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S,sUZA " d;fu( 

úv OD. 
= 

"Praxe svědomf zákona". 

K posavadlÚm spískům, op!rajfcfm 8e o zkulenosti čerpané ze 
soudaf praxe z oboru' judilatury ve věcech bytových, podávám 
nové vydáai zákonů o' bytové péči podle stavu nynějšfho. 

Od posledruho vyd4nl ,z r. 1928 nastaly některé změny zákon. 
ných_ ustanoveni pro praxi,-dosti významné. 

Nad to přibyly nové, čétné zkušenosti praktické k ustanovením 
zákona jinak nezměněným. 
',T~to nové vydáni obsahuje stav zákonný od 1. prosince 1930, 

jak hyl utvořen zákony č. 30/1930 a Č. 166/1930 s účinnost! do 
.31. pro.ince 1931. 

Zpdsobent," zpracování připojuje se ke spisku předcházejicfmu 
Ochrana ná;emDfk6 z r. 1928. Byl proto i pro toto nové vydání 
ponechán' náZev stejný, vystihující podechně společný předmět, 
ač s obsahem nynf, poněkud rodjřeným, zahrnujícím i jiné zá· 
kanoé předpisy, bytové péče se dotýkajfcf. 

Jinak vlak tato nová práce jest uvnitř i na venek opět celkem 
samostatným. 

Jako ve spisech dfivějlích tak i pH tomto novém vydáni bylo 
snahou pisatele podati celko'fý obraz právních poměrů bydleni 
v domech vlastnfch i cizích, zvláltnfmi zákony chráněných i ne
chráněných, jak se jev! va výsledcích společného pdsobenf před
pisů zákonů vfjímečných a pravidelných předpisů povšechných 
v nynějším právním řádu platných. 
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Hranice pÓSObll0Sti obojích těchto předpisů, byl í jen znenáhla,_ 
stále se posunuje postupným uvolňovánfm ocbrany a faktickým 
přibývánim místnosti. ochraně na dále nepodléhajících. ve pro
spěch poslednějších. Při tom rozhraní mezi pósobností jedněch a 
druhých se stává pro praxi čIm dále tím nepřehlednější a ne
jasnější, ač opět s druhé strany pro posuzováni právních poměró 
účastníků právně í hospodářsky tím důležitějšf. 

I z té příčiny bylo v tomto vydáni ve zvýšené núře přihliženo 
k vzájemné souvislosti předpisů výjimečnfch a povšechných práv
ních předpisů pravidelných, "jimž ostatně vůbec i nájmy a míst
ností zvláštním zákonem posud chráněné v částech tímto záko. 
nem nedotčených jsou rovněž podrobeny. 

Dóležitějšim vzájemným vztahům zákonů výjimečných k pravi
delným ustanovením platného práva materielnlho i formálního byly 
věnovány v prvním oddilu opět zvláštní stručné úvahy samostat
né. K nim připojena judikatura našeho nejvyššího soudu, řešením 
těchto vztahů při rdzných skutkovýeh a právních otázkách ča
stěji, než by se mohlo zdáti, se zabývající. 

Rozsah judikatury tu připojené zasahuje do těch nejrúznějšich 
oborll pravidelných předpísli platného práva materielniho a for. 
málniho a misty vybočuje $nad í z užifho rámce. nadpisu této 
knlžky. Poznání celkového stavu právního výjimečnými zákony 
za současné platnosti pravidelného řádu právniho v otázce bydlení 
utvořeného však nejen usnadňq.je, nýbrž namnoze í přfmo pod
miňuje. Zároveň pří tom pak podává souvislejší přehled též o práv
ních poměrech bydlení zákonu výjimečnému nepodléhajicích. 

I jinak spočívá hlavní těžisko této nové práce. stejně jako při 
vydáních dřívějších, předevšim ve zkušenostech praktických. v čet
ných dalších rozhodnuUch soudnfeh a správních až do doby nej
novější - rozhodnutí v dřívějších vydáních obsažená se tu ne
opakuji - k jednotlivým zákonným ustanovením z rtizných pra. 
menů sebraných. Tyto jsou zejména též základem úvah o účin
cích a významu změn ve znění zákona č. 44/1928 nově provede
ných, opět s hlediska představy pravděpodobného praktického 
pósobení nových ustanovení v jejich souvislosti s jinými usta-

S 

!loveními zákond výjíru.ečných i povšechných předpisů pravidel .. 

ných. .. "!f dá 
V ostatním. mohu jen opakovati úvodní slova k drfvěl m vy -

nIm lěchtozákont'l. . .. • ' 
Jsem si vědom vad i této práce. Nejen pro obtfznost latky a 

jejího aspoň poněkud objektivll.~ uspokojivého zpracov~ni. ~ pro 
nedostatek potřebného času přf pravidelném zaměstn!n ~}~i c::; 
ském v posledni době zvlášf tIsnivf. ' nemohla tato pr ce b 

k x ť úvahy namnoze ez 
zběžnou,.fadfci pOllze ruzné z,:~lfeDosl a , 
náložitéh" systematického proniknuti. voitřniho, 

Pf':"e. J' •. i! v~dy a nedostatky bdhodlál jsem se tuto knfžkdu tVY!' 
- . .' cin f' tf . h ž se os a o 

dali. v ddvěfe,: opirajlcI se též o vH é pIJe , Je o y • 

ve veřejnosti vydáním dřívějifm8 a v tom očekávánf. ze 1 tento 
nedokonalÝ" přehled výsledků živé soudní praxe mližey.asp~ň do 
jisté míry opět sloužiti za praktickou pomůcku pro pOUZIU zakona 
a výklad některých jeho ustanoveni pro účastniky - a Um v na 
konec poněkud ulehčiti i soudům samým v tomto ob~fž~ém ~ prec 
opět pro účasttúky mnohdy nejvýš důlelitém oboru Judikovani. 

A při tom na druhé straně zároveA snad i přispěti k bližšfmu 
poznáni skutečných výsledků praktického ptisobeni záko~ných 
předpis6 výjimečných jak pro zákonodárnou kontrolu vývole po~ 
savadnfho tak i pro dalši účelnou úpravu tohoto poslednfho zbyt~ 
ku vázaného hospodářství' poválečného. jehož konečná likvidace 
v záj~u jednofÍivých občani\ i národního a státního celku se stá
vá čim dále Um naléhavějšf. 

Jestli vtibec právo psané vyšlo z výsledků praktického pořá. 
dání životních poměrů občanů téhož národniho a, státního celku, 
od jehož dočasných potřeb v žádné době a u žádného národa 
zákonodárná moc bez ohroženi vlastních cHd nemóže se uměle 
odpoutati, pak plati to v míře nejvyšší v oboru těchto výjimeč: 
ných zákoutí. zvláštními poměry mimořádné doby vyvolaných, 1 

pro další úpravu podmínek bydleni, důležité životni potřeby všech 
občanů a jejich rodin. 

Učiniti poznatky praktického prováděni zákonů u Boudů dle sil 
a možnosti obecně přístupnými vytkl jsem si za úkol již při prvnl 
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umoatatné práci z cboru těchto výjimečných zákonň r. 1922 jako 
stavovskou a občanskou povinnost českého soudce. 

A mtl.íe-Ii soubor praktických zkušenosti, byf i jen zběžně tu 
sebr~~ých a Dačrtnut~cb. aspoň z části i tomuto úkolu vyhověti~ 
pak Jíž Um nebyla am tato má práce opět zcela marna. 

V PLZNI v lednu až březnu 1931. 
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Zkratky pramenú: 

Rozhodnuti nejvyillho soudu v Brně: 

Sb. = Sb. ll. s. civ •. (olicielm označeni) Sblrka rozh?dnlllí nejvyš • 
.;. .šlho loudu.ve věcech občanských (Sblrka Važného). 

Sb. :tr~ -,,:,,:Sb. n~, S,_ tr. Roz,hodnuti nejvyššího soudu ve věcech 
tre.tních. 

Viid. " ' Sb~ m. sprav. civ. Sbfrka rozhodnuU nejv. soudu ve věcec~ 
občanských. Přiloha k Věstnfku ministerstva spravedlnosti. 

Pro O. -, Úřední sbírka rozhO,ďnuti ne;vyššibo soudu pro Sloven-
'- '" sko. Plfloha Právn~ho,_Obzoru" Bratislava. 
Pr6:vnik = Právnik. Casopi8 věnovaný vědě právuf a státnf. 
Čea. Adv. = Česká advokacie. Orgán advokát6 československých. 

Hlídka rozhodnuti. 
Pf.' roz. = Přehled rozhodnuti. PřJloha Časopisu pro právui a 

státni vědu, Brno. 
S. L. == Soudcovské Listy. Orgán Svazu československých soudc6. 

Přilaha Rozhodnuti nejvyššibo soudu v Brně. 
R. Ztg. = Ricbterzeitung. ,Organ Vereinigung der deutscben Richter 

und Staats8nwalte in der tschecboslowakíschen Republik. 
Jur. Ztg. = Juristen-Zeitung fiir das Gebiet der Tscbecboslowa

kiscben Republik. 
Pro Arch. = Prager Archiv fUr Gesetzgebung und Rechtsprechung, 

Nálezy nejvyššiho správniho soudu v Praze: 

Sb. adm. = Boh. adm. Nálezy nejvyššfho správního soudu· ve 
věcech admínistrativnfch. 

Rozhodnuti sborových soudů prvé stolice jako soudů 
rekursnich : 

Zem. = Krajský soud civUnf v Fraze. 
Kr. -= Krajský soud v Plzni. 

II 



Tisky poslanecké sněmovny N. S. R. é. 1930: 
K zákonu Č. 30/1930 Sb. z. a n, 

Vládní návrh Tisk č. 289. 
Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového Tisk č. 303. 

K zákonu č. 166/1930 Sb. z. a n. 

Vládní návrh Tisk č. 786. ' 
Zpráva výboru sociáJně.politického a rozpočtového Tisk č. 790. 

• 
Kubišta II = JUDr. Hynek Kubišta-JUDr. Jan Srb, Zákon 

o ochraně nájemniků. Zákon o odkladu exekučního vyklbení mist
nostl. 1924. 

Mayer III = Dr. Rob. Mayr: Soustava občanského práva 1928. 
Kniha třetí: ObHgačnf právo. • 
Sedláček II = Dr. Jar. Sedláček: ObHgačni právo ll- 1926. 
Ehrenzweig = Dr. Ar. Ehrenzweigf System des oeatere. all!!. 

Privatrechts - II. sv. 1. - Oas Recht der Schuldverhaltnísse _ 
1920, 6. vyd. 

Swoboda = Ernst Swoboda I KommeQtar zum Mietengesetzt 

Graz 1929. 
Fiirth = Fůrtb: Mietrecht uDd Mietverlahren 1899. 

• 
o nájemném = Zelinka I O nájemném 1922. 
Zvýšeni nMemného = Zelinka: ZVýšeni nájemného podle zá~ 

kona z r. 1923. 
Zákony I = Zelinka: Zákony upravujícf právní poměry vlast. 

niků domd a nájemnfků, 1924_ 
Zákony II = Zelinka: Zákony upravující právní poměry vlast. 

nílui domů a nájemnikň, 1926. 
Ochrana I = ZeHnka: Ochrana nájemnfkd. vydání 1928. 

• 
Pokud jsou citovány jiné prameny. jsou uvedeny buď plným 

názvem nebo zkratkami obecně srozumitelnými. 
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Oddíl I. 
Ochrana nájemnrkli. 

Qchrllnou n~je11!nlk4obecně vyrozumlvá se systém 
cÍlrál1.ii;í119iemníkyjl1,ko $mlllvní· stranu v. pra vnlm 
p<lměr,,\l6.je11!nilll~čí drllhé. smluvn! strane, prona
fu\l~t~~;AVj'I~~~J;lfm.účinnosti některých ust.anoveni 
~á/('l~ýc;lt.A",p.raV\l.jl.cfchpovšechJ;lií soukromopravnl po-
tU!!~:májemni· ...• A·. .•..• •.••.•• .• • 
A.Jd..e,oimimořádné opa,třeni vyvolané válečnýmI po

mě~,.jehoi. pQčáteksah, do.světové války (pr~,?i 
z~kl!,d k ",!!mu byldánnaffz8.nlm. veškerého mIDI
sterstva.rllko\l.sltého:.;ednei.'26; le.dna 1917. č. 34ř. z.1 
:\3ylo . .viÍ!!tpřevz!'to p04.t1akem mimořádných poměrů 
povále.čnýchido . . č!,sů.'mí"ových v .našem státě sa
mostatném a vybudováno 8 různými změnami a úpra
vami . postupem "ČaSl1xV. cel<lusoustavu ruzných mi
mOřádných opati'enl. zákonných - řešlcich nynějši 
problémkrise. brYt<lllé. 

.K původ!IÍ ochraně nájemníkův UŽŠlDi smyslu při. 
stoupilada.I.ši opatf~nl jí doplňujici,. odklad exekučni
ho vyklízeni místnosti a ·faksi s.druhého pólll mimo
řádná opatřeni bytOVé .péčea podpora stavebního 
ruchu. 

Viiechna tato . zákonná opatřeni v různých dobách 
vzniklá na konec spojuje organicky jeden cíl, jejž 
nutno při dalši úpravě jejich na dále sledovati a je
muž i úprava zvláštních opatřeni těchto různých zá
konů v jednotlivostech na dále se musí přizpůsobiti 
- v zájmu dosaženi konečného cíle společného, zdár
ného rozřešení nynějších obtíží bytových v trvalý 
prospěch jednotlivých občanů i celého našeho státu. 
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.och" .... ," nájemllliků. 

Tato vnitřní spojitost, vieobecně nyní již uznávaná 
došla i zevnějšího výrazu sloučenlm všech zákon~ 
ných opatřeni s ochranou nájemnfku v širšlm slova 
smyslu souvisejících v jediném zákoně, nynl platném 
kterýT1} s~ .prodlužuji a doplňují zákony týkající s; 
bytove pece. 

Zákonem ~e dne 26. listopadu 1930 č. 166 Sb. z. 
a n. prodlouzena byla do jednotného konečn~ho ter
minu dne 31112 1931 účinnost zákona o ochraně ná
jemníkd, ze dne 28. března 1928 č. 44 Sb. z. a n. 
ve zněnl z~kona ze dne 27/3 1930 Č. 30 Sb. z. a n. 
s některýmI dalšimi změnami (čl. I.), účinnost zákona 
ze dne 28. března 1928 č. 45 Sb. z. a n. o odkladu 
exekučního vyklizení místnosti (čl. II.), j~kož i účin
nost ustanoveni §§ 1 až 16 zákona ze dne 11. čer
v~nc.e 1928 č., 11~. Sb; z. a n. o mimořádných opa
tren/ch bytove pece (cl. m) Kromě toho prodloužena 
a rozšířena pusobnost některých časově omezených 
ustanoveni zákona ze dne 10. dubna 1930 č 45 Sb 
z. a n. o stavebním ruchu (čl. IV.) • • 
Zároveň při vydání tohoto jednotného zákona pro

zatímního, podobně jako při dřívějším prodloužení 
ochrany nájemníku zákonem z 27/3 1930 č. 30 Sb z 
a. n! v. zákon~dárných, kru~!ch se zdůrazňuje .poz~á: 
DI" ze Je ve vseobecnem zaJmu aby celý bytový pro
blem byl upraven definitivně" a znova slibuje se po
kračování v přípravách osnovy nového definitivního 
z~kona byt,ového d? skončení platnosti zákona nyněj
šlho, "ktery by s Jednotného hledíska řešil bytový 
a stavební problém v celém jeho rozsahu" (duvo. 
dová zpráva k vl. návrhu zákona č. 30/1930 a zák. 
č. 166:1930, Tisk posI. sněm. Č. 289 a 786.) 
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A) 

Zákon o ochraně nájemnrků. 

Zákon o ochraně nájemnlkti ve svých zvláštních 
předpisech tvoři v právním řádu obecně platném vý
jimku z poviechných ustanoveni občanského zákona 
onájemnlch poměrech soukromoprávnlch (§§ 1090 až 
1121), acivilniho souclnihořádu o pravidelném soud
nl!llřizeni .. oVÝPQyědi (§560 a n.) Stanovl na dobu 
sJ(é.platno8ti.~ěkteré.:odchylky·od·povšechných práv
JÍjllh:;.přl1dpi,ů .. oiuájmech, i pro nájemnl poměry 
chráněné,pokud jim nejsou změněny, jinak obecně 
plat,!ých;.,. :. . .'. . • . .' . ' .. 

p,řesto.však, že. Jde vpod.tatěo ustanoveDl VYJI
mečná,upravujlcl jen'!ěkteré poměry nájemnl a do
konce jen p:O některých jejich stránkách, zákon o ochr. 
náj.použlvá konstrukce předpisu platnosti všeobecné. 
Stanpviv §§ 1a. 8;potřebu . soudního svolení k vý-

. povědia obmezen/.přípustnosti zvýšení nájemného 
jako pravidlo, platnéprpvšechny smlouvy ná;emní 
a podnájemní. 

Ovšem opět na. jiných místech připouští z tohoto 
výjimečného pravidla výjimky, jimiž vracl pro ně
které smlouvy.nájemolpravidelnou pdsobnost po
všechným ;zákonným předpisům občanského zákona 
a civilního řádu soudního o smlouvách náiemních -
buďzúplnanebo z části. (Srv. k tomu též Ochrana I, 
str. 88, poznámky.u § 1 odst. 1.) 

Takto čin! zákon sám i technicky hranicí svého 
pdsobení dosti nepřehlednou a pro praxi v jej! ne
vyčerpatelné různotvárnosti mnohdy i ne;;stou. Ne
přehlednost a nejistota zvyšuje se i tím, že výjimky 
z ochrany jsou rozptýleny na rtizných místech zákona 
ol nad tp podle nynějšího zněnl zákona nevycházejí 
ani z jednotného skutkového a právního hlediska. 
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Oohtrlama nájenmíků. 

Jakýsi generelni výpocet výjimek z působnosti o
cbrany obsahuje § 31 zákona, uvádějící několik sku
pin případů, "na něž se zákon nevztahuje" (i tu ostat
ně opět • různými podmínkami a výjimkami). 

Kdežto však zákon v § 1 mluví o "smlouvách ná
jemních. ne?o podn~je~ních", v § 31 vylučují se z pů
sobnosb zakona mkoh smlouvy a nájemní poměry 
samé, nýbrž - způsobem zřejmě ne zcela logickým 
- předměty nájemních smluv (domy, byty místnosti) 
a i tyto druhdy jen podle zvláštních svých vlastností 
nebo určitých vztahů k vlastníku nebo nájemci trvání 
doby nynějšího nájmu (pronajaté novému náj~mníku 
a pod.) 

Byla-li hranice působnosti zákona podle zásadní 
konstrukce úvodních slov § 1 a § 31 stanovená v po
cátcích ochrany zcela jednoduchá - uzavírajíc též 
positivně všechny domy a místnosti v době zavedení 
všeobecné ochrany r. 1918 již posfavené (l. zv. "domy 
staré") a tím i všechny nájemní poměry v nich _ 
stala se v pozdějším vývoji četnými dalšími různými 
obmezemmi ochrany nejvýš křivolakou a změnila na 
konec podle nynějšího stavu zákonného vůbec i svoji 
původní základní povahu věcně-mistní v místně-osob
ni. Podle § 31 Č. 4 nynějšího zákona (od 1/4 1928) 
zťistává ochrana ve svých zbytCích již jen jakoochra
na náje"!niků v pravém smyslu slova pro jejich osoby, 
obmezena nad to pouze na ty nájemnfky jichž ná
jemní poměr v místnostech z dřívější dobÝ před 1/4 
1928 chráněných ještě trvá a na dobu, pokud za plat
nosti zákona trvá:] 

Obsah a účinnost ochrany i uvnitř hranice její 
působnosti jsou pro jednotlivé chráněné nájemní po-

~J Stručný přehled vývoje zákonné. úpravy ochrany náÍE'mniků 
od i,:jtch. rakousl:ých počátků až do našeho zákona Č. 44/1928 
obsazen Jest v članku "Stavebnf ruch~Ochrana nájemniků" Obzor 
národohospodářský 1929 str. 835. 
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měry podrobeny opět různým dalším, .obm~z~n~,,!, 
Postupným vývojem likvidace ochrany n~Jem~~ku s~a
vá se tato na konec sama sebou zároven v mlre stale 
větší ochranou pronajímatelů. I tím je praktické pro-
vádění stále více komplikováno. . ' 

Pokud jde o svolení k výpovědí, rozmnozen vy
počet zvláštních důležitých důvodů výpovědních v § 1 
odst, 2 nynějšího zákona na 20. 

Kdežto však důvody výpovědní jsou upraveny cel
kem . sjednotného zásadního hlediska pro všechny 
prona.jímatele nájemníky chráněných m.í.stností (s ně
kterými různosbni při nájmech bytů a JIDých IDlstno
stí), ochrana proti volnému zvyšování nájemného 
jestnyrií upravena naprosto nejednotně. Odstupňo
vánajest různě, tu podle počtu, velikosti nebo pova
hy najatých místností, též podle doby trvání nájmu 
nynějšílll nájemníkem, jindy opět podle příjmových 
poměru nájemníka a pod. Z tohoto odstupňování, do
konce podle různých zásadních hledisek, vzcházejí 
v praxi mnohdy značné rozdíly ve výší nájemného, 
v. poměru k předmětu nájmu a základu položenému 
do. r. 1914 jako počátečního roku válečného, na ve
nek jinak nikterak neodůvodněné. A neodůvodněné 
zejména i vůči ma;ítelům domů s nájemníky posud 
chráněnými. 

Pokud jde o tyto, zachovává zákon ohledně pří
pustnosti zvýšení nájemného důsledně stejné měřítko 
vůči všem vlastníkům t. zv. starých domů. Nebéře 
vůbec ohledu na velikost domu, pronajatých mí"tno
stí, dobu a způsob nabytí vlastnictví domu, hospo
dářskou existenci, rodinné a jiné jejich subjektivní 
poměry. Poměrně vyšší důchod z výnosu nájemného 
má jen ten pronajímatel, který má ve svém domě 
byty a nájemníky, u nichž zákon připouští poměrně 
větší zvýšení. A přece právě vlastníci domů s mon
šími nájemními byty, u nichž zvýšení i percentnelně 
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Rrozsl3Jh Q;chranvy. 

je nejnižší, nebývají mezi vlastníky starých domů prá
vě hospodářsky sílnějšími. 

Přihlíží-Ii nynější zákon pro přípustnost dalšího zvý
šení nájemného i k příjmovým poměrům nájemníků, 
naskytá se důsledně sama sebou otázka, zdali by ne
byl stejně odůvodněným i přiměřený ohled na pří;
mové poměry pronajímatele, na př. pokud jediným 
jeho příjmem jest a může býti jen výnos z domu, při 
chráněných nájmech k uhájení hospodářské existence 
nedostačující a pod. Podle nynějšího stavu zákonného 
a běžného výkladu v praxi nutná potřeba odůvod
ňovaná tím, že pronajímatel nemůže býti živ z vý
noSU nájemného v mezích zákona o ochr. náj. place
ného, za důležitý důvod vypovědi (aby uvolněním 
bytu z ochrany bylo mu umožněno dociliti nájemného 
přiměřeně vyššího) se neuznává. 

Vymezení nynějšího rozsahu ochrany. 

