 293, 331, 340, 396.
zaručení (záruka) 79. 87, viz ručení,
ruk()jmi.
zasnoubení 5$1.
zásoba 11.
zásta,va 5, 6, 59, 109, 120, 146, 167,
190.
zastavárm. 61. 177.
zástupce 6, 53, 65. 48, 295, 297, viz
ad>vokát, moc plnáJ, p()IIDooník, při
kaz.
-zrustupitelství státní 19., 376.
zatěení dlužníka 351.
zavazadlo 363, 365.
-záVlazek 1, 2, 4, 6, 7, 10, 18. viz
dluh,. obligace. ručení.
- n.a.turáJ.ní 6.
"Zá.vdavek 65, 80, 81, 83, 84.
závěrka 22. viz úč et.
-závěr platební 34.
zálVěť 335, viz vůle, pořízení posledn!.
zavinění 10, 18. 43, 84, 107, 147. 148,
25Q, 257, 268, 272, 348, 357, 364,
1365, 367, 370. 371, viz ručení.
závod 23, 24, viz podnik.
zboží 6, 52, 66, 90, 216, viz věc.
zcizení, viz prodej, koupě.
- úhrnkem 98.
zdraví 262, 270, 345.
země 285.
zemědělství 282, 284, viz ěeleď, sta-

tek.
zhyzdění

348.

zisk 11, 25, 306, 307, 346, 351, 353.
ziskuchtivost 310.
zkáza věci 194.
zkrácení nad polovici, viz la€1lio.
zlepšení věci 3.
zločin 19, 20. 310, 353.
změna obligace 135, 146.
zmocněnec, zmocnění 11. 107, 164,
168, 295 n.
zmocnitel 295 n .. 299.
znalec 96.
známky 36.
zpropitné 298.
zprostředkování, zprostředkovatel 22,
159, 292, 295, viz a·gent., dohodce.
zpravodajství 287.
způsobilost k ;právním jednáním 301,
viz nezpooobilost. plnění, splnění.
zrada 355.
zříwnci, viz zaměstnanci.
- iželezJliční 363, 365.
zřízení obecní 380.
ztráta terminu 86.
ztroskot..'\ní lodi 3, viz loď. moře,
plavba, ručení.
zi1f;talvit;e1 309.
zvěř 107, viz honitba, škoda.
zvěrolékař 96.
zvíře 96, 356 n., 359 n., 383. viz dob~-tJek, ručení, správa, škoda, vada.
zvyklosti míS'tní 27, 266. 267.
- ' obchodní 267.

ž.
žaloba 4, 5, 9. 10, 19, 23, viz roz~udek. soud.
- ,oposiční 101.
- syrnJdikátní 37 b.
ŽIalovatelnost 2. 4, 5, 179.
železnice 36, 37. 45, 55, 61, 211, 283,
361, 371. 392.
žena 64, 65.
ženich 271, 314, 348, 354, 355.
živnost, ž~vnost.nik 6, 23, 55, 61, 74,
270, 271, 282, 283, 284, 293. 295,
301.

Některé závaznější
Str á n k a 4 O, o d s t. 3.: Za
7, pak řádek 3 atd.

chyby tisku!

řádkem

druhým má následovati

řádek

StráJnka 80, odJ 'st. 1., posledni dva řádky ("uzavřeni až
jiný") sluší nahraditi slovy: "ustanovení byla řeč při právnich jednáních
vůbec. Zde sluší tudíž pojednati již jenom o závdavku a odstupném."