Pokus o posifivní vymezeni povšechné působností 
ochrany podle nynějšího stavu zákonného bylo by 
možno stručně naznačiti asi takto: 

Pod ochranou zákona jsou nájemníci v t. zv. sta
rých domech (§ 31 odst. 1 č. I, kromě domů jme
novaných v § 31 odst. I č. 3), kteří mají najaty míst
nosti z ochrany nevyloučené z doby před 1. dubnem 
1928 (kromě dalších výjimek v § 31 odst. 1 č. I, 2, 
4, S, 6 a § 31 odst. 2.) 

Ochrany požívají i noví nájemníci bytů z doby po 
1/4 1928, kteří vstoupili v chráněnou nájemní smlou
vu jako dědici nájemníka (§ 6 odst. 1) nebo přísluš
níci rodiny (§ 6 odst. 2) a dále nájemnící chráněných 
bytů zajištěných, přidělených vojenským gážistům 
a j. v § 31 odst. 1 č. 4, posl. věta jmenovaných. 

Ochrana zákona vztahuje se dále na nájemníky 
náhradních místností v soudním řízení výpovědním 

18 

Nájemnici Dh;ráměnL 

. odle § 1 odst. 2 č. 9, 12, 13, 16 jim pronajat~ch 
f§ 32) ať se tak stalo před či po 1/4 1928 a .t~. ok 
konce' i tenkráte, když tyto náhra~ní místnosh Jma 
chraně nepodléhají (v novostavbach a pod.) . 

{). Zákon v § 32 výslovně poskytuje nájemník?-m tako~y~h 
á.hradních bytu a místností sice ochranu Jen prob y

~ovědi. Poněvadž však důsledkem toh? pro. nePěd: :ceni.nájemného může býti dáno svolem k ~ypov. e~ 
.znáhradních mi.tností podle § 1 odst. 2 c. dl, ~ 
tenkrát" nezaplatí-Ii nájemník po napomenutí . o í~
'.nélliůty' nájemné smluvené (nebo v PříP;)st?e ~{e 
zVýšené podle §§ 8 až 13, 15, 16, 21 a 2 ,JS?U I o 
.nájemníci náhradnlch bytu a jiných míst,!ostí nah~ad
ních • ~ . podle výkladů některých soudu v ~raxl -;
chráněni proti jakémukoli zvj~en.í půvo~mho na
jemného z náhradních mlstnogb JImI placeneho. 

Tento. výklad znamená. v praxi ro~š!!eni ochrany 
il!chtonájemniků na dále I na míst,;ostt JIII~k z ,~chra
ny' úplně vyloučení, dokonce do te?Díry, ze .. n~Je~né 
původně z náhradního bytu nebo nahradni lme ,!ust
nosti .smluvené jednostranně pronajímatelem vubec 
nemůže býti p.? celou d,ob.u ,trvání, .nájmu. :vý.še~?, 
byt i zákon u Jlllých chranenych najmu zv~s.em. pr~
pouštěj, poněvadž ustanoven!. zákona o zvyse~1 na
iemného na náhradní byty !Jmak z ochrany. za~ona 
vyloučené) § 32 nerozšiřuje. Jest otázka, zd~h vykl~d 
tento odpovldá též pravému úmyslu zákonodarce, du
slednosti . však vzhledem k znění § 32 a § 1, 4 mu 
llpřítí nelze. 

Konečně podle rozhodoutí nejv. soudu může býti 
působnost ochrany i smluv,!ě. b!ti zalo~ena.'pr~ m!st
nosti jinak zákonem nechranene (na pr, prl vymeně 
bytu nechráněného za chráněný po 1/4 1928 i mlčky 
a pod.) Ovšm tuto .. smluvní" ochranu lze uplat!í0vat~ 
toliko v řádném řízení výpovědním námitkamI proti 
výpovědi včas podanými, nesporného řízení ° svoleni 

19 



1-HslÍ1I11Í mmruIlI]Ce lQ;chrany. 

k výpovědi podle § 4 zák, tu použíti nelze (formu 
soudního řízení výpovědního strany volně ujednati 
nemohou,) 

Již tento stručný pokus o posifivní vymezení jen 
místních hranic působnosti zákonné ochrany v ny
nějším stavu - nehledíc ani k různé intensitě jej< 
uvnitř těchto hranic - ukazuje, jak obtížný jest pře
hled a správný výklad jednotlivých ustanoveni tohoto, 
zákona pro řešení těch nejrůznějších nájemních po
.íněrŮ v praxi. 
Původní jednoduchá budova ochranná vykazuje nyní 

následkem různých postupných přestaveb i přístaveb, 
dotýkajících se namnoze i základních zdí a pilířů, to
lik různých chodeb a zákoutí, že zevnější i vnitřní
podoba její se úplné změnila a orientace pro účast
níky stala se tak obtížnou, že jen velmi nesnadno
lze nalézti správnou cestu, vedoucí k vytčenému cíli. 

A bude jistě nejvýš žádoucno, aby při přípravách 
nového zákona definitivního bylo na to pomýšleno" 
aby zákon i technicky se stal co možná nejjedno
dušším a tím i nejsrozumitelnějším, při čemž Ovšem 
bude nutno celou stavbu zákona i uvnitř od základů 
přizpůsobiti změněným poměrům a pravým cílům ko
nečného zákona likvidačního, 

Souvislost a vliv povšechných právních 
předpisů na ochranu nájemníků. 

V nífřní nepřehlednost a leckde i ne;asnosf jed
notlivých ustanovení zákona o ochr, náj, samého jest 
jen jednou přičinou obtíží, s nimiž praktické prová
děni tohoto zákona stále se potkává. 

Druhá, nemenší obtiž záleží v tom, že zákon ne
jen hospodářsky, nýbrž i právně nespočivá na vlast
nich svých základech samostatných, nýbrž, že tyt!> 
tkvi V povšechném soukromopráuním řádu právním 
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s nimž výjimečné donucovací předpisy zákona 
;-ochr. náj" povahy spiše veřejnoprávni, namnoze orga
nicky sloučiti ani nelze. , 'enom ně-

.Zákon o ochraně nájemniků upravnJe J, k'-
které stránky poměru nájemniho, Obm~zuJe V

o 
ar~ 

~()Ie ovýpovédi smluvní volnost pron,aJIT,,;r;telu, v r: 
.z·puo sob že tento může chráněný pomer naJem~tl ~ 0-

.•.. ,. . J' udu v kapl o.e 
sití výpovědí jen se sV?,enblTl! sp~otí ~ůli nájemníka 
nájemném pak na ten· zpuso ,ze , ho 
'smLzvyšíti nájemné jen v mezíc~ zákof1;em ď~ Je '_ 
niíjemn! pOuiěr.připuštěných, r o JSOU ov~em ';,e ne{ 
důležitější stránky soukromoprávní pomer,;, na~emn
.ho;Proto také dotýká se ochrana tak Clte~?e sou
I<romfch zájmů vla"tnitů domů a místnost~ Jl posu,d 

ostížených "- znamenajic na druhé stra?e ,v dnes: 
~!ch poměrech opi.'t značnou soukrom,op:a,;m osobm 
hmotno.t1výhodu nájemník6 posud chranenyc~, • 

Ji ak . .však řídl se všechny ostatní právn! otaz~y 
i()hl~dně nájemních poměrů Z,vlfštním ,záko?em chr~
něnýchpodle právnich předpISU p'ravldelnyc~, plalt
<:leh>; pro nájmy nechráněné" tak .la~o by.!!, pre~ zh' 
vedením válečné ochrany náJemmku u najmu vsec., 
To platii pro zvláštní soudní řízení o svole.~í k vy
povědi,.jež přesnnuto v. zákoně na o:h~. naJ. posud 
na cestu řízení nesporneho - oslatne, Jak, praxe; u-

·kazuje, pro tyto smluvní poměry sou~~ome ne, vzdr 
docela schůdnou - jež opět kromě vYJlmek v ~akon: 
stanovených, se 'řídí předpisy upravujícími povsechne 
fízení soudní mimosporné. , 

Zákon o ocbr. náj, vychází z právnich pOjmů v nyní 
platném právním řádu ustálen)'ch., .. 

Vypověděti smlouvu nájemní může len PTonaJlma
lel rozum! se opět ;en nájemníku jako druhé smluvn! 
str~ně, Ochrana přEdpokládá tudiž, že mezi stranamI 
jest platný nájemní poměr, že vypovídajici jest, pro
najímatelem a vypovídaný nájemníkem, A přI tom 

21 



_ základ, zdali jde vůbec o bydlení pod ochranu 
zákona spadajicí, lze zjistiti teprve během řízeni o 
výpovědi na 'návrh pronajímatele zavedeného. Mnohdy 
se pak ukáže, že předpoklady pronajímatelovy byly 
mylné - návrh na svolení k výpovědi v řízení mi
mosporném soud odmítne, poněvadž nájemní poměr 
ochraně nepodlehá, s druhé strany opět často se .ta
ne, že výpověď danou bez soudního svoleni soud na 
námitky vypovídaného zruší proto, že nájemní poměr 
ochraně podléhá. Pronajímateli nezbnde pak než na
stoupiti cestu druhou - se ztrátou času a mnohdy 
i značných nákladů marného soudního řlzení. A zku_ 
šenost i z nejnovější doby ukazuje, že přes četná 
rozhodnutí nejvyššího soudu - právě vydaný gene
rální přehled rozhodnutí nejvyššího soudu k ročníkům 
I~X (1919 až 1928) pod hesly "Ochrana nájemců", 
"Smlouva nájemníJJ

, "Výpověď z nájmu" a mnohými 
jinými obsahuje celou řadu rozhodnutí sem spadají_ 
cích - v těchto otázkách mnohdy i rázu zásadního. 
ochrany nájemníků přímo ,nebo nepřímo se dotýkají
cích, není posud vždy jasno. 

Nelze sice plně souhlasiti s míněním, jakoby výji
mečné předpisy zákona o ochraně nájemníků po
všechně připouštěly výklad extensivní. Naopak v praxi 
převládá názor, že předpisy tohoto zákona nutno vy
kládati co nejúže podle slovného znění zákona a vlast
ního jeho smyslu - již proto, poněvadž při uznání 
možností výkladu rozšiřujíciho kasuistika zákona a 
různorodost poměrů skutečných by nutně vedla k těm 
největším různostem ve výkladu v hranicích tu širších 
tu užších, tak že by v praxi bylo téměř nemožno za
chovati aspoň poněkud jednotnou směrnici pro roz
hodovál1i soudů a i pro účastníky samé, tím spíše, 
poněvadž řízení v těchto věcech jest rozptýleno u jed
notlivých sborových soudů v instanci konečné na
vzájem způsob rozhodování při scházející jed~otícf 
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h h cl ti vůbec nezna-
působnosti publikace těc to roz o nu 

jíc~~. roti tomu nutno však zajisté bezvý~radně J'ři
sVědlíti, že veliké základ,nl m~šlé1!ky.!,la~ki~duo~c~~: 
ského práva nelze pommouh anI .!'r!, vy k d v' _ 
užití předpisů tohoto z.ákona

b 
zvl.:'s.tnl~o, ú~~lůZ:U je?o 

Š(ovllým j~ho \rsrnoven~m j:st z:íf~:y~ně souhlasiti 
neodporUJI. "om s~eru BI 1923 str 132) že usta
snázorem,_ (Kla~gh' JUI:,kst. '. t tu p;užíti ~působem 
novení obcanske O za ona Jes t 6 ) 
zákon o.ochr. náj. doplňujíc!m. (~w.oboda s~. ~h a 

, 'To platí ovšem v plné míre zeJmena ? PO!':J'!e 'ků 
v'rllzech právnich v .zák~ně .. ? ~chrane naJem~ho_ 
!oužívaných bez zvlašml bllzsl upravY.í1 kde·ko 

o 
duje pak .i pro obor řizeni soudního po .e za ~~a . 
ochrnáfvýklad norem občanského pr~va ~ rlzent 
vjudika.tuře našeho nejvyššího soudu ustaleny.. 'h 

K některým základním stránkám soukr.,?,?opra vnt o 
;, II nájemního jež i pro obor pouzlh záko!,a o 

~~;::':~ě nájémníkJ, posuzovati dlužno podle ~ovs:.cJi-
, ných 'předpisů občanského zákona a soudDlho ra u 

civilního po případě podle předpisů o ří.zení§neSpO;j 
ném na'něž v částech zvlášť neupraveny;ch .4 a • 
zák~na přímo odkazuje, budiž tu v sou vIslo sb . str;,h'
ně poukázáno - zejména i se strá~ky pr.;'kltcke.o 
výkladu jejich V novějších rozhodnutích naseho neJ" 
vyššího soudu. 

Smlouva nájemn!. 
(§ 1090 obé. z. a § 1 odst. 1 zák. o ochr. náj.) 

Základem ochrany podle zákona lest platná smlou" 
va nájemní (podnájemní) mezi stranami. 

Smlouvou nájemnl nazýv~ se smlouva~.ktero,u ně
kdo dává věc nebo právo Jinému za urc/tou uplatu 
v dočasné užívání (§ 1190 obč. z.) 
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K platnosti smlouvy nájemní jest třeba, aby se stra
ny dohodly o věci a ceně. Tím smlouva jest dojed
nána a užívání věci pokládá se za koupené (§ 1094 
obč. z.) Jinak zvláštní forma pro smlouvu nájemní 
předepsána není. 

Práva nájemní možno též zapsati v pozemkových 
knihách a poklá dají se pak za věcné břemeno, jímž 
každý vlastník věci jest vázán (§ 1095 obč. z, § 19 
kn. z.) Pouze v tom případě, když by nemovitost byla 
prodána v nucené soudní dražbě a vydražítel dle 
podmínek nebyl povinen právo nájemní převzíti. musí 
mu nájemce po řádné výpovědi ustoupiti (§ 1121 obč. 
z. ve znění III. dílči novely.) 

Pro ochranu dle zákona jest samo o sobě neroz
hodno, zdali smlouva nájemní jest v pozemkové knize 
zapsána čílí nÍc. 

Dle toho, zdali věci v nájem dané se skutečně uží
vá bez další činností dočasného užívatele, či je-Ii k u
žíváni věci třeba jeho pilnosli a přičinění, rozeznává 
občanský zákon v prvním připadě smlouvu nájemní 
(v užším smyslu slova), v připadě druhém smlouvu 
pachtovní (§ 1091 obč. z.) Rozhoduje však skutečný 
z ůsob užívání, nikoli obyčejné hospodářské určení 
věci. Nájem slouží konsumpci, pacht produkci (Ehren
zwei~ sir. 404.) 

Swoboda (str. 10) klade důraz na slova zákona 
"další zpracování" (§ 1.094 "weitere Bearbeitung") a 
shledává pachtovní smlouvu jen tam, kde pile a čilÍ" 
no st produkční záleží zároveň ve zpracováni naja
tého předmětu samého. "Nájemní předmět nesmí tvo
řiti toliko prostor, ve kterém živnost se provozuje, 
nýbrž musí býti zároveň »pramenem výtěžku,« ať již 
tento výtěžek záleží v naturálních plodech nebo v ji
ných užitcích." 

Návrh nového našeho občanského zákona k § 1090 zachovává 
pro pojem smlouvy nájemní znění v podstatě stejné. Vynechává 
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SmihllU va ,nájemní. 

" mmbo uŽí. č'tého času trvání nale ~ t líko požadavek vymezení ur 1 • {tr 96} vysvítá, hlavne 
v~ní ve smlóuvě. Ja~ z d6.vodové z::::!a :e' uznává i trvání ná. 
proto poněvadž na llllých d{stech .. tou Ovšem dle zákona po· 
. mnr' smlouvy na dobu pře em n~llS cl hu není. Nájmy, které 
!~vadniho vlastně nájm6. na neU!ČItou a dobu určitou, smlouvou 
se' tak nazývají, jso,!' vl.astně ná!~Y ~dem stanovenou (záko~n~á 
'nebo zvláštními ,p~edpltJkyrod~:r!:nu k terminu se p~o~luZUlf. 
nájémní obdobi), Jez. m

t
, cb 0ý ovědí kterou možno dati JeD pro 

ti'čemž k zrušeni le ra a vP. t t 4 76) 
k'one,c náje,mnfbo ,obdobi (Ebren~~lg s r. s: :est neb aspoň i dle 

Ostatně přenech~nf }!žív~ni ve~:ni::v:aza ~amozřejmé ... N~by!. 
Z'ákon, a, lze pokládati pn ná1emDdi č Ý nastupuje zrusenl na. 

' , '. ' čas pře em ur en , "k em li ': smluven, ,náJem na kd kalí výpovědi v čase za on 
• m' ni"'smtouvy dl,e vdle stran Yd' I na čas" v § 1090 
Je b t žnosnalsova" ... stanoven,étD. ' Bylo y pro o 100 . d án loý souhlas i se znemm 
y6.hec', ,vypustiti ... čkímž hfYkhyl zlI~unvy ~jemni uje, dnáni .času· 
§ 1094

" 
V němz per e Cl srn 

užíváni s,e nežádá. " č kOho určuje rozdíl mezi 
Jínak osnova nového zá~ona ob ~~ e však užívá pouze pro 

,amiouvou . nájemnft (kteréhlz~o OZ'!u:ou pachtovní shodně s po. 
náí l11y> v :uŽŠím.' , slova :m-:l~Ví~ ~smlouvě nájemní .• lze-li už!va~ 

::",',s,ava,dDím,~,1090dáolbč. bdělá !tI 'o smlouvěpachtovnf pak, nmůze-h 
·ií<'věci. aDlž se e o v t ti 

, ,jF',být,i' po:užíváno jen pilí a prací. . o...., _ 

'j]:"'-R;'zdíl mezi nájmem a pachtem Jes~ dule~li! ;,~~_ 
'Ldle.zAko,:a.obč~~~~thble:e~t:z~~!lt;:os:ěci ležl-

ŽOvánLYcecl(§c;'!.>y éh áva zástavmho (§ 11011. 
cích (§ 1.099

), h
za 

(§on1nlO: l'tr05) prodloužení smlouvy 
slevy naJemné o • • k d í z 'ko-

l'k (§ 1115) lhůty výpovědní. Po u nen v ,a 
" :'ě c r~zdíl zvláŠt vytčen platí I?ředpisy o smlouve nli-

. mní i pro smlouvu pachtovDl. o • d I 
le Pro obor zákonné ochrany nájemníku Jest roz} 
mezi nájmem a pachtem zvlášt důležitý proto, Phn~
vadž zákon o ochraně . nái)embníkt ~ v~~e; he (k:~~ý~~i 
"en na nájem (podnájem y u a JIDYC .. •. 
~istností. z pachtů pak jedině na provozovam. ZIV
noslí v najatých (cizích) místnostech (§ 30

h
, 7 zak. o 

h .. - § 31 vy' slovně smlouvy pac tovní ,,;e-
oe r. naJ. .. .u § 1 v SOUVIS-jmenuje, výrazem "smlouva naJemnl v 
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losti s § 30 jest rozuměti smlouvy nájemní v užším 
smyslu slova dle § 1091 obč. zák.) 

Jsou-li předmětem téže nájemní smlouvy věci obo. 
jího druhu (nájem i pacht), posuzuje se celý omluvn! 
poměr právně buď jako nájem nebo pacht podle 
vlastnosti věcí hlavní. (§ 1091). Dle zákona nelze jed. 
notnou smlouvu děliti v nájemní a pachtovní a dluž_ 
no v takovém případě použíti ohledně celé smlouvy 
buď předpisů platných pro nájem nebo pacht podle 
povahy hlavního předmětu smlouvy. 

Pokud jde o praktický rozdíl mezi nájmem a pach_ 
tem, přidržuje se i náš nejv. soud definice zákonné 
podle § 1090 a 1091 obč. z. V té příčině praví v roz. 
z 21/5 1930 Sb. č. 9926: Podle § 1090 obč. z. se vy
žaduje k pojmu nájmu a pachtu, by někdo přenechal 
druhému k užívání na čas věc nezužívatelnou, při 
nájmu se přenechává jen užívání věci, kdežto při 
pachtu se věc přenechává k užívání za účelem docí
lení užitků z věci pílí a přičiněním (§ 109!.) 

Ustanoveni a výklad občanského zákona v před
pisech o podmínkách, vzniku i trvání smlouvy ná
jemní, rovněž o rozdílu mezi smlouvou nájemní a 
pachtovni (na kteroužto poslední zákon o ochr. náj. 
s výjimkou uvedenou se vůbec nevztahuje) určují ča
sto v praxi rozsah a použití zákonné ochrany ná
jemníků na smluvní nájemní poměry, při čemž jinak 
je nerozhodno, zdali strany byly si ochrany zákona 
vědomy či nic a jak samy smlouvu označily. . 

Tak zejména pro výklad zákona o ochraně nájem
níků, vedle základního rozdílu mezi nájmem místno_ 
stí a pachtem (též Ipro obor půsohnosti ustanoveni 
§ 20), jsou důležity i právní otázky dotýkající se do
by vzníku nové nájemní smlouvy se zřetelem na § 31 
č. 4 a j. 

K některým rozhodnutím nejvyššího soudu sem spa
dajícím z doby nejnovější, budiž tu dodatkem k roz-

26 

Sm~lQiU!\'1i:1. lllájamnÍ. 

• .., d" .... h vydáních těchto 
hodnutím obsaženym J~z v, rlV;JS1~ nového zákona 
zákonů, jež při nezmeněne?" ex ( Ochrana nájem
posud rovněž nepozbyl~;'kyzn~m~ydání 1924, 1926) 
nlků", vydání 1928, " a ony , 
pí111kázáno. Nájem či pacht? 

• h t I bez propachto--mlo,.v. o úplně zařizenem o e u,.. htu. 
1)1 ,. U Dtkoh o pac . 

jest , smlh~~~lu ~en:~:mi místnostmi a za~ 
svou koncesi. jest smlouvo~. 

1 31 ustanovení o pachtu § 
č: 396, 645, 1255.) Roz. 15/11 

" " I" , laty za 
misfnosti, domáháno~ 1 se up§ 83 '. 

i<J:í:ti~~~~~:~~kl~~ k užíváni po dobu hond. (k . I. mi"t"~'··I" ~ 1 sebe í jiné závaz y. lez 
proÍí'ajimate prev~a. okd v dávají místnosti do 
brány 'na' sebe teml, oz 9 9 Sb v 8888 

osvětleni. pod) Roz. 19/4 1 2 ·á c. ,. . t 
Hostinsk Zlvnos. 

povahy 'jde pří postoupeni živnosti ~o-••. '!~~~~~~~~~ vzdal) o postoupeni' poměru .pa~htovmh~ odst. 1). Živnost jest tu hlaVni ved, kt~~o 
piH 'a přičinlivosti (§ 1091 obč. z.). :.d,:~ , 

. ·en' mistem na němž se živnostens a Cln-

a :~~~'ž byt hosťinského ~louRžil je;5/~ ~o93~' tl 
Živnost v domě provozovati. oz. 

č,,' , : "sml~uvu' pachtovní, (na níž se nevztahuj~ .záka~ § 20 
, ", "" "l b lo~li účelem smlouvy, postoupitI h.~strnskolt' 

~7:~ost. při če::'l' mělY postupit~1 přiměti dostk~~~~s~ ~:J~~~:p;tb 
čepnícké a kavárenské živn,?s.b, b

h
y se hid~í nab 'ti a provozovati 

nastupitele a Um mu umozDlI, ':' mo , J Y 't le Ne .. 
živnost hostínskou' a kavár~ns~ou Jadko~.nl as\ukc~. kost~::í epr~ svou: 
má významu, že se postuplteh nepo an o z s a 1~, on d b ř d 
osobu. Okolnost, že postupitel n,ep~ovozoyal h neJ~kokd °ž ':li ~r~
uzavřením smlouvy živnost, nepř1chazi v uva u,. Jen .. Y ~ R 
vOLoval před Um a v mezičasi jí neprovozoval nikdo JIný. OZ. 
17/12 1927 Sb. č. 7626. • . ké. t • 

5 Pachtovní smlouva o živnosti hostinské a výcepnlc les za .. 
vislcl na schváleni živnostenského úřadu (§ 914 obč. z.~ Jde tu o 
podmínku Tozvazovaci nebo odkládaci podle toho, z a prov~~o
vání živnosti a užíváni místností k tomu určených a za ~.~to~ u e
lem pronajatých bylo pachtýři propachtovatelem zatím lIZ prene~-
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.cháno či nic (§ 897-900 obě. z,) Bylo .. Ii napotom schváleni pach
-týře živnostenským úřadem právoplatně odepřeno, užívá pachtýř 
nadále místností bez právního ddvodu. (Žalobě o vyklizení hostin" 
ských místnosti proti pachtýři, jehož žádost o schválení byla za
"mftnuta, vyhověno, ač smlouva byla ujednána na 3 Jeta a nájemné 
bylo napřed na 1 rok zaplaceno. Tu by mohlo jití ien o náhradu 
škody, vráceni nájemného a že žalobci proti neschválení nepodali 
stížnosl.) - Roz. 18/10 1928 Sb. č. 8383. 

6. Pachtovní smlouva nebyla zrušena tím, že propachtovatel 
-odhlásil pachtýře u živnostenského úřadu jako pachtýře živnosti. 
v důsledku čehož živnostenský úřad zakázal pachtýři provozovati 
hostinskou živnost a pachtýře z hostinských místnosti vyklitjil. (Ža
lobci měli od žalovaného najaty hostinské místností. Zalovaný 
odhlásil žalobce u živn. úřadu jako pachtýře živnosti. následkem 
,čehož živnostenský úřad zakázal pachtýři provozovati hoystinskou 
živnost a pachtýř byl z hostinských místností vyklizen. Zalobě o 
odevzdání najatých místností do užíváni nejvyšší soud vyhověl. -
Smlouva trvá, ať nájemní či pachtovní. nájem hostinských místnos
tí s živnosti za jednotné nájemné je pod ochranou zákona o 
ochr, náj. buď podle § 7, odst. 1. nebo podle § 1 a 30, smlou:, 
va i po ukončení smluvené nájemní doby byla ex lege podle § 2. 
odst. 1. na neurčitou dobu obnovena~ Úkony správního úfadu 
dotýkají se jen provozování živností pachtýřem, nedotkly se však 
-a nemohly dotknouti smluvního poměru soukromoprávniho mezi 
stranami. Na povinnosti dáti předmět nájmu do užívání dle § 1096 
obč. z. nic nemění to, že rozhodnutím správních úřad1l zanikl 
předmět pachtu živností § 1112 obč. z. Že tomu tak. svědčí i § 1 
Č. 16. dle něhož i po zbaveni živn. oprávnění lze dáti výpověď 
:jen z místností užívaných k provozování žívnosti. Jinak by byla 
otevřena hrána k zneužívání zákona pří jednostranném rušeni 
pachtovních smluv, neboť pak by mohl propachtovatel hostinské 
živností - koncese a místnosti - smlouvu uzavřenou na určitou 
dobu podle své libosti í předčasně zrušiti, aniž by pachtýř mohl 
se dovolati soudní pomocí) - Roz. 26/6 1928 Sb. Č. 8171. _, 

7. Propachtovatel, který před uplynutím pachtovní doby oznámí 
.:živn. úřadu, že hude sám živnost provozovati, následkem čehož 
živn. úřad další provozováni pachtýři koncese zakázal, jest tomuto 
práv z náhrady škody - § 1295 odst. 2 obč. z. Sb. Č, 5811.- -
Roz. 18{10 In9 Rv. II 859/27 •• R Ztg." 1929 sir. 161. 

8. Za náměstka podle § 55 Ž. ř. jest považovati jen toho, kdo 
-provozuje živnost na účet vlastníka koncese. - Smlouva o provo
zováni koncesované {živnosti jinou osobou než náměstkem nebo 
pachtýřem podle § 55 Ž. ř. jest nicotná (tak na př, smlouva. kte
-rou se žalovaná zavázala, že, když jí hude udělena koncese, ji dá 
.žalobcem bezplatně provozovati po dobu jejiho trvání - § 879 
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Sm!loUY<1 Jlájemuí. 

I dovolenou pach-" 
d Sb č 6965 j. jiný, lu Š ° o 

o!.;~/~~::!:t _ R~z: 4/4 1930 :Věst . c~~e8if~nostenskěmu úřadu, 
t _ 9 Oznámí~li majitel.živnostenske ko; d provozonal nájemcem~ 
•. b'ude živ:riost [hostinskou}, kt?rou oSám u ni to vzíti na vědomi. 
.e . b .. ' I Pad povznen ozn e ,. em rovo'Zovati 080 ne. Je ur P mezi majitelem a naJemc 
P 'hledě' k soukromoprávnímu pomeru h ., (ani § 7 tohoto zák. 
Z;~o'sti se stanoviska zákona o o~ r·ě:a!koumati, zdali jsou tu
:~mťi_ nehrání, správn!ďÚ)řadNáienfJ.~prspV:: soudu 4/12 1928 Sb. adm, 

dmfnky -pro výpove . ,ne. , .. 
r:--7609.-_ -:- _ . kozahradníkavárna ienvl~le! 
-:-_:10;- Pacht __ kavár.AY, provozované Ja , držované aspoň z častl 
'-~a-~zetié -vš~k_J~ro~ -~e!dí?t;io:~r~:~z ~j~mců (Sb. č'. 5~í9'b752~~ 
_v---próvozu,l--v-zlmt;::,-p e - I § 7 'est rozuměti vsec ny 

~~ .... f~:!t:Ja~íS~~::::;;i, v: n~:;::,: pr~i~)zuje ~í~:'°ii/;f l~~ ISa:. 
'áliťm-'v _užším-smyslu slova- Čl-pac. 

~/8710. R;Zlg. 1929 str. 159. Piyov~r.l' 
,- ,_ _, "" t ( ·vovarskáj. nýbrz by y- 1 

11. ~NéhyIa~li -_ p~op:~h~~vánt ~:~fJ: jeN:nu provozování (pivova~
-,dáD;y':v __ p~cht)~~ o)e y s~~~de o smlouvu podléhaj~cí ochra?e 
se:,slrojovym:,zarlzemm atd.),_ hl. hledně pivovaru Jako tovar· 

, __ nále_tiii::l'k(Jde:o sm~ouv,: pa~ ~ovm y~váno 'en s vynaložením píle 
" .•. ·ho: ... ·p-oaniku~- 'jehož mÍl~e byb PbOUtZ l'dk~v J·est jen příslušeD~ 

·h·· ... . § 109! obe z. - Y s a 
tip~,,\a. Y ·.'k·) ..Roz 21{6 1928 Sb. Č. 8158. 
~t:~,~::_~~ __ d~-l u. -- . Podpacht Ž!vnosti. 
:---,--.;._ -:-:_:<'_~-,: _ _ - - - • b f k' akázaný v § 5~ odst. 1 

1.2 '>'I'd·.:-o<podpacht živnosh os IQS e z , j bosti'nské živ~ • ~ - - -, . 1 'si sti k provozovan 
i~-'-ř:, __ ,jest1~!e'pil1ovar DaJa mľ n~ ájemní zavázala se pronajfma
ností -a _:4()datk~ll! k této

k
-sm o~vh ntinskou v najatých místnostech 

telka -provť)zo:vab _svou. oncesz os 
námistkem-~, jejž _určí pivovar 'dá. u podle § 879 obč. z. ní· 
- -Smlouvy, kteté zákon zapOVl ~ J~O 'smlouvy domáhati ani 
cotny a_ nelze se na základě takove nlcotne Sb v 5634 6895. -
núhrady škody pro její porušení. ~Srv. rO:~ti . i~~varu 'o náhradu, 
Žaloba hostinského - podpachtýr~ -t )ka k~ncesi odhlásila. za-
62 Kč denně, z důvodu, že prona!iba..; pivovar toliko nájemcem 
mitnuta. Podle úmyslu stran neme Y 1 • C a stranám šlo o 
hostínských místnosti, nýbrž pachtýřem .. ~osbn oežniti tak pod pacht 
to, zastříti před vrchnosti pra~ý ~tav V*:Cl a u~ož rávě zákon _ 
živnosti pivovarem třetí osob~ Jim Rurcen;4'I 192~ Rv. I 846/28.
§ 55 odst. 1 Ž. ř. - zapovídal. - oz, I 

Uživáni pozemku za část úrody. 
dl • á "I I mku dodati druhé smluv-

13. Smlouva, po e níz m mall e p~ze y tato zaplati 
ni straně určité množství úrody proh tomu, ze mU 
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určitý peníz a nahradí náklady a pokud by úrody hylo více, má 
se výtěžek z tohoto přebytku děliti mezi strany na polovic - není 
smlouvou nájemní (pachtovni), ný-hrž odvážnou smlouvou kupni 
(§ 1275 ohč. z J, zakládající pro druhou smluvní stranu jen ohli
gační nárok ,na odevzdání smluveného množsfvi úrody. Roz. 21(5 
1930 Sb. Č. 9926. 

Nájemné. 
14. Nejde o výprosu, nýbrž o smlouvu nájemní, přenecháno-li 

v r
f 

1922 užívání prodejní boudy za pevný plat s tim, že bude 
užívatel prodávati zboží jen z obchodu majitele boudy. Závazek 
užívatele boudy, že ji ihned vyklidí, kdyby porušil přfpověď o pro
deji zboží. jest neplatný vzhledem k § 7 odst. 2 zák. ochr. náj. 
Nejde ani o smlouvu námezdnf ani ínnominátní, nýbrž o smlouvu 
nájemní ve smyslu § 1090 obč. z. - cena dle § 1090 nemu&i býti 
,určitá. stačí, že jest určitelná.) Roz. 25/9 1929 Sb. Č. 9207. -
Srv. roZ. 26/5 1926. Právník 1930 str. 579: K platnosti nájemní 
smlouvy stačí, jestliže nájemné jest aspoň určitelné (jsou-Ii totiž 
ze smlouvy patrny takové skutečnosti, z nichž se dá cena vypo
čisti. na př. že nájemné stanoví Se podle kalkulace po dosfavěni 
-domu - pro níž v stanovách družstva jsou určena bližší vodítka 
_ srv. léž roz. Sb. č. 2090, 3088, 3179, 4354, 4484 a 4537 . 

• 5. Stanoveni "zákonné činže" vyhovuje požadavku přesnosti 
činže podle § 1090 obč. z. (§ 1092, 1054 obč. z., Sb. č. 6066.) 
Roz. 28/12 19.1!8 Sb. č. 8596. - Poměr t. zv. zlaté doložky ve 
smlouvě nájemní k zákonům o ochraně nájemníků, Roz. 1(6 1929. 
,Pro O. č. 166. 

Nájemné - válečná lichva. 
16. Jde-li o byt podléha;icí zákonu na ochranu nájemnikd, jsou 

pro stanoveni činže směrodatny výhradně předpísy onoho zákona, 
leč by šlo o byt ve starém domě poprvé k obytným účelům pro .. 
'najímaný; v tomto připadě stejně jako při bytech onomu zákonu 
nepodléhajicich rozhoduje skutečná cena domu (roz. Sb. tr. č.19tO), 
("měřitkem při stanovení nájemného u bytů ochraně nepodléha

-jiCích je skutečná cena domu a mohlo by tu by ti vhodnou po· 
můckou pro zjištění přiměřenosti nájemného případně i l?orovnánf 
·8 činži jiných obytných stavení v dotyčné obci:') - Roz. 12/5 
1928 Sb. Ir. 3178. 

Přijetí nájemného - smlouva? 
17. Z toho, že majitel domu přijímal dále činži placenou z bytu 

,od toho, kdo zl1stal v bytu, ač skutečný nájemnfk byt opustil, ne
lze usuzovati na jeho vůli (§ 863 obč, z.) propustiti nájemníka 
z nájemní smlouvy a přijati plátce za nájemnika. (Žaloba o uznáni, 
že plátci přísluší nájemní právo k bytu. zamítnuta. Smlouva ná
;jemnf výslovně BDi mlčky ujednána nebyla. N euf nutnou podmin-
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Smil10IUY1él :nájemalÍ. 
b" žíval najatého bytu 

nájemce. OSOSkn\ Uč ost že nájemni~ 
peněZi. u e n, d á 'emm· 
člendm r~.dinhY neJ~o u P:e~ 4e jest 

"'nlá'ú I.áj,en .. lho poměru liné o v IV, J' d tl v d -uděliti majíte lomu 

j~~í~~;~;ad10~~~~; kŮ~Po~~dki')d ~oz. 02!~!1~!n ~;: 
nižších soudů, po II Je, _ mohlo 

d:í:~~~ti.e.ut:;~~ řízeni nespornem w dle § 1 odst. 1 v zákone ne-

t~~~u~f~~a:~~ od toho, je-~, spoluvlastníkem, 
8 tím, že druhý 
vstoupil Um do 
Roz. 17/3 1928 

zaplacení nájem· 
poměr k ~o: 

pro 1 

daný 
Roz. 16/8 

Pronajimatel. - Nájemce. 
býti stranou v soudních 
Stejně roz. Sb. Č. 7450: 

7j~~íe~~~;~b~~~~~hk~ strany podstupuji Eysíck~ OSO~y, :,::: zásad soukromého práva Jenom Je. 

••.• ;; i! i~!i~if~~~· ~.~. ~i·· ~.j~.~. ~f~:~nenf zvláštnfm právnfm podměte~ proto býti ve sporu str,anou, 1 
č. 2478, 2615, 4827, 6154, 6584 .. J.) T~u 

oheh. z., podle něhož oheb. spolecno~t muze 
dě 'žalovati a býti žalována, neboť 1 ku~ec 

'"dn',Uiv.,c IIÍl1že n;ok~d' jde o věci souvisejic! s o~chode~, t'Jeti 
l' občan:~ým jménem. nýbrž i pod svou fltmo~ ~a ov~ 
pod

b
' žalován aniž by bylo lze usuzovati z toho, z~ Jednal! 

ne o ,,', tým" -& právním podnetem nez 
pod svoů firmou jest. samosta n • 11n, m NIt dovolávati 
když jedná pod svým jménem občanským. e ze se u 
<oz. Sb. č. 7781, 6584, 4827) - . . d 

Jde o rozepři zahájenou (rozsouzenou), žalovánaka-h ~ ~~ :0:-
eře'ná obeh společnost, ve druhém sporu p verel P 

i~~':::'i~ R!z. 5/10 '1929 Sb. Č. 9241. Č.s. Adv. Č. 1004, Jur. Ztg. 

ě. 1047. 
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Převzetí závodu. - Nájemní práva firmy. 
22. Převzetí jmění (závodu) ve smyslu § 1409 obč. z. není ulJi_ 

versálni sukcesi a nepřecházejí jím jmenovitě nájemní práva. (Firma 
H. K. a spol. ujednala v r. 1924 podnájemni smlouvu. Po zrušeni 
fy převzal veškerá její aktiva a pasíva H. L. jako spolumajitel fy 
H. L. a po něm nově se utvořivšf veř. spol. Bratří L. Prá va z pod
nájemni smlouvy ujednané fou H. K. a spol. na fu Bratří L. ne .. 
přešla. Bylo by tomu tak při universální sukcesi na dř. dědice dle
§ 531. 532 obč. z., pří fusi II akc. spoJ. nebo společnosti s r. 0.

čl.247 obch. z.o § 96 zák. 6/3 1906 č. 58 - nikoli však při pře .. 
vzetí závodu dle § 1409 obč. z., neboť tu nutno r6zná aktiva pře_ 
vésti jednotlivě. Postup práv (pod)ná;emních v pravém slova smysIn 
jest však nemožný. Zaloba fy Bratří L. o vráceni 40.000 Kč při 
ujedn8ní podnájmu fou H. K. a spo1. zaplacených. zamítnuta, nárok 
podle § 20 odst. 3 uplynutím 6 měs. od zrušeni podnájemní smlouvy· 
s fou H. K. spoJ. promlčen přes to, že ve všech 3 firmách byl 
súčastněn Heřman L .• neboť prvni podnájem nebyl ujednán pro· 
něho, nýbrž jménem a pro fu H. K. a spo1., tedy pro závod pro
vozovaný oběma společníky pod určitou fou a tyto poměry se pod_ ' 
statně změnily zánikem této firmy, jejfž aktiva a pasiva převzal 
sám Heřm.n L.) Roz. 16/11 1928 Sb. Č. 8470. 

Uživatel bytu. 
23. I užívatel může býti pronajimatelem v mezích svého práva~ 

přenechávaje je jinému za úplatu, pokud nejde o usus v technickém 
slova smyslu (§ 504 obč. z.) Jest to Zřejmé z § 1093 obč. z., pod1e
něhož mťiže i vlastnik najati užívání své věci. náleží-Ii toto jinému': 
Roz. 10/4 1930 Rv I 1491/29. (Kr Co I 11/29.) 

Fronajimatel neoprávněný. 
24. SlibU-li majitel domu třeli osobě, že nájemce pro ně vyklidÍ' 

byt, an přesídli do jiného domu, převzal Um záruku za výsledek-: 
Odpíráli nájemce byt vykliditi, má příjemce slibu proti majiteli 
domu jen nárok na plné dostiučinění, nepřísluší mu však nárok na 
nájemcovo plnění ani na konáni majitele domu. (§ 880 aj věta 2. 
obč. z., § 1324 obč. z. - Sb. č. 5169. - Žaloba proti majiteU 
domu o předáni bytu. jejž nájemník nevyklidil ve svém domě za
mimu! •. ) Roz. 22/3 1929 Sb. Č. 8820. 

25. Zákon, mluvě o interese neb o náhradě škody, rozumí Um 
jednak plné zadostučinění, jednak náhradu skutečné škody podle 
§ 1323 • 1324 obč. z. - Předpis § 368 ex. ř. nez.kládá nový 
nárok, nýbrž miní nárok na náhradu škody podle předpisll obč •. 
zákona.~ tŽalovaný pronajal žalobci na řadu let byt prý ve svém 
domě. Zalobce dal ze svého dosavad.ráho bytu výpověď, nemohl se 
však do nového bytu nastěhovati, ježto žalovaný nebyl vlastníkem 
domu. v němž byl onen byt. Žalobě o náhradu škody 40.000 vy-
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~ ná;jeIJllll!Í· 
. é plné zadoslučiněni. 

· ..• ·.::=:~l;::~~~~.~ba\~K~:č - rozdil v nRálemn30m/io 1929 Sb. Č. 9329. žalovaného,) oz. 
Zadržení nájemnéh,o. 

o všech úplatných .smlou~ach, 
.-___ "_,, v budoucnu (zeJména 1 prO 

oprávněn své vzájemn)é fln:~, 
(na smluvenou dobu o ep , 

(na dóm pronajimatele byla. po 
vnucená správa a zahá~en~ 

Strana smlouvě veroa 
třebas měla možnost 

'm,ěnilv _ žaloba cesionáře o 
zauliln •• I.). Roz. 25/4 1930 Sb. 

C'd~:~u\p;;~a~~~ ve 14 ..•• jfj~~it~~~i~~~~~~~~;~~~i;~~~~:~~i;:;l~.Z prodloužení ná~ obč. z. (Sb. č. 4944. 
pronajatých od r. 1923 

1929 zami!nul •. ) - Roz. 26/10 

náje.n,,;i smlouva s práve~ nájemce "opio: 
YJ::il::~i:b~.'i,: výkonem opce ujednána nová oalem':1 

\C'd~~:"'!áj~::'~~i.svo1it pronajimatel jíž původně k dal~ 
~ ovšem pod podmínkou, že se pro ni 

1 1928 Sb. č. 8482. d i 

;~~~~~~~~!~l~~~~Jl~~~~~~~~~l~! let 8 Um, že po m n~ řádnou výpovědi podle 
koti že pachtýř po uply-
,mlouVJI věcí {a propachtovatel 
nuU lpacrtdvnf14 o vrácení vě:i. jasného znění zákona 
nefa§ 0;~9 CO ř s na zřeteli jen takové nájemni a pachtovní smlou: 

~ které z~nikaj'i ča~em, ~iSŽbbyy bX~4Jř~~O;ÝC3~;~i 'Ro:~u~;i9 
náimu - § 1114 obc. z. . c. , , 
1930. R. Ztg. 1930 sir. 106. 
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31 Z toho, že nájemce (po mimosoudni výpovědi) včas 
nevyklidil vypovězené místnosti (skladiště), nelze ještě u""z<,~,,1I 
že mtčky uzavřel novou nájemní smlouvu po vfpovědni lhůtě. 
(Žaloba o zaplaceni nájemného za dohu po výpovědi zamítnuta
z důvodu náhrady škody žalováno nebylo.) - Roz. 25;9 1929 Sb. 
Č. 9202. 

32. Dohodou učiněnou mezi pronajímatelem a nájemníkem při 
uýkonu exekuce k vyklizeni pronajatých místností (na základě prá. 
vopla.tného usneseni o svoleni k výpovědi), jíž nájemnik se zavá. 
zal místnost do určitého dne vykliditi a pronajfmatel do tohoto 
dne upustil od výkonu exekuce - nová nájemní smlouva nevznikla 
Sb. Č. 3995, 5873. - (Směnku, danou na zajištění smluvní pokuty 
při této dohodě vyminěné, ustanovení zákonů na ochr. ná;. plat. 
nosti nezbavují.} Roz. 15/5 1929, Pro O. Č. 157. 

Výměna bytu chráněného za nechráněny 
(po '/4 1928.) 

33. Pokud při záměně bytu požívajícího ochrany nájemcd za jí~ 
ný byt v témže domě jest považovati za mlčky ujednáno, že nová 
nájemní smlouva má býti vypověditelná jen z diJ.vodů stanovených 
zákonem o ochraně nájemcd bez obledu na to, zda zákon o ochra~ 
ně nájemců platí také pro nový nájem, čili nic. (Nájemník, bydlicí 
v domě, jenž neni novostavbou, již 15 let, na žádost nového vlasl
nika domu přestěhoval se do jiného bytu v témž domě. Proti vý. 
povědí namítal že tak učinil proto, že vlastník jej o to požádal 
a že plati takové nájemné jako dříve. Nižší soudy ponechaly vý. 
pověd v platnosti - že jde o nového. nájemníka podle § 31 Č. 4 
zák~ Č. 44/1 9&!8 a o náhrado! byt mimosoudně poskytnutý, Sb. Č. 
4285, 5430, 6892, 8971, 9414 - nejv. soud rozBudky nižších sou_ ' 
dů zrušil a vrátil věc prvnímu soudu, by doplně řízení, znovu Cl 

věci rozhodl. V přednesu žalovaných- nutno shledati též právní 
námitku, že mezi nimi a vlastníkem domu byla sjednána - tře~ 
baže mlčky, ale přece jasně, § 863 obč. z. - nájemní smlouva, 
pro niž platí výpovědní důvody stanovené v zákoně na ochranu 
nájemníků. Je-Ii totiž přednes jejich správný, nutno pfi správném 
použití zákonných vykládacích pravidel a zásad v poctivém smluu~ 
ním styku - § 863, 914 obč. z. - miti za to, že se dohodli 
s vlastníkem domu na tom, že pro ně má nově sjednaná nájemní 
smlouva býti aspo~ po stránce hmotných výhod, zejména co do 
výpovědi a činže. stejně přízniva jako dosavadní smlouva, tudii 
VYPověditelná jen z důvodů stanovených v zákoně na ochranu 
nájemnfků tehdy platném, bez ohledu na to, zda zákon o ochr. 
ná;. plati také pro nový nájem čili nic. Nelzef rozumně ani u ná
jemnfka obyčejných schopností ani u vlastnika domu těchže schop
ností - § 1297 obč. z. jinakých úmyslů předpokládali. S loholo 
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Nižší soudy 

~~ki~~:j~!:~~é nájemní smlouvy nf také jen mlčky. 
stVolici.) Roz. 7/4 1930 v prvé 

Smluvni ochrana náje~n~ů .. 

~!~;~t~~rť~itt!~~~~~~~?~ byt v lémze a~m~ nájemníkem, pozíva 
starý hyt (náiem~i.~ 

. dne 1110 1928 byl, iel" 
v témž domě. Vyklizo

ná:;enln! poměr spadá pod 
~m ná;emníkem smlouvu s novy _ y býti 

I ná'lemnl můze 
srn ouva N" soud' odle § 1 zák. - <IV. • 
P nájemni, avšak podle 

zůstane pi'lvodnf 
Tomu nelze roz

žalovaná hude používati 
starého, za který na !lalé: 

t d že hude také poz(vat~ 
:zt!hovala na její dosav?dm 

'smluvně přenesly 1 na 
nemdže se dovolatel dON 

poměru uskutečněného 
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srv. § 59 nař. ll. 19111921, § 52 nař. č. 160123. § 41 nař. č.57127 
a § 41 Dař. Č. 121/28, s DÍmižsouhlasf stanovy obecně prospěiné~ 
ho stavebního a bytového družstva, jak vysvítá Z roz. Sb. č.4161, 
7208, 7270.) Z roz. 1615 1929 J. Ztg. č. 1010. 

Zá.,.azek ponechati nájemnika 
v bytě po dobu ochrany. 

36. Zavázal-li se (smftem z 31j3 1922 v jiném sporu) pronají
matel, že po ~obu zákonn~ ochrcz,,!y nájemnikli: nájemníka v bytě 
ponechá (prob placeni urč1téh~ naJemného. zvýšeného pokud hude 
zvýšeni podle zák. o ochr. nál' přípustným) nezřekl se tím ani 
práva. s domem volně nakládati, zvláště dům zciziti, ani prá
va žádati o soudo! svoleni k výpovědi z důvodů, vyskytnuvšich 
se v osobě nájt1mníku; neručí proto nájemníkovi, zcizil-li dům a 
jeho právní nástupce vymohl si soudní svolení k výpovědi z dů
vodu, který by byl mohl i on uplatniti. (Žaloba bývalého nájem
nlka proti dřívějšímu vlastníku domu o odevzdání bytu, z něhož 
výpověď se sv Jlením soudu mu byla dáua, neb o placeni proti
hodnoty po dobu zákonné ochrany a odškodného, zamítauta.) -
Roz. 2513 1929 Pro O. Č. 115, 

Nový nájemnik. 
37. "Novým nájemníkem" ve smyslu § 31 Č. 4 jest rozuměti 

každého nájemníka, který najal nový byt, totiž takový byt který 
bezprostředně před tirn najatý neměl, nezáleží však na tom' zda-li 
jeho dřívější byt byl v témže domě nebo ne. Roz. 28/2 1929 Rv I 
1771/29 Právník str. 677. - Srv. však roz. pod č. 33 34. 

38. Pro pojem "nového nájemníka" ve smyslu § 31 č. 4 zák. 
Č. 4411928 jest lhostejno, zda hyl jeho dřívější byt v témže domě 
čili nic. (Výpnvěď z bytu, najatého nájemníkem v r. 1926 o 4 poko
jich a kuchyni v domě, v němž dříve obýval jiný byt pod ochranou 
zákona ponechána v platnosti.) Roz. 28111 1929 Sb. Č. 9414~ -
Zákon v § 31 č. 4 a dřívější § 31 Č. 3 nemluví o domech" nýbrž 
výslovně jen o "bytech". ", 

39. Jde o nov?u onájemní smlouvu ve smyslu § 31 č. 4 zák. 
č., 441 t 928, byl-II puvodním nájemcem bytu sám jeden advokát 
kdežto po 31.13 1928 najal část původního bytu (kancelářské nifst~ 
nosti) onen advokd~.! d!uhým advokátem jako spolunájemci, třebas 
druhý advokát hyl JIZ drfve společníkem onoho advokáta (Advokát 
Dr. G. byl po leta nájemníkem velkého bytu. Dne 14/4' 1928 uza
vřeli a~~oká~i pro G., a Dr. Sch. novou nájemní smlouvu s majiteli 
do~u, pz nala!1 od ~1Ch 3 místnosti z bytu Dra G jako kancelář; 
Výpoveď z nájmu techto místnosti ponechána v platnosti) -_ Roz 
3\11 )930 Sb. Č. 9595. • . 

40. Nejde o nového nájemce ve smyslu § 3.1. Č. 4 byla-li uza
.,.řena nájemni (pachtovní) smlouva po působnosti zákona o témže 
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pŤlJmělu nájmu I Um, kdo měl dosud věc VI spolunájmu (s~?lu- . 
pachtu), (Žalovaná se svým manželem měla od r. 1923 v na)mu 
hotel. Pacht byl každého 1. kvělna obnovován. Menže! zem!el 26J\2 
1927, vlastníce propachtovala od 3014 1928 botel Jen zalované. 
Pflk~z k vyklizeni zruien. Žalovan' od r. 1925 jako spolupach
lýtka b~la líž pat:htýřkou, nejde o novou pachtýřku, výpověď lze 
dáti jen se .volenim soudu. § 1, 2, 7, 31 č, 4.) Roz. 14111 1929 
Sb. ~. 9366. Změna T rozsahu předmětu ~'jmu., 

4 •• Tfm, ž. nájemnlk, jenž měl př.d 1 .. dubn.!" 1928 na)atr. tři
pókojooý', byt, pfínajal po, tomto dni dalš. PokOT, nepozbyl nalem .. 
Id, pom~,r, :ochrany zákona. (Záleží na tom, zdali žalovaný se stal 
novým náj.mnfk.m čtyřpokojového bytu po 1151924, nebo !,ovým 
Il'ájemnfkem' bytu V1lbec po vyhlá~en( zákona ě. 44 1928 najatého. 
2aiovaný .měl najatý od 1110 1927 byt třfpokojový a teprve sml
remz 22/5 1928 pfinajal si jeitě jeden pokoj. Byl tedy novým 
nájemnlkem třipokoiového bytu najatého po 115 1924 až do vy
hláienf zákona ě. 44 1928 a nebyl novým nájemníkem, který na
jal tento, byt vtibec po vyhláieni tohoto zákona. Výpověd zruše· 
ua;) Roz. 913 1929 Sb. Č. 8778. 

42. Tím, že" některé z najatých místnosti byly z nájmu vypll· 
,itěny a, následkem toho byla činže nově stanovena, nenastala změ~ 
na,v'osobě _nájemnika, pokud se týče nebyl byt pronajat (po 1. 
kvělnu 1924) ••• ému náj.mníku ve smyslu § 31 Č. 5 (zák. č. 48 
1925. Roz. 18/10 1928 Sb. Č. 8384. 

Spolunájemci. 
43. Zněla.li výpověď z nájmu proti duěma osobám (manželllm), 

avšak námitky 'podala pouze j~dna z nich, jest jen ona stranou 
rozepře, druhá neni společnikem v rozepři a lze ji slyšeti jen jako 
svidka •. (§ 571 C. ř. s. Sb. Č. 7145).- (Námitky proti výpovědi 
z pachtu dané manželtim, podala jen manželka. Procesní soud sly
šel i manžela jako stranu, uvěřil výpovědi žalobců jako strany a 
námitky zamítl. Odvolací soud rozsudek zrušil pro vadnost řízeni. 
Nejv. soud nevyhověl rekursu: Manžel není stranou. mohl býti 
slyšen jen jako svědek. Odchylný postup prvého soudu je vadou 
řízeni, jež byla zpdsobilou, zameziti úplné vysvětleni a důkladné 
posouzeni rozepře, nebof prvý soud připustil důkaz Výslechem 
stran pro nedostatek jiných, zejména svědeckých důkazd a uvě
fil pak nepřísežnému seznání žalobcd, ač nelze předem vyloučiti, 
že by vfslechem manžela jako svědka pod přísahou snad byl mohl 
dojití k přesvědčení o sporných okolnostech, které by bylo dd .. 
kaz slyšením stran učinilo zbytečným § 371 cřs. - Nerozhoduje 
otázka, zda účinek rozsudku podle povahy sporného práv. poměru 
nebo podle zák. předpisu vztahuje se též na manžela. - Roz. 
2316 1928 Sb. Č. 8(70. 
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Místnosti ve smyslu § 80. 
44 Míslnosfmi= ve smyslu zákona o ochr. náj. jest rozuměti 

jen '~T;stOry v budovách. pod střechou a se všech stran ohraničené 
(Sb. č. 4348, 6384, 71 89. 74 42). - Otázku. zda se ochrana nájemců 
vztahuje 'Í na jednotný předmět nájmu. sestávajíci nejen z míst
nosU nýbrž i z volného pozemkového prostoru, jest řešiti v kaž
dém 'připadě zvlášť podle povahy hlavni věci. - Nájem, jehož 
předmětem jest ~volný prostoT (~~ uložení zbožl), jehož jest p~oti 
mlstnostem na Dem (stodole a vaznímu domku) v nepopíratelne a 
značné převaze. nepodléhá ve svém celku ochraně nájemců. (výpo
věd z nájmu obražené parcely k provozování obchodu s hospo
dářskými stroji se 2 kolnami. používanými za skladiště a vážniho 
domku jako kanceláře, ponechána v platnosti - nájem nepodléhá 
ochraně, o takové prostory není nouze, zákon o ochr. náj. sledoval 
především účel, by při nouzi o byty byli nájemníci chráněni v po
třebě bydlení a i když poskytuje ochranu jiným místnostem, zejména 
živnostenské a obchodní nebylo úmyslem Zákonodárcovým, by byly 
pro živnostn:lky a obchodniky zaručeny vyšší ochranné výhody než 
pro nájemníky bytů - Sb. č. 8129). Roz. 31/8 1929 Sb. č.9151. 

44a. Část prdjezdu, pronajatá za tím účelem. by si tam nájemnik 
zřídil prodejní stánek, neni místnosti po rozumu § 30 zák. Lho
stejno, že stánek stojí přes den z části před vraty mimo průjezd 
a v noci se posunuje za vrata do pn1iezdu (místo v průjezdu" 
třebas je pod střechou domu, neni nijak ohraničeno, Sb. Č. 6384, 
7089, též 7442). Roz. 14/9 1929 Sb. Č. 9177. ' 

Přestavba, přístavba, nástavba 
ve smyslu § 31 Č. 1. 

45. Pfestavba, přístavba neho nástavba vylučuie ochranu zákona 
nikoli již sama o sobě, nýbrž jen tenkráte, dotýká .. 1i se bytd trva
jicich. Vedením stavby vyloučeny jsou z ochrany jen ony byly, 
které byly přestavěny, přistaveny nebo nastaveny. (Byty nepřesta
věné v témže domě zOstávaji podrobeny zákonu na och,t". náj. -
Roz. 10/8 1928 Sb. Č, 8212.) - Za přestavbu ve smyslu § 31 Č. 1 
jest pokládati i takové stavební práce, jež se provádějí pro sea 
šlost domu, při kterých zdi bytů pro nebezpečí sesutí jsou strže
ny, podstaveny a nově zřízeny, protože bez provedení těchto 
prací byt by byl neobývatelný. (Soud má při rozhodnuti přihli .. 
žeti ke všemu, co při úetním jednání vyšlo na jevo, tedy i k ta
kovým okolnostem, o nichž zvěděl jen z priivodních spisů nebo 
z ,výpovědi svědka - § 414 c. ř. s" roz, Sb. č. 151.) Roz. 14/1 

. 1928 Sb. č, 7698. Jur. Ztg. č. 835. 
:Pozn. Ohledně povinnosti soudu, přihlížeti k výsledk6m pru

v'ódního řízení i když tyto nebyly stranou skutkově předneseny, 
poněkud jinak roz. 1/9 1928 Sb. Č. 8272 - tu s obmezenim, pu-
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kud "výsledky prů~odníbo řízeni svým obsahem zapadají ~o rá'9: 
oe,'skutkových přednesů stranU - a z 20/9 1929 Sb. c 918 . 
.. Nejďe, o novotu, musel·H by odvolací so?d d~!yčnou okolnost 
vzíti na přetřes. podle_ své manudukčni povl~nosb . ~ 

Op'ačně roz. 13/6 19~5. Rv. II 626/29, uveřeJuino, po~ ~b. ~. ~989. 
dle ,něhož jest třeba učiniti návrh na opě~n~ za?a}em Jednam ~le 
§ '194 c. ř. s., jestliže svědek po skončenI lednam dle § 193 ~crs. 

'sly.šený něco udá, co 'vyvraci tvr~eni odp~rcem ?rocyesním pred
nesené;, a y jednáni, opětně zabáJeném pre~nésb pred, soude~ 
pr,vé stolice okolnost svědkem uvedenou Jako, ~las.tD1 ~vrzenl, 
"-chce~1i' strana se v",bnout; nebezpeči, že ~otyčny ud~J ~v.edka se 
p,ókládá' za ,_nedovolenou ,novotu. k níž ani druha a ~ret1 Instance 
pak' n'e'přihHžf. K tomuto rozhodnuti Dr. Em. DantDger, R Ztg. 
1930 str; 314. . 'k • 48 1925) 

46. ',;Pfestavbou" (ve' smystu § 31 odst. 1 Č. 1 za '. c. • 
jesť ,nejen přemina ,místnosti neobyvatelných v mfstn~~b" o~yv~telne 
(jak by se zdálo z roz. Sb. č. 4656, 6012, 6443). nyorz 1 mlstno
stí obyvatelných v místnosti neobyvatelné. (V r. 1919 zřízena z bytu 
pekárna' dOna skladiště, chladirna a obchodní místnost. stav. po~ 
voleni z~ělo n~ výstavbu dvou peci a komínu; nastala Um úplná 
přeměna, povahy tl účelu mistnosti těch, takže právem dl?žno pře
měnu tu: označiti slovem, "přestavba" a to jak s hledIska stav. 
zák. ,~pro BrDO - tak i podle § 31 č. 1 'zák. o ochr. náj. -
dle smlouvy zanikl nájemní poměr uhasnutím společenského po
měru. Šlo-li by o místnost podléhající ochraně, bylo by ustano
Teni smlouvy o automatickém uhasnuti oáj. poměru podle § 7 
odst. 2 zák. o ochr. náj. neplatné (odvol. soud). Žalobě O vyk1i~ 
zení ',pekárny s přisl. v)ihověno jde o přestavbu podle § 31 Č. 1, 
Ra niž ochrana se nevztahuje.) Roz. 10/8 192~ Sb. Č. 8212. 

47. Nejde o přestavbu (§ 3l odst. 1 č. 1) ziskal-li byt, jenž byl 
j,iž obýván, stavebními změnami toliko na prostornosti co do výše 
a na lepši úpravě (Pojem "přestavby" nekryje se veskrze s pojmem 
přestavby dle stav. řádu, nýbrž nutno, pro obor zákona o ochr. 
náj. vykládati jej z tohoto zákona samého, "přestavbaU musí se 
d.otýkati právě oněch mfstností, jež jsou předmětem nájemní smlouvy 
- zákon sledoval cil. hy sprostH stavebnika, jenž rozmnožil počet 
mistností a takto ulevil bytové Usni, oněch obmezení, jimž jsou 
jinak pronajimatelé podrobeni - na př. Sb. č. 4656, 6012, 6417, 
6443 aj) Roz. 3/10 \929 Sb. Č. 9231. 

48. Pokud nelze považovati přeměnu dřevěné kdlny za novo
stavbu, nástavbu nebo přestavbu ve smyslu § 3l Č. l? - Nejde 
o "nově zřizenou místnost", stala-li se úprava před 30: dubnem 
1924, třebas byla nájemni smlouva uzavřena až po tomto dni. Dře
věna kůlna, jež byla opatřena střechou a stála na dřevěných slou~ 
pech, mezi nimiž byly výplně vyzděny, používaná dříve za skla-
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diitě byla r. 1923 upravena v dflnu. Výpověď daná bez svoleni 
soudu zr,?šBna - .. ~ejde o nově zřIzenou místnost podle § 31 Č. 1. 
poněvadz tu byl JIZ prostor zastavený dřevěnou kůlnoul zdmi a 
.tf.ohou opatřenou,] Roz. 29/11 1929 Sb. Č. 94'0. 

Užívací právo nájemníka. 
(§ 1098 obč. z.) 

Pronajímatel jest povinen poskytnouti nájemniku 
užívání věci najatých, jež nájemník, jak praví § 1094 
'obč. z" smlouvou nájemní si koupil. 

Rozsah a způsob užívání věci nájemníkem se řídi 
předevšim podle smlouvy (§ 1098 obč, z.) Neni-li 
v tom směru ve smlouvě nic bližšiho ujednáno, po
suzuje se rozsah a způsob užívání a upotřebení věcí 
Iv německém textu obč, zákona: "gebrauchen und 
beniitzen") v případě sporu "podle zvyklostí pospo
litého života, nebo pravidel řádného hospodaření." 
V ten smysl výslovně doplňuje § 1098 obč. z. návrh 
subkomítétu obligačního práva str. 20. 

Stejným způsobem řešila tuto otázku jíž dřive pra
xe í literatura. Podle Ehrenzweiga (str. 407) rozho
doval o způsobu uživaciho práva nájemníkova účel 
smlouvy a slušnost občanská." " 

Jest ovšem pak na soudci, aby ve sporných pří
padech tyto meze zvyklosti a slušnosti občanské 
vyhledal a pro účastníky konkrétně určil - úkol, 
jak i tu četná rozhodnutí nejvyššího soudu ukazují" 
za působnosti zákonné ochrany nájemníků mnohdy 
tlm obtižnějši, neboť donucující jeji povahou, zabra
ňující volnému zrušeni nájmu i při neshodách účast
niků, vzájemné styky mezi stranami jak hospodářsky 
tak i právně i po té stránce jsou značně zkompli
kovány. 

II, Pronajimatel podle obč. zákona jest povinen věc 
(pronajatou. 
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1. ve stavu k uživáni zp~sobí1ém (dle smlouvy, 

zvyklosti, slušností) odevzdali, ., 'kl d .. udržovati 
2. ve stavu takovém na sVUI n~ a I!.. ~ 

nájemce v umluveném užívám a pozlvani nerU 

1096 obě. • - (dl p vahy 
N'aplr,oti tomu nájemnik opTavnen e. o 

užívati věcI pouze 
slušností)" odpovídají-

naiatou' jest určeno. již zák!,?-. 
po skončeni ná1mu v,rát,ítz 
alespoň ve stavu, v lakem 

(§ 1109 obč. z.) P~~ t.om, 
pozlvani, 

ve staVU 
1110, 518 \ 

j~~i~~~~~~jr!vai' dlnie1·h!O~.~U:ŽijV~áininebonáhOdOU'\, ,or'SI!a nebopoškodiIa, 
.. . které zpti-: 

zejména zne-' 
l, meZísmloulJY 

••. i!~~i~ť~~~~!:~~ , zciiiiněním, musí' , směru ručí i za zavinění. :členů. Svél 
.pciélJiájemníkaa IidiSluŽebl1ých. (§ 1111 

z., plen: ro". Gl. U. n. ř. 492). __I 
Z povinnosti nájemce vrátiti věc ve stavu, v ne~:Zt 

ji převzal, plyne důsledně též je~o povínno~t, na veci 
, pečlivě dohlížeti a jí šetrně užívalz (Ehrenzwelg str. 423).\ 

Otázka způsobu a rozsahu uži;<>ánl najatých mísr
nosti nájemcem jest důležitá zejména í pro obor působ
nosti některých ustanoveni plaíriého zákona o ochraně 
ná~mniků. • . 

Tak na pf. potřeba bytu pro výkon nebo pří výkonu 
povolání. užívání bytu k jiným účelům než k by?!eni 
(bez potřebného povolení), dání bytu do podnajmu 
{§ 1 odst. 2 č. 4, 5, 7 aj.) 
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Především jest to však ustanovení § 3 zák. o ochr 
náj., podle něhož pronajímalel může žádati zrušení 
nájemní smlouvy bez výpovědi, zneužívá· li nájemník 
bytu ke značné škodě pronajímalelově, Tuto okolnost 

,-1]znává § 3 odst. 2 zák. o ochr. náj. též za důležitý 
důvod k výpovědi ve smyslu § 1 a 4. 

Zneužívání najaté věci ke značné škodě uznává za 
důvod zrušení nájemní smlouvy též občanský zákon 
v § 1118 i u nájemců, jež nepodléhají ochraně zvlášt
ního zákona. V tom směru jest tudíž i pro nájmy 
zákonem chráněné směrodatným výklad lohoto usta
novení zákona občanského. 

Nad to však "zneužívání" i bez značné škody 
bývá často uplatňováno za důvod k výpovědi podle 
li 1 odst. 2 Č. 6 zák. o ochr. náj. jako opětovné hrubé 
porušovant pořádku v domě nebo způsobování opráv. 
něného pohoršel?Í. 

Tyto okolnosti byly v soudní praxi (již před plal
ností zákona o ochr. náj.) uznávány též za důvod 
zrušení nájemní smlouvy bez výpovědí podle § 1118 
obč. z. pro "zneužíváni" (na př. provozuje-Ii nájemník 
v bytě nemravnou živnost, GI. U. č 16083). 

Pokud užívání nevybočuje z mezi oprávnění nájem
níkova podle zákona občanského, nelze je ovšem kva
lifikovati ani zásadně za zneužívání nebo hrubé poru
šování pořádku v domě ve smyslu zákona o ochraně 
nájemníků. 

I V tom směru aspoň negativně podávají rozhodnuti 
'nejv~ššího soudu autentickou direktivu i pro výklad 
,};!ptyčného ustanoveni zákona o ochr, nájemníků. 
: Důležité jsou pro praktícké důsledky zákonné ochra-
I nynájemníků i jiné právní otázky občanského zákona 
Lp poměru nájemním. Tak zejména otázka povinnosti 
)-J!.r~najímate.ze něs.ti náklad na nutnéofJ.rqVY1!,wbJJI~ 
~_Jez podle vyslovnelio ustanovení § 12 odst. 4 zák. O 

ochr, náj, i u chráněných hytů "nese ,prQ,najíll1a.teI. 
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Na rotí tomu zůstává ovšem i p~o chráně':,ého n~
ie';:nika povinnost vrátiti místnostl po. sk!,')ncení nal-
mU ve stavu v § 1109 obč. z. uvedenem. • 

Pokud jde o otázku, zdali prouaj!~at~!. se zretel~~ 
ni'luto poviiinost nájemníkovu mUze JIZ za trťanl 
ná 'mu domáhati se nápravy a uveden! do ~ a.vu 
y ~ěmž jí nájemník převzal (ovšem krome normal.,:'cI~ 
ličinků řádného užívání podle smlouvy). lze pro zv/aslnl 
zá ·empronajím .. tele v rozhodnuti nejvyššího s.oudu 
S6.č8956 jako podmínka ta.kové~o ná~o~u ~)Q~ado= 
vaný nalézti mnohdy potřebne oduvodne.nz pra ,:e v tu 
okol~ostí, že jde o nájem ochranou zak'!n.a ... pro 
vůli pronajímatele udržovaný na dobu, lí'; pre~em 
určití ani nelze (na př. možnost dalšího. vzr~stu s~o
d ' ' ravděpodobné ohrožení dobytnosh nahradmh,o 
nr~.s.u přÍ jeho odložení, delší .trván~ 'pracl reparac
nich, jde-Ii o zúmyslné zasahov:;ní naJemce d? pOd: 
staty věci proti odporu pronaJlmatele, ku pr~ pro 
bourání dveří ve zdi a pod. - Srv. Handl II c. 709 

až 711), k •• .' .1' 
Trvání ochrany nájemníků m~ž.e one<;ne J?r1SP: ' 

ikpraktickéntu odůvodnění modlhkac,:. naz?ru oprl: 
pustnosti přímé petitorni o~.hrany naJ~mmka prob 
zásahům třetích osob do nalemmc~ prav •• O.shr~n~ 
takovou nejv, soud nyní nájemníkum pine prlznava 
(Sb. č. 9076, 9402, 9653). Prakticko,:. ~otřebu. t~kové 
přímé ochrany zvlášt zřetelně ukaZUJI 1 skutecne po
měry způsobené delším trván~,:" .náj,;>mních . po~ě~ů 
zákonem chráněných. Lze za)lste predpokladab. ze 
pronajlmatel z pravidla by nevycházel ochotně vstřlc 

t) Výjimečné ustanovení dřívějších zákonů o ochr. náj. o povin
nosti nájemnikii přispívati na opravy a obnovy domu bylo od 114 
1925 odstra'něno. Pokud by z doby před 114 1925 zvýšení nájem
ného trvalo i pro dohu platnosti nynějšího zákona, zůstáv~á toto 
í nyni zachováno. ovšem se započtením do zvýšeni obecne pří
pustného podle ustanovení § 9 odst. 5. (Srv. k tomU Ochr. I str. 47). 
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žádosti nájemce jako smluvní strany, aby sám ujímal 
.e petitorní ochrany nájemních práv zákonem mu 
vnucených. 

Přípustnost a odůvodněnost petitorní ochrany ná
jemních práv vůhec zastává nyní též Ehrenzweig 
... poslední 7. vydání Systému (str. 447), jenž ozna
čuje nájemní právo od oKamžiku předání věci jako 
zvláštní právo. Telafiv~~-věcné a oprávnění náje,nce 
k ochrane pehtornl primo za nutný důsledek jeho-
ochrany posesorní.' (Srv. k tomu Swoboda str. 25. 

jJina,!< Sedláček II. str. 106M 
; 

Uživad právo nájemnlka. - Rozsah. 
49~ Nájemník bytu jest oprávněn nájemního předmětu užívali 

v mezích úmluvy. Rozhoduje účel smlouvy a obvyklý zpdsob Uži
váni .. Byl-li náj~mnik opr~vně~ dáti byt do podnájmu, platf opa
třeni 1 ve prospech podná1emmka. K obvyklému způsobu uživálÚ 
bytu náleži i upevněni zábradlí v okllnnim rámu. jsou-li v bytě 
děti v útlém věku (aby nevypadly z okna). Roz. 2114 2928. Rv. I 
729127. R. Zlg. 1928 sir. 234. 

50. Nájemnfk, který jako dědic po svém otci (obchodníku) 
vstoupil v nájemní smlouvu o bytě podle § ,6 zák. o ochr. náj a 
:dal se lékařem. není oprávněn bez souhJasu vlastníka domu v ~a
jatém bytě provozovati praxi zubolékařskou. (Rozsah smluvních 
práva povinnosti jest především posuzovati podle v1Íle smluvních 
stran - § ] 098 obč. z. Poněvadž podle zásad poctivého styku
§ 914 obč. z. - p1Ívodni smluvní strany měly na mysli užíváni 
najatých m~stnost~ien k byd/~ni~ čímž účel užívání hyl nejen yY __ 
mezenl ale 1 ?8 n~J způsob uzfvaní obmezen, žalovaný samovolným 
zřfzeDlm ordlnačDlch místnosti v bytě v říjnu 1929 rozsah nájem
ni~h práv r,?zšífil zp1Í!ob~m smlouvě se přičícím a ku škodě pro
naJimatelove, neboť premenou místnosti a denními návštěvami ne
~ocných nejen místnosti k ordinaci určené, ale i chodby a jich 
čistota podstatně utr~i ke škodě vlastníka domu. - Jinak by l0-
mu bylo. kdyby hyl zalobce po zřízení ordinačni síně se žalova
~ým smluvil, .že. m~ přenechá v nájmu místnosti na dále tak, jak 
JIC~ ~o přeme~~ uziva, anebo kdyby byl žalovaný jako zubní It.. 
kar sJe~nal oBJem. místnosti pro sebe a žalobce býval znal jebo 
povoláni - ale tu J?e .? vstup do p1Ívodni nájemní smlouvy otco .. 
VY. ~terý ~ubnfm lek:re~ nebyl (nájemní poměr se žalovaným 
byl zalobcl

1 
vnucen predplsem § 6 zák. o ochr. náj.) - Ustano

veni § 5 zak. č. 225122 ve zněni zák. č. 87123 nebo § 2 od,!, 2 
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zék. Č 1I~128 nelze se lu dovolávati, nebo! Iyto předp~Y/ťi 
• tázku 'inou t zajištěni bytů k účelům bydleni s e lS ~ 

~;;i~é °péče ~,tové.· připouštějíci jen výjimkou přem~nu bytů z; 
k ,·iným 6čehjm bez svoleni politic~ého úřa?u. - zde J~e N° r~_U 

k . '. í vnitřní poměr meZl smluvnlml stranami. en 
SOD' Tomopra n I' . téh bytu k výkonu 
žalovaný smluvně oprávněn použfva. I naJa I ~ y' ~ 
znb.nl. 'ho Jékařstvif 'neni žalobce povinen snaš

d
et.l na p~~md Sb ': 

ěo( štUka' předpis § 44 ž. ř. tu nerozho uJe. r pa . c. :Soo je jiný, ~ebo! má 8vftj zvláštní odlišný ,kul~o"Ý todkýla~. k 
.
... ŽIi.. 'lobl,'vlashúka domu, ,domáhájfcí se výroku, ze z:. ova: r~a !' 

á" ',', 'b t '" í oprávriěn v bytě tom provozova I zu o e ar .. 
:k~e:c:axl: je ;~~ne,n' v bytě tom lékařskou I;'raxí ne~ykonávati 
a::',od~t~riiťl)titt'k ,'nit domě, zubolěkařskou praxi označuJÍci, - vy-

.h .... ď ...... V~.9'. R.o,z. ~19 .. 1q3.0. RIV.{Ik14vý97130ěd· na lomlo podkladě ,kul-Pozn. <,Navrhu ,'na svo en pov I. _ ev
"'koV'éai;';';';', řízeni ,nesporné přerušeno do vyrfzení sporu , n y 
h'oVěn6 ,:Ddvqd" § 1 ,odst. 2 Č. 5 tu neni. nebo! povoleni ~ře,dr;ího 
k'užíváni' části bytu k výkonu povoláni není třeba,. zneuzlvanŠ ke 
zntÍcrié, ,Akodě, dle ~t3 zák." o ochr. ná;. nebylo osvedčeno. - rv. 
též roz. Sb •. Č. 9590 pod č. 5Z. • ) . d • 

51. Bylo.U mezí pronajfmatelem a nájemcem (Iékarem 1!le na: 
no. že nájemc~ Imi zavésti do náj~mniho. před~ětu osv!tlovact 
vedeni a ,předsevzití stavební změny 1en, ~ plse!"lm~ svolen.lm pro· 
'najfm'atelov,ým, nem1Íže nájemce vynubb protI v~h l?ronalfmfl~ele 
umístěni elektrického počítadla a zavedeni elektrtckeho vedem (k 
umistětií přistrojJ pro diathermii, dle posudk,: soud?fh~ znalce pro 
chirurgickou praxi sice velmi účelného, avsak nlkoh bezl?o~mi
nečilě nutného. V odporu 'pronajim.atele nelze t~ sp~třova!l šiká
nu., .. Nájemník má právo uživ~ti naJatéh~ J?ř?d"!etu len zpusob~m 
mlčky nebo', výslovně smluvenym neb obyce1nym. Žaloba o strpení 
zavedeni díathermi'ckého aparátu zamítnuta). Roz. 2411 1930 Sb. 
Č. 9574. R. Zlg. 1930 sir. 54. 

, Telefon. - Tabulka na domě. 
·52. Pokud k obvyklému a přiměřenému užíváni najatého bytu 

náleži, i zřízeni telelo'nu. - Změnily.1i se poměry nájemníka tak, 
že potřebuje najatého bytu k výkonu advokacie a nezpůsobuje-li 
spoluužívání bytu k tomuto 6čelu pronajimateli škodu, nelze spa .. 
tfovati ve výkonu advokacie v najatéIp bytě překročeni smluvniho 
nájemného práva, leč že bylo při uzavření nájemní smlouvy umlu ... 
veno že nájemce bude užívati mistnosti jen jako bytu. Provozo~ 
váni 'advokacie vyžaduje vyvěšeni ori,miačnich tabulek na domě, 
v prtijezdě a na schodech. (podle § 5 Č. 1 zák. Č. 225119:.'12 a § 2 
zák. Č, 11811928 nepokládá se spoluužfvání bytu k výkonu povo~ 
lání za změnu určení bytu. k němuž by bylo třeba souhlasu vlast
ntka domu a úředního povoleni - podle zákon'd o ochr, náj. není 
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takové uživání bytu ddvodem, z něhoz by soud mohl svoliti k vý~ 
pot/ědi nájemní s~lou!y. Žal,obě nájemce advokáta v hl. m~stě 
proti pronajimateh - sl~ o ,nahrad~í byt !,?d ochran?u pronaJatý 
v r. 1923 - by byl povmnym uznan trpeh 1. hy Sl žalobce za~ 
řídil ve svém bytě státní telefon (a k tomu účelu podepsati tele .. 
fonni přihlášku). 2. by si žalobce vyvěsil na uliční zdi domll 
v průjezdě a ve schodišti oznámk~ označující advokátní kancelář 
_ vyhověno.) Roz. 311! 1930 Sh. c. 9590 - Vě,t. Č. 869. 

53. Obsah námitek. které ma;Uel domu může činiti proti zři
zeni stanice teleFonní v bytě nájemníkově, jest dán předpisem § 3 
č. 4 zák. Č. 55/1922 Sb. z. a n., podle něhož vlastníku nemovito
stí nesmí býti zřízením telefonu zabráněno, aby nemovitostí volně 
nakládal. Takovou námitkou neni, že nájemník odepřel dáti maji
teli domu písemnou záruku ohledně škod zřízením stanice přfpad
ně způsobených, dále o uvedení bytu do dřívějšího stavu a po
depsat domovní řád. (Stížnost majitele domu proti rozhodnuti zem
ské politické správy, jimž námitky jeho proti zřízení telefonní sta
níce v bytech byly uznány za bezpředmětné a po zákonu neroz
hodné, zamítnuta jako bezdůvodná.) Nál. nejv. správ. soudu (da~ 
tum a číslo neudáno. L. N. S.jI 1931) 

Rozhlas - Antena. 
54. Nájemník bytu není oprávněn zříditi si antenu mimo najaté 

místnosti v jiných částech domu bez souhlasu vlastníka domu, a 
to ani tenkráte, když tvrdi, že potřebuje rozhlas v zájmu výkonu: 
své živnosti (provozované v jiném domě. na př. jako hodinář. _ 
Dle § 6 obč. z. nelze vykládati ustanovení § 1098 obč. z. v ten 
smysl, že by vlastník domu, který nájemnlku před léty pl'Onajal 
urěité části domu jen k účelům obytným, již předem mu dal svo. 
lení použíti kterýchkoli jiných části domu, jež nebyly posud pří
slušenstvím najatých místnosti, k zařízení pozdějšlch technických 
vymoženosti. Jak mimo jiné v roz. z 31/1 1930 (Sb. Č. 9590, Věst. 
t. 869) bylo doličeno, jest nájemce oprávněn, nebyl-li smluven 
mezi stranami jiný způsob užíváni, užívati bytu způsobem obvyk-: 
lým a jeho stavu, zaměstnáni a domácností přiměřeným. Rozhlas 
nedošel ještě takového obecného rozšířeni jako tele/on, jenž se stal 
nepostradatelným prostředkem dorozumivacim, nýbrž u 'většiny 
nájemniků sloužf pouze k zpříjemnění života. Ani pro živnost ho
dináře. pečujlcího dle smlouvy o správný chod věžních hodin. 
není v mfstnich poměrech nutný. Zřízeni antény S použitím částí 
domu nájemníku nepronajatých přesahuj~ užíváni dle § 1098obč. 
z. mu příslušející - roz. Sb. č, 7637. Zalobě vlastníka domu o 
odstraněni t. zv. vysoké anteny vyhověno.) - Roz. 5/9 1930 R.,. 
429/29 Jur. Ztg. č. 1144. - Srv. též Ochrana I str. 92 roz. pod 
č. 12 (Sb. Č. 7637) a 12 a). - Jinak roz. rak. nejv. soudu 2/6 
1929 cit. tt § 1098 Wei .. , Dos biirgerliche Recht I sir. 430. 
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a v po
o žalobu ze sprá-

1096, -932 obč. Z., 
vady nejsou odstra-

::~i~~,;. ~~i:~::::;~~~~~::~~ byly spojeny s Depo-.ná~~~'~~~li. novotě podle § 504 odst. 2 
e dovolatelovy o nepřízni vých účín-

má ochrana pro majitele domu, nemají význa-
právni posouzeni této sporné věci). - Roz. 14j4 1930 Sb, 

~~litel .doII,lu "I1.a .,n~ie{J]ní~u. pOJIlěrnou náhraqu ná-: 
kladu ·fi'i::"opfavu, .ct.gmu_~~··i~,?t'm"u~:.~pQ:yln~,n ,:pfeqložití .. listiny, (ú,čty) 
o výŠi')í41da,du .. ""._Listi,ny,.,jímiž bylo majiteli domu vyměřeno vod,
ri"'a::c1á~ka'z ,D,tijeQlnébpds9,U spo,le~n_ýmí (§ 304 cřs.) maiiteli do
muo·ílijěmnfkům (podle § II I. dod. k § 2& zák. Č. 329/1921 o 
vl.'oař;·'č: 144/1922 o § 7 IV. dod. k § 38 téhož zák. - Člán
kem XLIU. uv, zák. k cls. neni straně zabráněno, by se nedo
máhala n!! odpdrci předloženi společné listiny ve sporu již zahá. 
'jeném. (Zaloba o vráceni- přeplatků na nájemném - na opravy. 
vodné a dávku z nájemnébo - nižšimi soudy zamítnuta. Žalobci 
tvrdili, že žalovaný žádal od nich více, než byli povinni podle 
zák. o ochr, náj., a vedli o výši pohledávky dťtkaz listinami, jež 
,se nacházely v rukou žalovaného. jenž je nepředložil. Nejv. soud 
rozsudky nižších soudů zrušil). Roz. 26/4 1929 Sb. Č. 8915. 

58. Převzal-li pachtýř (hostince) smlouvo ll, náklady 9Pt:av, roz
u~f, s~,,,tÍln, obyč,ejné ,~pT~vi ,.nikoli znovuzřízení. sOl!částek pacb~_<_" 
-tovmho ,předmětu, ~teré se. shly 'ča:sel)l' 'nepotřebnými nebp. byly .. _ 
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zDÍčeny. (Žalobě domáhající se nového parketováni v tanečním: 
,sále" 'l'yhověoo jen ohledně opravy starých parket a podlahy.) _ 
Roz. 5/4 1929 Sb. č. 8851. 

Soudni ochrana nájemnich práv 
dle obč. zákona. 

59. Právní zájem yDa n~Iéhav~m zjištěni nájemního pomif1!._ n~ni 
oddvoclněn tím, že za1ahel hrazda exekuce vyklizením ,a tím.i nem 
nahraditelná škoda, pak-li hyl právoplatIlě povolen _ ()dklad exeku .. 
ce vyklizením až do právoplatného rozhodnuti oposičniho sporu. 
Lhostejno. že odklad exekuce byl povolen jen proti slože.oí jistoty. 
Nedostatek naléhavého právnfho zájmu nebyl by odstraněn ani 
přerušením oposičniho sporu. - K tomu, zda jest tu právní zá
jem na určení, jest přihlédnouti z úřadu. Právní zájem tu musi 
býti v době, kdy se o žalobě rozhoduje. Neni~li ho v této době 
byť tU,.í ~říve ~ by!, jes~ určova~f ž~lobu zamítnouti, (Žaloba, b; 
bylo zJlšteno, ze zalobcl uzavřeh nájemní smlouvu, jež proti prá
voplatné výpovědi dřívějších majitelťi usnesením povolené po prá
vu trvá atd., zamltnuta.) Roz. 25/10 1929 Sb. Č. 93\!, 

Soudni ochrana nájemce proti třetim osobám. 
60. Nájemce může hájiti své nájemní právo petitomi žalobou 

nejen proti pronajímateli, nýbrž i proti každému lřetimu, kdo mu 
na!atý pře~m~t zadržuje ~~bo ,ho jiným způsobem ruši v jeho 
náJemním uzivaní (Žalobě nalemnlce o vyklizení sklepu proti třetí 
osobě, že ho užívá bez právního dťivodu - vyhověno.) Roz. 22/11 
1929 Sb. Č. 9402. 

61. Pachtýř mdže pro porušení pachtovního práva fysickýw 
zásahem v pachtovanou věc žalovati rušitele nejen tehdy, je~li jim 
sám propachtovatel, nýbrž i tehdy, je~li rušitelem třetí osoba 
Zasahuje-ti kdo v právo pachtýřovo, nemaje k tomu práva jest 
to čín bezprávný, proti němuž jest ochrana stanovena v 'XXX. 
hlavě obč. zák. - Pokud jde o povinnost rušitele k navráceni 
v pře~e~lý sta~, nevyhledává se jeho zavinění, stačí ob;ektívní
be~pravI. (Zd~lz se tato p~chtýřova žaloba z porušeni pachtýřských 
pray" nazve zalohou peitforni - na rozdíl od žaloby posesorni, 
Jako:t~. žaloby z poruše~ pacbtý~sk~ držby - či jinak, na tom 
nezaleZl, neboť pro soudDlctvi ztlstav81í stranou otázky doktrinářské 
a rozhoduji jen zřetele praktického života, jeho hospodářských 
potřeb - třebaže - názor - že možno žalovati pro rušeni jen 
pro~achtovatel~ --: jest běžný jak ve školské naucs tak i v praxi, 
ale leB~ ve zřeJ:uem rozpo:-u s právnfm řádem. - Zalobě pachtýře 
proh treti osobe a odevzdani pachtovaných pozemkti žalovaným 
uživaných a jemu zadržovaných do neobmezeného pachtovniho 
drženi, prvý soud vyhověl, odvol. soud žalobu zamítl, dovolaci 
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soudu zrušil a uložil tomuto, by znova jednal 
1929 Sb. Č. 9076. b b 
oprávněn pro porušeni svého pae tovni o 

žalovati přímo rušitele, třebas byl osobou 
propachtovatole. Roz. 15/2 1930 ~b. Č. ~65~:_ .Dovo-

10C'SOU,"'. svém 'rozhodnuti čfs. 9076 upustd od drfvelsfh~ o~. 

•

••••••••• ~li!~!~~:~~~fl.~;a v tomto rozhodnuU zevrubně odůvodml, ze porušeni pachtovnfho práva fysi~kým zásahem 
žalovati nejen, je.H rušitelem sam propachto· 

,rušitélelÍl osoba třeli." 

Soudni ochraná pronajimatele 
proH porUšení nájemmch práv 

dle obč. zákona. 
pronajj,~at~loprávněn na· 

~};~~~t:;' ,u'ě'mž, ji byl př,evzal 
~".~ a dokázal zvlášt. 

nic nemění okol-

~:~~f:~i~~~~~~ povinnost u .. opravu najatého 
odložiti,' až do nájemního poměru. 
tvrdících, že nájemce neudržuje věc v řád

nájemního poměru proti nájemci, 
řádného stavu - pro tentokráte 

Sb. Č. 8956, Věst. Č. 806. R. Zlg. 
Č. 301). - Srv. též Ochrana 1 str. 

pachtovní smlouvy při každém 
pachtovní smlouvy 

pronajimafele. (Žalobě. 
za zrušenou, proto, že žalo
podnájemnfky bez svolení 

zvláštní úmluvou oprávněni 
z. vždy vyloučiti) Roz. 2/3 1928 Sb. Č. 

o nájem pod ochranu zákona spadající, poru .. 
šeni úmluvy, nemfti podnájemníky, důvodem zrušení nájemní 
smlouvy neni a není samo o sobě ani důvodem výpovědním ve 
smyslu § 1 zá,k. o ochr. náj., kromě podmínek § 1 odst. 2 č. 7. 

64. Nebyla-li spornou jsouc:tosf pachtovní smlouvy, nýbrž žalo
váno jen o určeni, že pachtovní smlouva jest zrušena, jest výluč
ně příslušným okresni soud {§ 49 Č. 5 j. n. - Odvolací soud 
zrušil rozsudek i s předchozim řfzením a odmítl žalobu- domáha
iíci se, zrušeni pachtovní smlouvy o usedlostí proto, že žalovaný 
nesplnil a neplní závazky smlouvou tou převzaté a že bylo ujed
náno, že v případě tom může žalující pokládati smlouvu za zru-
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JenOU. § 1118 obě. z. - Rozsudek byl vydán soudem, jenž po
dle § 104 j. n. ani výslovnou dohodou stran se nemohl státi pří .. 
slušným pro tento spor, jest proto i řízení jemu předcházející· 
zmatečné.) Roz. 2/3 1929 Sb. Č. 8757. 

65 .. Zaloba. domáhající se kromě určení. že smlouva (nájemní) 
je po právu, hlavně výroku. že žalovaný jest povinen smlouvu do
drželi (a obchod v" ~aJatý~h místnostech dle smlouvy provozovati), 
jest žalobou v pinem spOjenou se zbytečným návrhem na zjištěn' . 
předurčujicíbo právnfbo poměru. Roz. 1618 1929 Sb, Č. 9113. ' 

66. Spor. v němž jest se domáháno odevzdáni věci držené ber 
právního ddvodu, neni prázdninovou věci (§ 224 Č. 5 nový doslov' 
cfs., plati tu předpis § 225 ch. Sb. č. 5468. - Odvoláni z roz ... 
sudku doručeného 18/7 1929 ve sporu o odevzdání mfstnosti. jet. 
prý žalovaný drži bez právního důvodu, dav z nich výpověď se 
závazkem. že je odevzdá 1/9 1928. což neučinil. podané dne 14/9 
1929 - v čas.) Roz. 16/5 1930 Sb. č. 9919. 

Žaloba o odstraněni podnájemníka z bytu. 
61. Za platnosti zákonné ochrany nájemců nemdže Be pronajf

matel sporem domáhati na nájemci, aby byl uznán povinným dáti, 
podnájemníku výpověď. (Plnění žádané v žalobní žádosti, že žalo
vanÝ' je povinen podnájemnika bez souhlasu a vědomi žalobců při
jatého na 1/, roku vypověděti, nelze podle nynějšiho právního 
řádu pokládati za právní prostředek vhodný k dosaženi uplatně
ného žalobnfho nároku. Podle § 1 zák. o ochr, náj. lze dáti výpověď 
jen se svolením okresního soudu, jež tento může dáti jen z důle
žitých důvodů po šetření provedeném v řízení nesporném podle 
§ 4 odst 2. Ve sporném řízení nelze tudiž vi'tbec řešiti otázku, 
zda důležitý dtivod k výpovědi tu jest a nelze proto také posu
zovati. zda by výpověď mohla býti uznána za přípustnou. Sporný 
soudce nemůže proto pronajímatele přidržeti k tomu, by proti 
svému nájemníku - podnájemníku - podnikal právní kroky 
o nichž jest již předem pochybno, zda mohou vésti ku kladném: 
právnimu výsledku.) Roz. 19/4 1928 Sb. Č. 7973. - Pozn. Otázka. ' 
by byla snad jiná, byla-Ii by žalobn! žádost stylisována tak. že
žalovaný (podle smlouvy) jest povinen nemíti podnájemníka a z bytu 
jej odstraniti. - Absolutní nemožnosti odstraniti podnájemnika ani 
za "pochybného" dnešního stavu přece jen není. Srv. roz. Sb., 
Č. 7270 a 6222, ve smyslu roz. Sb. č. 7973 ovšem též Sb. č. 6768. 
Jinak by pronajlmatel proti porušení smlouvy nájemni ohledně' 
zákazu nemíti podnájemníka vůči chráněnému nájemníku b,yl úplně 
bezbranným, neboť dánf části bytu v podnájem i proti smlouvě
jest dle § 1 odst. 2 Č. 7 d6.vodem výpovědi jeD, když nájemnik 
sám v bytě viibec nebydli. Srv. též Ochrana I str. 129 a § 1 . 
odst. 2 Č. 7 - a následující roz. Sb. č. 7270 pod č. 68. 
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nájemcd není nájemci 
jež přijal do bytu b~~ 

nemožnosti plnění nelze mluvlb 
vyhověla své povinnosti, mú~e 
. smírem - zrušiti smlouvu. na· 

podle § 568 cřs. samočinně 
Roz. 30/8 1927 Sb. č. 7270. 
nedávati ani jeho část bez svo .. 

do pod 

t. j. hlavu 
potomky. kteří jsou ;~t:.~:':: 

potud, pokud jsou ji ti 
,však zetě, který sňatkem 

rodínu.) Roz. 15/11 1928 Sb. č. 
domáhati se záp1.Írčf žalobou 

tom kdo si osobuje právo by .. 
'bytu jen třetí osobě. Též 

pro neoprávněné rozšiřováni 
podlé obsahu služebnosti bytu nebyla 

~1,IŽ"b"".1í přibrati k sobě také své nemanželské 
nemanželské dceři osoby oprávněné uži .. 

sourozenci na dobu jej'ho svobodného stavu, 
obč. z.) Roz. 22/2 1930 Sb. Č. 9681. 

§1118obč. z. a § 3 zák. o ochr. náj. 

V§3 odst. 1 zák. o ochr. náj. zachována jest 
pi1sobnosf ustanoveni § 1118 obč. z. pro nájemní 
poměry zákonem o ochr. náj. chráněné - ovšem ve 

'stylisaci doslovně nikoli zcela shodné - žádati vy
Jdizen! najatého předmětu bez řízení mimosporného 
o . svolen! k výpovědi žalobou o zrušení nájemní 
smlouvy a vyklizení toliko ve dvou případech: 

a) zneužívá-li nájemník bytu [nebo jiných míst
nosti, § 30) ke značné škodě pronaj!matelově, nebo 

b) musí-li se pronajaté staveni z nařízení staveb
ního úřadu znovu stavěti nebo zbořiti. 
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fP'o.měr § ,~j,18 'obě. 'z, Ik § 3 zák. o 'Ů,cbJr. mj. 

Třetí dtlvod zrušení nájemní smlouvy bez výpovědi 
dle § 1118 obč, z. (neplacení nájemného) jest. pro 
chráněné nájemní poměry nahrazen samostatným 
zvláštním předpisem § 1 odst, 2 č, 1 zák, o ochr, 
náj. Žalovali o zrušení nájemní smlouvy pro nepla
cení nájemného u nájmti zákonem chráněných nelze, 
nýbrž nutno žádati o Svolení k výpovědi v řízení 
mimosporném podle § 4 a osvědčiti zvláštní podmínky 
v § 1 ods!, 2 Č, 1 stanovené. 
Důvody zrušení smlouvy bez výpovědi v § 3 odst. 1 

uvedené jsou podle § 3 odst. 2 zároveň dalšími důle. 
žitými důvody výpovědními, pro kteréž může pro
najímatel (na místě žaloby) učiniti též návrh na svo
lení k výpovědi v řízení mímosporném podle § 1 a 4 
zák, o ochr, náj, Systematicky náleží tudíž í tyto okol. 
ností pod ustanovení § 1 odst. 2 zák, o ochr, náj, 
jako další důležité důvody výpovědní v zákoně zvlášf 
upravené ke 20 důvodům tam vypočteným, 

a rozdílu mezi obojím řízenim (podle § 3 odst. 1 a 2) srv. 
Zákony II str. 89, poznámky II § 3. 

Podobně může pronajímat"l i u nájmů nechráně_ 
ných právo dle § 1118 obč, z, mu příslušící na místě 
žaloby uplatuiti řádnou výpovědí (roz. Sb. č, 116), 

Rozdíl mezi ustanovením § 1118 obč, z. pro nájmy 
nechráněné a §u 3 odsl. 1 zák, o ochr, náj, ohledně 
nájmů chráněných záleží též v lom, že účinnost § 1118 
obč, z. může býti úmluvou stran u nájmu nechráně
ného vyloucena (Manz u § 1118), kdežto účinnost 
§ 3 odsl. 1 zák, o ochr, náj. nikoli (§ 7 odst. 2 zák, 
o ochr, náj.J podle rozhodnuti nejv, soudu Sb, č. 5873, 
Ovšem jen, pokud by se tak stalo při dojednání nájemní 
smlouvy. 

V řízení sporném o žalobě podle § 1118 obč. z, 
a § 3 odst, 1 zák. o ochr. náj. platí kratší lhůty 
osmidenní §u 575 odst. 1 c, ř, s. (Sb. Č. 4890), 
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'L ".' Zbohmí <lomu. iNafÍzeiDl 5~l(uvelbm1JJo 'UintiUU. -

O zneužlvání ke značné ilkodě je~lbo 
3 odst 1 směrodatným výklad o. ?h

§ 1 Ú8 obč, z, v podstatě steJne o 

důvodu, nařízeni stavebního ~~adu: 
celk.em jednoduchý, pokud jde o narlZene 

1118 obč, z. zvlášf se ne
třeba nebof bud je spo

zno'vuzbudování, nebo 
samostatný důvod zrušeni 

I~ri~:~~~í věci najaté. Ustanov~D! 
nájemní smlouvy rlab I 

(roz, Sb, č, 7445, srv, téz roz, 

dalšl nařlzeni stavení znovu 
shodný ~ ustanovením § 1118, ob~, 

pn chráněných nájmech v praXI ne-

náj, v II 3 výraz ten bliže neurčuje, 
na jiných místech tohoto zákona, 

o stavbě, (§ 31 Č, 1, § 1 odst. 2 č. 91, 
nU.tn')·,i.'ptfustanovení § 3 vykládati samostně otáz
kÚ.' ~id,~ďíe nařízeno staveni "znovu stavěti", aniž by 

-nařízeni stavebního úřadu a předpisy 

••••.• ~~~it:~~~i řádti tu byly pro soud závazny. Jedinou kterou soudu nepřísluší zkoumati, jest 
formální, zdali nařízení bylo právoplatně pro

najímatelí dáno, . 
Jinak rozhoduje soud o otázce, zdalí jde o znovu

zřízení domu ve smyslu § 3 odsl. 1 a 2, či o p01fhé 
stavební opravy, jež nájemce dle § 1118 obč, z. Jest 
síce povinen připustiti, jež však trvání nájemního po
měru se nedotýkají, samostatně podle rozsahu a po
vahy nařízených stavebních prací jako otázku práv
ní. (Srv, roz, Sb, č. 8650), 
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Opl'la.'\'Y do!llllU. - Vyflflhia:eni. 

Stejně i posouzení významu a účinků nařízení sta
vebního úřadu k' vyklizení najatých místnosti pro 
nutné opravy bytu nebo domu, jež často se uplat
ňuíe v praxi jako všeobecný důvod výpovědi podle 
§ 1 odst. 1 v zákoně zvlášf nejmenovaný. Pouhé 
provedeni oprav v domé zákon v § 3 odst. 2, ani 
jinak, za důvod výpovědí neuznává, 

Otázky tyto by vyžadovaly v zákoně bližši přes-
. nějšl úpravy. V praxi vyskytují se, zejména ve vět
ších městech, často přlpady, že pronajimatelé samí 
ucházejí se u stavebního úřadu o komisíonelní vyše. 
tření vadného stavebnlho stavu domn (snad i po ú
myslném zanedbání včasného provedeni menších oprav) 
k tomu cíli, aby stavební úřad jím nařídil dům zbo
řiti - • úmyslem vystavěti ihned na místě starého 
domu dům nový (pro majitele výhodnější a užiteč
nější, aspoň dle jeho kalkulace, již proto, že nová . 
stavba není ochranou vázána), 

Vydá-Ii pak stavební úřad nařízení dům zbořiti, 
stane se toto doručením majiteli domu (který chtěje 
na místě starého domu postaviti nový, pro který má 
snad již plány schváleny, stížností přirozeně nepodá, 
nájemnici, jimž hrozí vyklizení, nejsou stranou v ří_ 
zeni stavebním a stížnost s účinkem právní moc na
řízení vylučujícím sami podati ani "nemohou) ihned 
právoplatným i se všemí jeho zákonnými důsledky, 
zejména i podle § 3 zák. o ochr. náj. - při čemž 
pro účinnost jeho ve smyslu § 3 nerozhoduje,· zdali 
k nařízení tomu došlo na vlastni žádost majitele domu. 

Na ten způsob může pak pronajímatel žalobou po
dle § 3 odst. 1 se lhůtou 14 denní k vyklizeni(na 
útraty nájemníka, nevyhovi-Ii tento vyzvání k vykli
zeni dobrovolně, řízení o svolení k výpovědi dle § 3 
odst. 2 by šlo na náklad pronajimatele) i v rámci 
zákona o ochr, náj. dospěti k žádoucímu cíli a zba-
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NM.iiz,emí .dům .zllO(VU ,sÍlruvět. 

• ••• h " 'ků - aniž by 
zároveň 1 chranenyc . nalemnll . k y' povědi 

pouhé žádosll o svo eOl v 
'~~:~~~~~:;lil:~:~U: užitečnější stavbu podle § 1 ods~. 2 

na svůj náklad dokazov~~l u-
, .. , •• 1 "',nv,~' .·I.~,bv a opatřovati chrán.ěným ?aJem

dostatečné nahradOl byty 

dokonce pří nájmech ne-~~~~[;~~~~~~~d~Oťst~atečnosti podle vl. nar, 
stavba dle § 1118 obč. z • 

zrušení' nájemní smlouvy bez 

1 odst. 2 č. 9 zák. o ochr. 
pr<lUBljíDlateI<; hospodářsky 

starého, z pravidla 
nevyhovujícího a znovu

'už:itečn,ější stavby nové -
v otázce, kdy lze povoliti 

a kdy jest naříditi 
stači-li jen jeho 

i:.r~;~:::~.i, jak zkušenost uka-

;;!~1Ir~~~~rl~~li~i~~:~~~i u soudů projedná-
..... o~~~~í~~:.'~~;tř~:~~~~I~~~;~ že stavební , tř"b',. i na žádost 

~~j~~~:~:k~~~~~i~: závažnější stavební zá-naříditi jeho zboření -
~; :-~l:k~I;;;i;L,~- úkolů zajisté zcela po-
<:l,o~,i!<,ln,i!. novými stavbami podporuje se roz-

. voj místa zárove.ň i ve smyslu základních tendencí 
· ... šech zákonů řešících bytovou kdsi, nařízením ta
kovým nejbezpečněji zhosti se z pravidla i své úřed-
111 zodpovědnosti za případnou nedostatetečnost pou
hých zajištujících oprav, jež jinak by bylo nutno vlast
níku domu uložiti, nad to ostatně i tím spíše, když 

. vlastnik jest patrně ochoten nařízení ke zbourání do
mu ihned vyhověti. 
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ZibCiření -rl.omu, - N OVK)jSlna{yJha. 

A snad - poznatky z praxe ani tuto možnost 
bezpečně nevylučují - někdy i vlivy různých míst. 
nich vztahů osobních, stranických a pod. bývají do 
jisté míry i tu rozhodujícím momentem. určujícím po •. 
vahu a ráznost některého úkonu úředního - jak 
druhdy bývá, třebas i jen nepřímo, účastníky též na. 
značováno. 

Přes to vše vyskytují se pak ve veřejnosti někdy 
hlasy, majícl vlastníku i za zlé, domáhá.1i se tento 
na základě takového nařízeni dle § 3 zák. o ochr. 
náj. vyklizení nájemníků (žalobou do 14 dnů) _ ač
koli dle předpisů stavebního řádu jest povinen naří. 
zeni stavebního úřadu uposlechnouti, dokonce pod 
trestem a následky donucovacími a nad to stíhá jei 
i ručení za náhradu škody vzešlé z vadného stavu. 
domu dle zákonů občanských i trestních. 

A při tom možnost dohody soukromoprávni mezi 
vlastníkem starého domu a nájemníky jest stížena i 
tlm, že ani připadnou náhradu újmy z vystěhováni 
skutečně vzešlé nájemníku od pronajimatele k tomu 
ochotného zákon v § 20 nepřipouští. Dle důsledného 
rozhodování nejvyššího soudu nájemník v každém 
případě jest povinen náhradu takovou vrátiti a ne. 
může vyplaceni smluvené náhrady žalobou vůbec se 
domáhati. (Srv, roz. Sb. č. 9931.) 

I k těmto rozporům mezi skutečnými poměry a 
právním stavem by se doporučovalo při připravované 
úpravě definitivního zákopa přiměřeně přihlížeti, po 
případě i úpravou § 20 způsobem v posudku nejvyš
šího soudu v Právníku 1929 str. 490 naznačeným. 

Snad vhodná úprava v tomto smyslu by mnohdy 
mohla býti příznivější i samým nájemníkům. 

Soudni řízeni podl. § 3 odsl. 1. 
71. O nároku na zrušení nájemní smlouvy z důvodu § 1118: 

obč. z, jest rozhodovati p9řadem práva i za platnosti zákonA 
o ochraně nájemniků. Př.api, § 3 odst. 1 (zák. f. 44/1928) ne-
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if\ooněr § WS ""bo. z. tk § 3. <>dLt. lTháj. 

:.~ř]~~~~~~~~f~~;P;jO~ř.~~dU práva, nýb~ž i
eskt předpí~i: otázku dohu účinnost! zá on~ ? kO • 

v § 1118 obč. z. Namll a ve-
nepřfpustnost pořa~u prháv:" 

n~~,::~,\_~~,;;ž~~.~,zí:a platnos
h 

to o o :;: se svolenim soudu" 
a vykládati význam 

o ochr. náj. lze teprve 
15/3 1929 Sb. č. 8791. 

pokud se týče 
pronajfmatele. 

, mezitímní nd~rh na určeni 
podléhá ustanoyenfm ~ákona 

návrhu neni urceni pravního' 
rozřešenf, otázky, podle k~erýcb 

sluši. právní poměr jinak mezI stra-
1~29 Sb. Č. 8785, 

Zneuži'Y'áni ke značné škodě. 
zro§en{ nájmu pO,dle §, 3

v 
zákona

zpňsobená' pronajfmateh, aťl SI ~koda ~a. 
'U 'hudoucnosti d{jpodni obav!lt! . .. Stachi, 

místnosti v' v čase podam zalo " 
třebas zneužíváni za sporu ustalo. -
i oa' užitkové mistnosU (§ 30),. nebot 

(Užíváni mistností jako garáž pronaJaté za 
je tu nebezpečí požáru a výbuchu.a trest

nařídil vyklizení bytu, lest dán 
_ automobilové garáže SkOB 

Sezvý:zn"m.,o jest, že šofér před skon-
č.nlm řlzenl v prvé stolicí vyklidil). Roz. 11/5 1929 Sb. 
f.8953, Vě,t. f. 805. . b& b " 

74., I zákon o ochraně nájemníkll má v §.3 ustanoveni o o ne, 
ředpisu § I J t8 obč. Z., že pronajímatel najatých místností (§ 30 

;ák. o ochr. náj.) maže žádati zrušenf náj~mnf smlc;u,!y bez yÝpo-
vědí _ zneužívá-li nájemník najaté mfstnosb ke. znacne š.kod~ pro-
najf~atelově. - V tom. že nájemmk, zavázaVšl s~ p~onalfmaJfcímu: 
pivovaru že bade v najatých místnostech čepovab plVO Jen Zv pro
naiimateÍova pivovaru a platiti nájemné podle množst,:i . vyce.po .. 
vaného piva pří jeho odběru. čepoval pi80 z ko,!kurQncmh!, pzvo
varu, jest spatřovati zneužívání najatých mfstnosh ~e značne ško~~ 
pronajimatelově ve smyslu § II t8 obč. z. (§ 3 zak. ~a ochr. n;aJ ... 

Žalobě piyovaru o zrušeni smlouvy podnáj~mDf ~ vyk~zení hostm
ských mistnosti vyhověno. - Netřeba dohčovab, ze zal~vanf z~e ... 

. uživají mistnostf tak. žé žalujfcfmu pivovaru z toho vzchazf znacDát 
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porrněr § HNl ,ohč. ·z. k § 3 ochJr. ruij. 

'újma nejen ztrátou nájemného a zisku z odbytu Tlastnibo píva, 
llýbrŽ í na svém obchodním jméně. nebof žalovaní poskytují kon .. 
kurenčnímu podniku přHežitost, aby v místnostech žalujícfm pivo .. 
varem najatých í bez plat;ení nájemného čepoval prostřednictvím 

·.žalovaných pivo vlastni. Ujmu nutno uznati za značnou, když žalo .. 
vaní za polovici března, tudiž za doby chladné a slabšího odbytu 
piva, čepovali 3 1/'.1 hl cizího piva a když lze si snadno domysliti, 

·jakým dojmem musí působiti na zájemnické vrstvy obecenstva, 
když pivovarský výčep čepuje ve svých místnostech pivo cizí}. 
Roz. 28/12 1928 Sb. č. 8595. 

75. Bylo .. 1i ujednáno, že nájemce hude v najatých místnostech 
po nájemni dobu provozovati určitý obchod (se zbožím koloniál. 
niálním), nejde o výminku, nýbrž o samostatný smluvní záoazek. 

·,jehož plnění se mlÍže pronajímatel domáhati samostatně (žalobou 
o dodrženi smlouvy) a jehož porušení jest po případě znehodno. 
"cením nájemního předmětu, opravňujícím pronaíimatele podle § 1118 
obč. z. k předčasnému zrušeni nájemní smlouvy (pro zneužíváni), 
.-po případě (podle § 1295 obč. z.) i k nároku na náhradu škody. 
Ro •• 16/81929 Sb. č. 9113, 

Škoda hrozící v budoucnosti. 
76. V tom, že nájemce (pachtýř) hotelu s hotelovou koncesi vy

'jednával za zády pronajímatele s třeli oll:obou o tom, že jí bude 
předán celý provoz hotelu na její vlastní účet, jest spatřovati 

. škodlivé užíváni (§ 1118 obč. Z,), pokud se týče zneužívání {§ 3 
.zák. o ochr. náj.), třebas dosud škoda nenastala. Roz. 14'3 1929 
Sb. č. 8785. 

Nařízeni stavebního úřadu. 
77 ~ Jestliže stavebni úřad nařídil zboření oné části budovy. v níž 

.. se nachází nájemní byt. jest soud tím vázán. Tím se ruši nájemní 
smlouva. (§ 111M obč. Z., § J zák. o ochr. náj.) Roz. 3/5 1928. 
.R. Ztg. '928 str. 234. 

78. Ust8:~ení § 1 odst. 2 Č. 9 o povinností pronajimatele opa
třiti dostatečný byt platí jen pro povoleni výpovědi pro užiteč
nější stavbu, neplatí však při výpovědi z důvodu, že pronajaté 
:staveni musí býti z nařízeni stavebního úřadu zbořeno. Roz. 18/1 
1929 Sb. č. 8633. 

79, S hlediska § 3 zák. nezáleží na tom, zda příslušný úřad 
'vydal příkaz ke zbořeni staveni z úřada či na žádost vlastoika. 
{Sb. Č. 6221 - stačí, že příkaz ten byl právoplatně dán, nebo! 
tfm jsou veřejný zájem a nutnost provedeni příkazu dokázány. _ 
-Ustanovení § 3 lze ovšem použíti jen tehdy, když majitel domu 
ie nucen ve veřejném zájmu dům zbořiti, ale nezbytný veřejný 
zájem neni vyloučen již proto, že majitel dal k příkazu podnět 
·vlaslui žádostí. - Předchod děj Sb. č. 6395.) - Roz. 18/1 1929 
:Sb. č. 8633. 
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ITláj. 

lill~i~il~~~~~~~~~~~j prací. ne-

pojmu novostavby 
řádu. Nařídil-li st~

nedopouštějí pokračo~a
nájemního poměru. (La-

nájemníky, ježto mu bylo~ sta
bezpečnostních a zdravotne po
_ vyhověno, Nezáleží na t~m, 

stavební práce za adaptaCI a 
o,' jes~, že jsou takového rozsa~u, ž~~ nde. 

á· Dle výměru stavebnlho ura, u 
v u Jmu. d i 'hlých i stropy a nař!zeno prove en rozsa b 

jíž uplynulé 8 doložením, že. za sta,,:: y 
nemůŽe _ proto při kazu jinak býti vyhovdn~ 
z domu vystěhují, v tomto připadě, k y. 

zruif. Podle zjištěni nařízenými pracemi 
zpl1sobem tak podstatným, že ~dm b~ • 

za přestavbu podle § 3l č 1 a Hm VYJde ~teJ
tc zdali stavební práce jsou s hledtska 

o , , ' stavbou __ § 3 _ pro kterou se m~
bez výpovědi. či stavbou u~ZI: 

jen důvodem k výpovedl 
nutnou opravou § 111~. obč. 
která však nemá na naJemnÍ 

·-:'--~·--č·. ·8650. 

Dobrovolné vyklizení mistnosti nájrlm.nikem 
k přestavbě domu. - Zánik nájemni smlouvy 

dle § 1112 obč. z. 
82. Z~kony, o ochraně nájemnfkd nebylo dotčen~ roz,ví'l~ní 

smlouvy zánikem věcí podle § 1112 obč. z. - Byla-1t po .up ne,!, 
rozbourání- najatých místností provedena stavba nová. za~l~li na· 
,'emnf smlouva podle § 1112 obě. z. (Žalobce měl v dome za ova· 
~ého najaty hostinské mfstnosti. Vzhledem k přestavbě domu tato 
mfstnosti 'vyklidil a když d:6.tn hyl znova vystavěn, žaloval .... o o
-držení nájemni smlouvy a odevzdáni hostinských mf&tnoStf . .t.aloba 
zamitnuta. - Přestavba pronajatých místnosti byla provedena až 

59 



§ f118 obě. rl. - § 3 Zalk. -o ,oorur. máj. 

do základů, takže ze starých základů zbyl jen kousek a kousek 
jedné staré zdi. Po zbourám všech místnosti byly vystavěny míst
nosti vesměs jiné, co do umístěni i rozměrů od plÍvodních odchylné 
a počtem většf. Úplným zbouráním piívodně najatých místnost! 
byla najatá věc zmařena a tím nájemni - pachtovní - smlouva 
podle § 1112 obě. z. zanikla sama sebou. Nová nájemní smlouva 
ohledně nových místnosti ujednána nebyla. Ustanoveni zákona 
o ocbr. náj. nem'ŮŽe se žalobce s úspěchem dovolávati. Ta upra
vuji jen rozvázáni nájemní smlouvy výpovědí, jinak upravené 
§§ 1116 až 1119 obč. z., neplatí však tu, kde jde o rozvázáni 
smlouvy zánikem věci podle § 1112 obč. z. Nerozhoduje pří tom. 
stalo~li se zmaření věci se souhlasem nájemníků anebo ze zaviněni 
pronajfmatele - otázka pfípadné náhrady škody není předmětem 
sporu o dodrženi smlouvy; zanikla-li tato, nelze žalovati o její do
drženi.) Roz. 22/10 1927 Sb. č. 7445. 

Řizeni stavebniho úřadu. 
{Nejvyšší správní soud.) 

83. DemoličJÚ rozkaz dle § 46 odst. 4 mor. stav. řádu ve zněnf 
zákona z 16/6 1914 Č. 44 z. z. mor. může býti vydán i tehdy 
když slavebnfk dosábl sfavebnfbo povolenf. Nál. 12/2 1930 Sb: 
.dm. Č. 8427. 

84. Proti vyklizeni domu nařízenému úřadem podle § 175 sta
vebního statutu župy nitranské nemůže nájemník namítati, že 
vlastník domu nevymohl si svolenf ke zrušeni nájemní smlouvy 
dle § 3 zák. o ochr. náj. Č. 87/23. (Právoplatným rozhodnutfm 
župního úřadu bylo nařfzeno, aby dtim byl ihned pro přístup obe
censtva uzavřen a do 15 doů zbourán, ježto hroz! sesutím a měst
ská rada zároveň požádána, aby se postarala o vystěhovánf a 
umfstěni rodin v domě bydlíCích. Na žádost majitelky domu na
řídil okresní úřad vzhledem k tomuto rozhodnuti aby nájemnící 
byli exekučnf cestou vystěhováni. - Stížnost zamitnuta. MZákony 
na ochr. náj. poskytují ochranu nájemníkům jen tím, že po jistých 
stránkách obmezuji pronajímatele v disposicích, k nimž by jinak 
byli oprávnění. Z § 3 zák. o ochr. náj. jest zřejmo, že pronají .. 
matel nesmí svémocně zrušiti nájemní poměr ani zbořením domu 
a to ani tehdy, když mu zboření bylo nařízeno úřadem staveb
nim, nebot: v tomto případě může toliko žádati za zrušeni nájem
nf smlouvy bez výpovědí·- § 3 odst. 2. - Srv. nál. Boh. A č. 
5896/26. V tomto případě _ však nejde o ochranu zaručenou podle 
§ 3 zák. o ochr. náj. proti prona;imateli, nebot: exekučni vyklizeni 
domu stěžovateli jako nájemníky obývaného bylo nařízeno úřadem 
stavebním z vlastni jeho moci % dd-vodil veřejnoprávnieh kteréž 
ustanove~ r~. 3 zák. o ochr. oáj., přes to, že nařízené ;yklizem 
domu ma uClnky na soukromoprávni poměr, v němž jest nájem-
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nik domu k jeho majiteli. se nedotý~á. 'N~~oik1aod;ie'užeje~~~k~::J 
,ry~dizenf nařidil stav. úřad Z podnetu mall e y om., .... d f) _ 

učiniti i bez takového zakročení ze své mocI ure n. 
1930 Sb •• dm. č. 8451. . 

vydaný proti dočasnému držitehČdohu 

~~~:!~::~e_k:"~~~ v držbě (§ 125 stav. ř. pro ec y. vydáni demoličního rozkazu pro-
obývánf téže budovy. pozbyl tím 

nutně platnosti). - Nál. 23/6 1930 Sb. 

in';eresentem ve stavebním řízení prove-
závadného stavu domu. (Nájen;tnf~ neni 

nařízeni stavebnfho úřadu, Jimz~bylo 
pro nutnost opravy domu z ohledu v~-

~;/~~.~;l~~ji!Jř1~:~~~~~~~~~m~6~ž~ef:s~e domáhatisvtch so.ukromýc~. prav poměrem mezi Jim a maJlte!em 
práva u řádných soudil. Nalez 

Zrušeni 'smlouvy nájemni pro neplaceni 
nájemného. (Dle § 1118 obč. z.) 

nájemného (§ 1118 
po uplynuU při

. úplně činži za předešlé 
zrušeni nájemní smlouvy, při 
předem 1/10 28 • 1/4 29 po 

b;~~ok~Ttl.~;~!~ do 31/3 1929 - 7000 Kč, po· 
tj zamitnuta, žalobu lze podati až 1/10 

Sb. Č. 9596. - Pozn. PlaU ovšem jen pro 

má' platiti pachtýř kromě pachtovné~o. nejsou, 
í~l~~iú~ř:'i~is~Boučásti pachtovného a nelze pro W::h nepla
;, § 1 U8 obč. z. Ro •• 2/6 1928 Sb. č. 8108. 

Tak zv. stavební přispěvek 
(u nájmů nechráněných). 

89. Stavebním příspěvkem zvyšuje se po hospodářské !tránce 
uplata z_a užíváni najaté místnosti. Je-li v nájemní smlouve l!'sta: 
noveno, že, nájemnik nemá nároku na částečné neb úplné vracen, 
$tavebniho příspěvku. i v tom přfpadě, že by měl býti nájemní 
poměr pro!l.ajimatelem předčasně zrušen pro neplnění povinností 
nájemníkem ve smlouvě převzatých, nemtiže nájemník žádati vrá
ceni zaplaceného stavebního příspěvku, došlo-li k předčasnému 
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zrušení nájemního poměru podle smlouvy. - Nepoměr mezi plně .. 
ním jedné strany a vzájemným plněním druhé strany nečiní sám 
o sobě smlouvu proti dobrým mravům, pokud tu nejsou další před~ 
poklady v § 879 obč. z. zmlněné. (Sb. č. 5903.) 

(Žaloba o vrácení stavebního příspěvku 5000 Kč zaplacenéhc> 
pří nájmu ujednaném na 10 let, opřená o § J435 obč. z., když., 
pronajímatel po Sl/2 měsících pro nesporné nezachování smluvních 
povinnosti nájemnfkem smlouvu zru§il, zamUnuta.) Roz. 15/5 1930 
Sb. č. 9916, Jur. Zlg. č. 1102. 

90. Bylo-Ii při uzavření nájemní smlouvy ujednáno, že stavehnf 
příspěvek nemá býti vrácen a že bez ohledu naň má býti placena' 
činže čtvrletně, nebyla činže zaplacena složením stavebnfho pfí
spěvku. V takovém případě byly i stavebni příspěvek i nájemné' 
protíhodnotou za užívání místnosti. (Jde tu o 2 samostatné závaz
ky - i kdyby žalovaní podle smlouvy měli právo žádati vráceni 
poměrné části stav. příspěvku v přfpadě, že by smlouva byla zru
šena dříve než za J5 let. nemohla ta okolnost dle § 1493 obč. z. 
míti vlivu na prodlení v placení činže, pro které dle § 1118· 
obč. z. byla dána výpověď.) Roz. 3/4 1930 Sb. Č. 9787. 

91. Bylo-li placení stavebního příspěvku vzájemnou hodnotou za 
užíváni najatých místnosti. zanikla udělením přiklepu k pronajaté
nemovitosti, prodané v exekuční dražbě, povinnost nájemníka pla~ 
títi n.a dále pronajímateH stavebni příspěvek) Žaloba o zaplacen~ 
stav. příspěvků dospělých v době, kdy již byl diim v dražbě pro~ 
dáD. zamitnula). Roz. 6/12 19~9 Sb. Č. 9441. 

Stavební příspěvek - bytová líchva? 

92. Právni povaha stavebního příspěvku. - Pokud jest stavební, 
příspěvek bytovou lichvou a jest nájemník oprávněn domáhati se 
jeho vráceni. Závazek spo!upronajavšich manželii k vrácení sta
vebního příspěvku není solidárním. (Žalobě o vráceni stavebního 
příspěvku 3500 Kč, zaplaceného vedle nájemného, vyhověno. nej~ 
vyšším soudem ohledně částky 1750 Kč. Z jednopokojového bytu. 
v D. na obvodu Prahy nájemné ročně 2000 Kč a stavební pří
spěvek hned 4000 Kč, t. j. nájemné napřed, za 5 let, po které 
smlouva měla trvati 14.000 Kč ...:.. nájemné přemrštěné. Bytová, 
nouze, vyvolaná válečnými poměry, posud nepominula ~ bytová 
lichva podle § g Č. 1 b) zák. Č. 568/19 ve zněni .zákona č. 80/24. ' 
jednáni nícotné § S79 obč. Z., condictío indebítí § 1431. - § 20-
zák. o ochr. náj. se vztahuje jen na nájmy v domech podléhajících. 
ochroDě náj_mcd.) Roz. 6/12 1929 Sb. Č. 9440. 
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§ 1116a) obč. z. a § 6 odst. 1 zák. o ochr. náj .. 
... . § 1116a) . 

n·· ·ěkteré ze stran (al pronajímatele n~bo ~á-' 
., P , a I povln.· 

smlouva. nájemnl se n~rusl. ra ~ . h 
smlouvy přecházejí dle vseobecnyc . 

... .... zákona na dědice zemřelého (§ 1116a) 

knize vtěleném), 
smrti pronajímatele). 

byl umluven na 
výpovědí danou 

stanovené) čtvrtletní 
při nájmech jiných 

krámu, dilny a pod., 
pachtech i živnosti, Pro posouzen\. 
o nájem bytu či jinakých míst~osti,. 

nájmu, na př. používá-li náJem
obýváni i k činnosti řem~slné 

nájmem bytu (ana!. § 1091 obe. z.). 
dáti dědicové nájemníka, jakmile· 

odevzdána, neb alespoň po při
soudem pozůslalostnlm přenechána 
poZůslalosti [§ 810. obč. z., ~ 1!~ 

nového občanského zakona obhgacm 
l'Q ••••• -.,.- odsl. 2) a rovněž i pronajímatel. 

1'D"+" musi. si. předem zjistiti u pozůslaloslního. 
jsou dědici nájemníka, oprávnění pozůsla-

. losl jeho zastupovati; . 
Nelsou-li dědici posud přihlášeni, nemusí čekah, 

do jejich přihlášky, nýbrž může navrhnouti, aby výpo
věď byla doručena opatrovníku pozústalosti nájem
níkovy soudem k lomu cíli zřízenému:) Toho jest 

-) Na Slovensku. kde podle nynějšího právního stavu pojem_, 
.hereditas iaceDS IOI se neuznává, přímo všem dědiclÍm - (Srv •. 
Sb. č. 9881, 9917.). 
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-ť ba vůbec i při nájmech na čtvrtletní výpověď,zejména 
:~ěch případech, kde nájemník ž~dného maj~tlru ,n~
zůstavil a po~ů~talo~t !,roto ~o nem se neproJe~?ava, 
I když není jmeho Jmení, pravo ze smlouvy naJemní 
_přechází dle ~bč. zák~n~ na dědíce a ke ~rušení jejímu 
je třeba řádne výpovedl. (Srv. roz. Sb. c. 6112.) 
Výpověď mohou dáti obě strany nejen v prvním 

'nájemním období po smrtí nájemníkově následujícím, 
nýbrž i v kterémkoli nájemním období pozdějším. 
Nájem na určitou dobu ujednaný mění se tudíž smrti 
nájemníkovou v nájem na dobu neurčitou, jejž lze 
v termínech zákonných výpovědí (čtvrtletní) kdykoli 
obouslranně zrušiti. 

Smlouvou může však býti dle nynějšího zákonného 
,stavu i toto právo (výpovědí nájem bytu při smrti 
nájemníkově zrušiti) vyloučeno, buď pro obě nebo 
pro některou stranu. 

Při společném nájmu bytu oběma manželi rozho_ 
duje asi smrt muže jako hlavy rodiny (§ 91, 92 ob". z.), 
'jež mívá pro rodinu největší hospodářský význam, 
smrt ženy nemá na nájemní poměr vlivu. Ehrenzweig 
-{sir. 429) vvslovuje názor, že, zemřel-li muž, může 
í při společném nájmu pronajímatel dáti výpověď nejen 
ieho dědicům, nýbrž í manželce nájemníka (jež byt 
společně najala) a rovněž s druhé strany že mohou 
dáti výpověď nejen dědici nájemníka, nýbrž i vdova. 

Ovšem otázka, zdali a jaký hospodářský význam 
při společném nájmu bytu na určitý čas má smrt 
jednoho neb druhého z manželů v souvislosti s tímto 
bytem, jest závislá od okolnosti případu. V dnešním 
stavu hospodářském i žena může miti význam pro 
rodinu asi rovnocenný (je-Jí na př. sama výdělečně 
-činna nebo pokračuje-li ve výdělečné činnosti mužově 
i po jeho smrti a pod] 

Zdá se proto, že by bylo důslednější u společných 
nájmů na určitý čas právo výpovědi při smrtí jednoho 
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již proto, poněvadž s~rt 

.lr~~~~~~:~~ spo1IuDtáj,.mnil,ťi nájemní smlouvy ostatmch 
něco takového bylo zvlášf u~lu; 

I " íků kteří neJ' sou manzeb, u spo unaJemn , I . 
samozřejmo) a nájemní smlouvu z~ Je? 

·iie:.~n,~trlě, všemi a proti všem nájemníkům vypoveděb. 
§ 6 odst. 1. 

dotýká se ustanovení o bč. zá
nájemníka na trv~ní náj~mního 

Neobmezuje vsak mkterak 
ani pro nájmy jím chrá: 

toliko působení ochrl1;ny sa~e. 
dJdicům nájemníka Jen v pri: 
zvlášť stanovených. J est tU~í~ 

doplňující, nikoli deroguJzcz 
platné. . • 

dotýká se ovšem i práv dědz~!! 
. obč. zákona, potud tobz, 

nárok na vstup v chráněný ná
dě.~lí~iiel~kteří jsou příslušníky zemře
a a v jeho bytě v době jeho 

bytu vlastního. Tím samým zbavuje 
ril!:~~li.~t~lrl~' náj.v § 6 odst. 1 ostatní dědice. kt;ří 

. náležitostí. nároku na společnou dls-
v nájemní práva zůstavitele, jako sou

pozůstalostních, jinak dle zákona 
'~~~;il~:';líj~ttl~:::' se všemi oprávněnými dědici jim 
p Ovšem jen potud, pokud dědici s náleži-
tostmi v 6 odst. 1 uvedenými tu jsou a práva na 
.vstup v smlouvu d~e § 6 odst. ~ pOlf.žíjí. ~ 
Jinak jsou dědická práva I ohledně prav naJem~ích 
do pozůstalosti patřících dle obč. zákona nedotcena 
nepřísluší však dědicům pro ně na dále zvláštní 
·ochrana zákona, která skončením projednání pozů
.sta/osli ohledně bytu zůstavitelova úplně pomíjí. 
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Do té doby, než projednání pozůstalosti je skon
čeno vydáním odevzdaci listiny, trvá ochrana pro le
žící pozůstalost (důsledkem ustanovení § 547 obč. z.) 
i v tom případě, když není privilegovaných dědiců 
v § 6 odst, 1 jmenovaných. Chce-Ii pronajímatel vy
pověděti nájemní smlouvu po smrti chráněného ná
jemníka, musi žádati o soudní svolení k výpovědi 
podle § 1 a 4 zákona, při čemž ovšem okolnost že 
není dědiců dle § 6 odst. 1 privilegovaných, soudem 
z pravidla se uznává za důl~žítý důvod výpovědz 
proti ležící pozůstalosti ve smyslu § 1 odst. 1 (v zá
koně zvlášt nejmenovaný). 

Jakmile byla však pozůstalost odevzdána dědicům, 
mezi nimiž není žádného z dědiců privilegovaných 
dle § 6 odst. I, .. nevstoupil" žádný z dědiců v ná
jemní smlouvu" s ochranou dle tohoto výjim;čného 
z~konnéh.o . předpis?, ?chrana ~vlášt~ího zákona po
mmula zamkem pravmho podmetu naJemního poměru 
posud chráněného i s jeho pokračnjící právní fikci 
'!l~. § 547 .?bč. z :- a tím samtm nastupnje plná 
ucznnost vseobecnych norem obcanského zákona o
hledně tohoto nájemního poměru z ochrany zvlášt
ního záko,!a nyní vyloučeného i s právem pronají
ma!~le, náJe?Jní smlouvu,. ~ níž dědici bez ochrany 
zvlastmho zakona vstoupilI pouze dle zásad zákona 
občanského, dle pravidelných předpisů právních upra
vujícich !lájemní poměry nechráněné, volně vypověděti; 

Odeprení ochrany zákona v § 6 odst. 1 dědicům 
nep~ivi!egov~ým tvo.ří v:e svých důsledcích další vy-
101lcenz z pusobnostl zakona o ochraně nájemníků 
jež systematicky by rovněž náleželo pod výpočet pří~ 
padů v § 31 zákona, .. na něž se zákon na dále ne
vztahuje." 

Z tohoto zákonného stavu plyne, že po vydání o
devzdací listiny dědicům neprivilegovaným lze dáti 
výpověď toliko v řádném řízení výpovědním podle 
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Dedmi bez ,aclN'(8)I1Y· 

c. řS •. a nikoli v nesporném řízen hí o ~yolneneí 
I § 1. a 4 za 'k o oe r. naJ., -ve smys u . ' , 

se na nájemní poměr ochrana ~a: 
podkladu pro rozhodov~m 

Iní k vy' povědi v nespornem 
svo e .. (S v roz 

a 4 zákona o ochr. naJ. r. . 

místností než bytu. 
nejvyššího sou~u. 0-

§ 6 ods!. 1 prlvlle-

ovšem v žádném p~íp,!-
chráněný či nic a ať jd.e ~ J .. ~e

ani proh dedleum 
o užíváni najatých míst-

d~~~i~~(~l nájemní poměr 
je dle § 547 a 1116 al 

možno docíliti jen řádnou 
nájmů jen se soudním svo .. 

O poměru ustanoveni § 6 odst. 1 jednak ~ §§ 1, 
430 zák, o ochr.náj. jednak k § 1116a) obc. z. vy: 
sÍovilse nejvyšši soud jaksi souhrnně v rozhodn?!! 
z doby nejnovějši vydaném v řádném řízení spornem 
o námitkách proti výpovědi dne 6/11 1930 Rv I 
1656/30 (Kr Co III 105/30) v celku souhlasně s po
savadni judikaturou takto: 
, 93. Nelze souhlasiti 8 názorem odvolactho soudu, ž~ nájemD~ 
'$mlouva manžela žalované zanikla jeho smrti; že po Jeho smrh 
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stala se žalovaná novou nájemnici a že tato není chráněna podle 
§ 31 odst. 1 Č, 4 z~k. ze ~ne 28. bře.,zna 1928 Č. -44 Sb. z. a ~. 
Pravdu má odvolacI soud Jen potud, ze Se § 6 zák. o ochr. naJ. 
nevztahuje na tento připad. V tom směru není dovolání v právu, 
tvrdfc že § 6 zák. o ochr. náj. plati také pro obchodní místnosti. 
Ale tí~ Dem žalovaná vyloučena ze záštity zákona o o chr. náj., 
jak hude hned vyloženo. 

Rozhodnutí SpOt"U závisi na výkladu § 1116 a) ohč. z. a jeho 
poměru k zákonu o ochraně nájemnik1i. 

Prvpi věta § 1116a) obč. zák. obsahuje zásadní předpis, že 
smrti jedné ze smluvních stran se nájemni smlouva nezrušuje. 
Tento předpis plati jak pro místnosti obytné tak pro jiné. Dědíc 
vstupuje v nájemní práva zůstavitelova, která také náležejí k sou
hrnu pozůstalostniho jmění (§§ 53 L a 547 obě. z., k tomu roz. 
Sb. Č. 5528). Jde tu o sukcesi dědice v nájemní právo zůstavite .. 
lovo, smrtí manžela nezanikla jeho nájemní smlouva, dědička není 
novou nájemnící a neplatí tu ustanovení § 31 odst. 1 Č, 4 zák. 
č. 44/1928 (o vyloučeni ochrany u nových nájmť1 po 1/4 1928 
ujednaných.) 
Ptedmět nájmu má význam jen pro dalši trvání nájemní smlou_ 

vy. V té přfčině nutno rozeznávati mezi byty a jinými místnostmi 
a mezi předpisy občanského zákona a zákon6 na ochr. nájemníků. 

Byl-li předmětem nájmu byt, může podle obč. zákona dáti jak pro
najimatel tak dědic zákonnou výpověd' podle druhé věty § 1116a) 
obě. z .. nehledic k tomu, zda byla smlouva uzavřena na určitou 
delši dobu. Byly-li však předmětem nájmu jiné místnosti, zejména 
obchodní, a je-li smlouva uzavřena na určitou dobu, nedopouští 
zákon jejího předčasného zrušení z důvodu smrti nájemníkovy. 
protože zavedený obchodní podnik zůstavitehlv tvoři nezřídka 
jediný zdroj výživy pro celou jeho rodinu a má zůstati zachován 
i dědicům, aby v něm pokračovali (srov. motivy k III, dUč! novele 
str. 322 • roz. Sb. č. 5674). 

Nyní nutno uvažovati. jakým zpť1sobem zasáhly do tohoto práv'" 
niho stavu zákony na ochranu nájemnfk1l. 

Jde-li o místnosti, které nejsou podle § 31 vyloučeny ze zá
ltity zákona na ochranu nájemníků, nedotkla se smrt nájemníka 
této ochrany najatých mistnosti. Vždy! nejde o nový nájem, nýbrž 
o vstup do starého nájmu a pokračování v ném. Byl.1i chráněn 
nájemník, jest po jeho smrti a až do odevzdání poz1Ístalosti chrá
něna heredítas íacens (sr. na př. roz. Sb, č. 4903, 5862, 6112) a 
po odevzdání pozůstalosti dědic jako universální sukcesor. jebož 
práva jsou totožná s právy z1Ístavítelovými (§ 547 obč, z. a roz. 
Sb. č. 5674) a to af jde o obytné či jiné místnosti, neboť co platí 
o bytech, platí podle § 30-zák. na ochr. náj._o .jakýchkoli jiných 
místnostech, které jsou předmětem nájemní smlouvy. K tomuto 
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dl I 4 a 30 zák. o ochr. náj. Chce-li 
po e hud neujaté pozdstalostí neb,o dě-

místnosti. musí si k tomu vyžád?h svo-
'~~';;;'i~"-ý':UlittlO~i'ir.'!,~m řfzeni Neučiní-li tak a bráni-ll Si v~: 
1I,- , proti výpovědi, nut,no ~vys hVI I 

zrušuje, protože neni P:o 6~ ;,cné o a 

ch. a DaD:;ěí:z~a Skčel' zal~žÚi ,záštit,U 

~l~~:i{'e~~-'W~d;~i!t!t! nájemnik zemřel. K teto ha
-obč. z. a § 1 a 4 zák. o oe r. 

nějakého zvláštnf .. ~o us~a~o: 

rl~í~~~!;~~J~;~ totiž stanoviti, kten z dedlcu vsto,.pili v'nájemni smlouvu zemřelého 
vstupuji v nájemní smlouvu 
nebo ne. Tato sukces,; byla 
na ony dědíc.e, kteří lsouce 

bydleli v jeho bytě v době 
dědíce možno co do bytu 

jest v připadě 
;:;;I~ ·;ri;'iieg-';:~~,~~~,Ii neprivili~ 

ti. kteřl 
bytu nemajf, tedy 

privilegovaných nemá 
oAj. a nastupuje zase obec~ý 

ob::~~~~~~~PředpiSY §§ 1 a 4 zák. o ochr, oaJ. 
v pffpadě, kde; nej~e o by~, ~e-

",·~_~"é;"'.,i·.··--:-··~,;c: role a že dědička lest chranena 

·.~~~I~~~~~~~~ místnosti již podle § 547 obč. z. 
z doby před válkou nájemníkem ob-

r. 1928 byla pozůstalost i s ob
manželce jako universální dědičce, která 

pod nfž manžel obchod provo~ 

"~~~~~[:~:~~~~.~':::iť;ťOO"ěd daná dědičce dne 3J1 1930, zru~ 'n nevyžádal povolení k výpovědi v řl~ 

Toto rozhoclnutl nejvyššiho soudu a jeho odůvod; 
něni, ač nelze. mu upřiti přisné logické důslednosb, 
může vzbnditi pochybnosti v některých zásadnich 
otázkách za základ mu položených. 

Ve smyslu tohoto rozhodnuti měl pronajimatol vy
moci si svoleni soudu v řizeni mimosporném podle 
§ 1 a4 zák. o ochr. náj. - přes to, že žalovaná, 
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VÝ!Po\,'ěď dédlicům nlCcihlJ'áněm.ým, 

vstoupivší p" 'I. 1928 jako dědička podle § 1116a) 
ObČ6 z, v nájemní práva zůstavitelova, nepožívá v tomto 
nájemním poměru na dále záštity zákona, poněvadž 
ustanovení § 6 odst. 1 zák. o ochr. náj. na nájem 
místností obchodních (dle stanoviska nejvyšším soudem 
i v tomto rozhodnutí opětovně uznaného) se nevzta
huje a tudíž jediná její rozhodující námitka proti 
výpovědi učiněná obstáti nemůže. 

Nevztahuje-li se na nájemní poměr ochrana ná
jemců, nemoholl strany žádati, by soud rozhodlo svo
leni k výpovědí v nesporném řízení, nebo! tu při
chází v úvahu řízení podle § 560 a n. cřs. - jak opět 
rozhodl nejvyšší soud dne 31/1 1930 (Sb. Č. 9566). 

Dle jiných rozhodnnti nejv. soudu vstup v nájemní 
smlouvu a tim přechod nájemního poměru ua dědice 
uskutečňuje se dorllčením odevzdací listiny (Sb. č. 1969, 
6033), čímž stává se dědic sám nájemcem, třebas 
i jinak podmínky nájemní smlouvy zůstaly stejné 
(V důvodech roz. 24/1 1930 Sb. č. 9566 se zdůraz
ňuje, že žalovaná se stala nájemnici sporného bytu 
před úČÍnnos!í zákona č. 44/1928 t. j. před 'I. 1928, 
nebo! ho nabyla jako nájemnice po zůstaviteli. doru
čením odevzdací listiny dne 7/12 1927 - § 819, 547 
obč. z. Sb. č. 4903, 5862, 6112). 

Z cdé této souvislosti možno ..vyvoditi tyto důsledky 
pro uvedený praktický případ: Zalovaná jako dědička 
vstoupila sice dle § 1116a) obč. z. V nájemní poměr 
zůstavitelův ohledně obchodních místností timto 
s ochranou zákona před 'I. 1928 najatých. Tato 
ochrana však na ni nepřešla, poněvadž (podle vý
kladu nejv. soudu) zákon v § 6 odst. 1 přiznává na 
dále stejnou záštitu i "privilegovaným" dědicům jen 
ohledně bytů. Při nájmu obchodních místností může 
u dědice se jednati o pokračováni v nájemním poměru 
zůstavitelově pouze v mezích pravideluých předpisů 
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občanského a jest pak tento nájemní p~měr 
i pokud jde o otázku, zdalí spad.á pod zakon 

«lěd~CťiV, náj., posuzovati podle tohoto za~ona. samo
ohledu na dřívější ochranu zustavltelovu .. 
'§ odst. 1 na dále účastna nem, 

tDJhol'o ustanoveni v nájemní smlouvu 
nevstoupila. 

lístina doručena po 1/4 
.~ .,.,.._ sama nájemnicí až po ~o,mto cl,ni. 

i~~~~:i:;l?g~:~r{2'?'0. odevzdáni pozůstalosti Jest Sice 
" Z. týž jako byl nájemní p~. 

~~;~~í~~~fi'~lJj:]~i~~! se však nájemnik. neboť de-.~ tohoto nájemního poměru 

;«;H;}[j,.~~~~~~~:~!j:~:!~t~~:~ nájemního práva obligačního, (.i sukcesí založeného. (Srv. na př. roz. 

'".p()'ilě"adž i podle § 1 zák. o ochr. náj. (stejně jako 
1116 a 1116 aj obČ. z.J vypovídá se nájemní 

•· .•• ~/'1l1'qtilla ánikoli místnosti, jest právně pokládati dě
otá.zku výpovědi za nového nájemníka, 

bv'la .. \i mu odevzdaci Jistina doručena po 1/4 '·)i,· j.~.; I'~ ~'F; .. i'r·'·~· .,~. li: uslanoveni § 31 č.4 v nynějším zněni (slyli
sa.ce není tn ovšem právnicky zcela důsledná, srv. str. 15) 
ze.svého samostatného práva nájemního ochrany zá

, kona na dále již účasten není. Je-li však nájemnik 
ptosvoji osobu podle § 31 Č. 4 z ocbrany vyloučen 
a neposkytuje-li mu ji jiné ustanovení tohoto zákona, 

. {z nicM jedině předpis § 6 odst. 1 žalovanou uplat
ňovaný. nejvyšším soudem však pro jej! připad ne
uznaný, by tu mohl přicházeti v úvabu) jest nájemní 
smlollva po smrti nájemníkově a důsledkem toho 
jsou i obchodní místnosti žalovanou jako dědičkou 
ve vlastní nájemní užíváni převzaté z ochrany záko
na podle § 31 Č. 4 vy[ollčeny. Pro řízeni nesporné 
o svolení k výpovědi. po vydáni odevzdací listiny dě
dičce jako nechráněné nájemnici dané není v rámci 
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zákona o ochr. náj. při této úvaze již od původu vů-
bec skutkového a právního podkladu. . 

Zdá se tudíž, že pravidelné řízení výpovědní v tom
to případě mohlo míti i svoje formální odůvodnění, 
Při nejmenším bylo v souhlase s posudkem nejvyšší
ho soudu [právník 1929 str. 451), podle něhož prona
jímatel v případech, "v kterých je pochybno a spor
no, zda jde o nájem, podléhající zákonu o ochraně 
nájemníků z pravidla neučiní návrhu podle § 4 zák. 
o ochr. náj., nýbrž zvali cestu, která se mu bude lé
pe zamlouvati, dá totiž prostě výpověď podle § 560 
cřs., proti níž pak vypovídaný se musí brániti i ná
mitkou, že na vypovídanou místnost se vztahují před
pisy zákona o ochr. náj., že tedy k výpovědi je tře_ 
ba svolení soudce nesporného. O této námitce jako 
námitce ma!erielní soudu procesnímu jest pak roz
hodnouti rozsudkem (Sb, č. 6813) Je-Ii však nepo
chy bno, že nejde o místnost, na kterou se vztahuje 
zákon o ochr. náj., neplati ustanovení § 4 zák. o ochr. 
náj. Vypovídajíci není povinen, ba není ani oprávněn 
žádati za soudní svolení k výpovědi v řízení nespor~ 
ném. Návrh přes to podaný jest odmítnouti. Soudní 
výpověď lze v takovém případě dáti jen podle § 560 
a n. cřs. a pro další řízení platí předpisy třetího od
dilu šesté části civilního řádu soudního." 

Ovšem iinak by tomu bylo, jestliže by odevzdacl 
listina byla dědici doručena před 1/4 1928 a míst
nosti najaté ani z jiného dlivodu nebyly samy o sobě 
z ochrany vyloučeny. Tu by ovšem nájemní poměr 
sám pod ochranou zůslal i když by dále v něm po
kračoval dědic po vydání odevzdaci listiny svým 
vlastním právem nájemním samostatným a okoinost 
že podle § 6 odst. 1 ochrana na dědice při jiných 
místnostech vlibec nepřechází, by mohla býtí jen dlile
žitým dlivodem k svolení k výpovědi v § 1 odst. t 
nejmenovaných (jak shora již uvedeno). 
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by.lo by tu uvážiti, zdali
l 

totiž .i ltá~~ 
sn,vldu, že vůbec nep at! ani o e _ 

nájmy jiných místn~stí ne~ 
nepochybně odlivodne~. ~da 

h ohledne mlst· 
oc rany .... . h hrá 

T'O~'Ua • t t U ZIJ'C1C C -
'; •• , •• t&vl.l;y o spiše by 

ochranného 
oprávněnost 

~!I~~~~~~~~~ odst. 1 pro příslušníky smrti bydlící (tu slovne 
byt). Zákon v § 30 usta-

~~~I~~;i}~~rfu~!;lS~~~e~:0:1bytech v tomtl> 
vztahuji se také 

jsou předměte~ 
význam přikládá ~eJ· 

byt" při výkladu jiných speClel
"zákona. Tak zejména i pro úv~dni 

§ 31 č. 5, nynějšího ~ 3~. ~. 4, 
v zákoně uvádí "byt skladaJlcl se 

4 . nebo více obytných místnosti" 
8804, 8237, 8219, .kde za :,~yt:' 

uznány místnoob kancelarske,. .• ~~~!~r~í~~1~,~ril~;~~~~~;ě najaté k provozu živnosti). možný výklad výrazu "byt" 
i pro ustanovení § 6 odst. 1, 

neustanovuje_ 
však možno, zejména obledně 

obchodních zastávati i z důvodů věcných. 
právě s poukazem n; hospodářskou důl~žitost těchto 
Ilájemních poměrů i nejv. soudem pro vyklad ustano: 
veni § 1116 a) obč. z. ohledně jinýcb místností nez 
by tli zdliraz:ň.ovanou. ....... 

pokračování v hospodářské cmnosb naJemDl~ove 
v místnostech jím najatých i po jeho smrtí pro Jeho 
dědice a příslušníky rodiny, za jeho života s ním 
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'bydlící a na něho i výživou odkázané, může zname. 
nati mnohdy otázku hospodářské existence celé 
rodiny. 

Podle dřívějšího stavu požívaJi ochrany zásad •. 
ně všichni dědici ohledně místností jakýchkoli. 
Teprve pozdějším zněním nstanovení § 6 byla oellrana 
přiznáním přednostního pořadí obmezena na 
níky rodiny. Obmezovati dále toto usllan.ovení nm'7n· 

na byty v užším smyslu, není dle znění z~~~~d;~~a1:;' 
nutno. A i když motivy zákona by [ 
výkladu užšímu, v první řadě rozhoduje znem zaKona, 
podle jeho slovního smyslu a vnÍlřni souvislosti 
.. § 30). 

Jak v jiných rozhodnutích náš nejvyšší soud 
stěji uzná váf úmysl zákonodárcův může' při 
zákona přijíti k platnosti jen potud. pokud v 
samém došel výrazu. A této zásady jest radnoi 
pokud vůbec jen možno, přidržovati se zejména 
při zákoně výjimečném, zvláště pak při zákoně 
praktický výklad mnohdy tak obtížném. 
·objevil zákon o ochraně nájemníků. A na 
ani vyloučeno, že může se někdy i při našich někt.,c 
rých zákonech osvědčiti stará zásada, že zákon 
moudřejší zákonodárce. 

Pokud jde o výjimečné ustanovení § 6 odst. 1, 
<lnodušil by výklad jeho v širším smyslu § 30 
'novitě i případy, kde jde o jednotný nájem 
krámu s bytem a jsou po nájemníku příslušníci rn,llnv·' 
podle § 6 odst, 1 privilegovaní. 

V každém případě doporučovalo by se, aby zákon 
sám zaujal i tu určité stanovisko a pokud ochrana 
i jiných místnosti na dále bude zachována, 
přesně rozsah ochrany pro byty a jiné m~;~~~o~~~'D~~~ 
obojí druh nájmů samostatně a nikoli jen 
předpisem na způsob v § 30 uvedený. 
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Pro obor zákona o ochr. nájemníků, pokud jde 
o předpis § 6 ods!. 1, j~st pře~evším. t~e?a, aby. bylo 
Jasně 'u~tanoveno, zdoh. kterym dedlc?m a, Jakou 
oc/rrcmuzákon po smrti chráněného naJ.e~n!ka p?
skytuje. To však též úplně stačí. Vst~p d~dlcu ; n~' 
jémn(smlouvu jest upraven v pr:,vldelnych predp" 
sechobčansko-právních a nechce·I! zákon o och~aně 

',nájemníků na těchto jinak nic měniti, jest ra~no vu!>e? 
obmeziti Se pouze na. úpravu vlastních svych úcelu 
zvláštních; Právě některé naše novější zákony by 
mohlygnad sloužiti za příklad pro výjimku ze zásady 
y jiných oborech třebas se osvědčující, že "superflua 
non nocentu

• 
§ 11I6a) obč z. a § 6 odst. 1 

zák. o ochr. náj. 
94. '-UstanovenÍIl\ § 6 odst. 1 zák. o ochr. náj. nebylo změněno 

US,tailove,rH druhé věty § 1116 a) obč. z. v ten rozum. že zná
stupnict,vI ,'do', zůstavitelova nájemního poměru jsou vyloučeny oso
bý,'<jež ,',nejsou' příslušníky jeho rodiny. (Universální) dědic, .třebas 
:,n~p.yl,J?říslušnikem zůstavitelovy rodiny, může se dovolávatI před-
1'-ís,~,::,§:'1,116,á}"-obě.,, z .• ,předpokládajíc, že ztistavitel byl v nájem

";~ím_"p,(Jměr,u." ~"Nestačí jinaké právní poměry, najmě poměr do
nt.pvnic.,~ý':v.,e smyslu zák. č. 82/1920. (Rozsudky nižších soudů vy
ltoY,u1í,cf,!žlllohě, o vyklizenf, zrušeny - třeba zjistiti, zdali jde o 
)l.j,e~nt::,pomět' čt o, užíváni místností v poměru domovnickém.) -
Roz, .. ,.I81119~.oSb. č. 955.0. Jur. Zlg. Č, 1.082. 

:,9"S.:,JJ:st<l.-DpvenI" ,§, 6, zák. o ochr, náj.. jež se týká pouze nájmů 
b'YJ6.,~,~'ikj)JC;~a,kéjiných, místnosti, nebyl § 1116 a) obč. z. zrušen 
uplnE:;f' ~ýbrž, pO,uze oh1edně dldžeb. nájemníkových, kteří nemajfce 
vla~tnibo ,:bytu" bydlili v jeho bytě v době jeho smrtí. Ustanovení 
prvé "věty" §",lU6 a) obč. Z. ztistalo předpisem § 6 zák. o ochr, 

. náj." v~bec , nedotčeno. (Nájemní smlouva ohledně krámu úmrUm 
nájemníka nezanikla, nýbrž trvá dále a na místě zemřelého ná~ 
jemnika, ,nastoupila podle § 247 obč. z. zákonná dědička. Žaloba 
o ,vyklizení proti ni, jest neodůvodněná, neboť žalovaná dědička 
nepostrádá 'právniho titulu k užíváni krámu. - Sb. Č. 5528,5842.) 
Roz. 14/3 1930. Rv. I 28213.0; 

Obchodní místnosti. - Firma. 
96. Z dtivodu smrtí nájemcovy nelze zrušiti nájemní poměr k ob~ 

chodhim místnostem, třebas je neměl nájemce najaty pro svou 
osobu, ,nýbrž pro fírmu kupce jednotlivce (poněvadž šlo tu vždy 
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o jednu a tutéž fysickou osobu, provozujícf pouze -obchodní tiv
Dost pod firmou kupce jednotlivce, čl. 15 obcb. z.) Universální 
dědička vstoupila v nájemní smlouvu zůstavitelovu k najatým ob
chodním místnostem, poněvadž smrti zůstavitele nezanikl nájemní 
poměr, naopak ziistala nájemní práva zachována jeho dědičce. _ 
Zákonodárce měl při ustanovení prvé věty § 1116 al obč. z. prá
vě na myslí by zavedené podniky ziistavitelů, tvořicí nezřídka je
diný zdroj výživy pro celou jeho rodinu, zůstaly zachovány pozlÍ
stalým dědicům, aby v nich mohli pokračovati. Proto nepřipustil 
předčasného zrušeni nájemní smlouvy z dlÍvodu smrti nájemniko_ 
vy (motivy k III dílčí novele str. 200). Nesejde ani na tom. zda: 
tu byl jednotný nájemní poměr o bytu a obchodních místnostech 
neboť o obchodních místnostech nebylo by lze použiti stejně usta
novení druhé věty § 1116 a) obč. z., pozměněného ustanovením 
§ 6 odst. 1 zák. o ochr. náj., ježto tyto předpisy vztahují se po
dle jasného zněni motívd jen na byty a nikoli na obchodní míst .. 
nosti. - Poměr nájemní se nezměnil ani tím, že dědička později 
se stala veřejnou společnici, přijavši do podniku v najatých míst
nostech pod dřívější firmou provozovaného ještě jiného společ
níka. Jako veřejná společnice zůstala i na dále osobou provozu
jící týž obchodni podnik, pro který měla obchodní místnosti na- . 
jaty, vystupujíc jen pod kolektivni firmou veřejné společností, 
§ 11 ex. ř .. § 373 cřs. - (Pfipad Sb. Č. 4175 jest jiný.) - Roz. 
19/1 1926 Sb. Č. 5674. - Ustanoveni § 6 odd. 1 zák. č. 44/1928 
vztahuje se pouze na byty, neplatí pro obchodní místnosti. (Sb. Č" 
5674.) - Roz. 6/11 1930. Rv. I 1656/30. 

"Ležici pozustalost". 
97. Stačí, že skutkové okolnosti rozhodné pro vstup dědice do 

nájemní smlouvy nastaly teprve za řízeni v prvé stolici o žalobě 
na vyklizení bytu (§ 406 cřs.) Dcera nájemnice podala dědickou 
přihlášku k pozůstalosti, dříve pro nedostatek jmění odbyté, teprve 
po podání žaloby o vyklizení. Neni ani v § 1116a} obč. z. ani 
v § 6 zák. o ochr. náj. stanoveno, do kdy must dědic. který chce 
vstoupiti do nájemní smlouvy, učiniti dědickou přihlášku ft do kdy 
musí býti pozlÍstalost projednána a odevzdaci listina Nydána, 
by mohlo býti uplatňováno právo ke vstupu do nájemní smlouvy. 
Jest věci vlastníka bytu, by se po případě vhodným způsobem 
vypořádal včas s ležící pozůstalostí, míní~li, že ke vstupu dědicovi 
do nájemní smlouvy nemůže dojíti. (Srv. Sb. č. 4903. 5842. 5862, 
6112. 6329.) Roz. 26/1 1928 Sbč. 7724. 

Osoba správce pozůstalosti. 
98. Správa poz6stalosti přísluší vice spoludědicdm podle pravidel 

O společenství statkd (§ 825 a n. obč. z.) Správa může býti pře..; 
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VýipťlV'ěď !P"zůstwloot. "á-jemnlÍkJa. 

~;~;~:!d::j,:i.;osobě Ueti O tom, jakož i o volbě správcovy osoby '~ většina hlasd spoludědiců (podle poměru podílů) nebo 
836 obč. z.) Roz. 15/3 1929 Sb. č. 8790. 

Zjištěni předpokladů § 6 odst. J. 
nenl pro 

podle § 236 
6 odst. 1 zák. 
záštity zákona 

Ná,nitl,~ vypovidané 

~~~~~~;~~;'~ř.~~:~:~tJg:;~~n~ámitkou hmotné· 
§ 572 cř •.• 
nepřípustnosti 

Rozhodnuti o této 
předpo,klady § 6 odsl. I 

strana na
tento 

mezítimni návrh 
po"ledni p,oři2:eni neni 

8064-
Č. 44 

Příslušnfci rodiny. 

lOl. "Rodina" v užŠím smyslu L j. hlava rodiny, otec, manželka 
ieho a jich bezprostfedni potomci. kteří jsou podrobeni ochraně 
a moci rodičlÍ a tó jen potud, pokud jsou jí podrobeni (§ 91, 147, 
1032 obč. z.), nikoli zet; který sňatkem s dcerou zakládá novou 
rodinu. Z roz. 15/11 1928 Sb. Č. 8464. - Druha (družku) života 
nelze-opovažovati za příslušníka rodiny ve amyslu § 6 odst. 1 zák. 
č. 44/1928 (Sb. č. 5017, 9035.) Roz. 18/1 1930 Sb. Č. 9550. 
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V Ý\pově,ď ďědicúm m.áj,etDllU.]kJa. 

Dědic. - Nájemnik .. 
102. Z ustanoveni § 547. 548, 550, 797, 801, 802 a 821 obč. z" 

vyplývá. že od okamžiku, kdy dědici přihlášenému byla pozůsta_ 
lost odevzdána. jest dědíce považovati proti pozůstaloslnjm věři· 
lelům za osobniho dlužnika. ježto po odevzdáni tvoří pozůstalostní 
jmění část vlastního jmění dědicova, kterým jest tento oprá.vněn 
volně nakládati {od toho okamžiku lze vésti pro dluh zůstavitelův: 
exekuci na vlastní jmění dědice, Ovšem po případě s obmezenim dle
§ B02 obč. z. při přihlášce výminečné.} - Roz. 1/3 1929 Sb. č.87520-

103. Rozhoduje, že se žalovaaá stala podle zjištění nížšich sou., 
dá nájemnici sporného bytu před účinností zákona Č. 44/1928 přeď 
114 1928. neboť ho nabyla jako nájemnice po zůstaviteli doruče.' 
ním odevzdaci listiny dne 7/12 1927. - Z důvodů roz. 24/1 1930' 
Sb. Č. 9566. , 

104. Teprve odevzdáním pozůstalosti dědic jako takový jest ak_ 
tivně a pasivně oprávněn ke sporům tak. jako byl oprávněn zů., 
&tsvitel. Až do odevzdání pozůstalosti, t. j. do vydáni odevzdacf 
listiny. jest žalovati pozůstalost, která tvoři samostatný od osobe 
DOSti zůstavitelových dědiců rozdílný soubor práva závazků, kte_ 
rý po rozu!.llU § 1 ch. může vystupovati jako sporná. strana. (Sb __ 
Č. 7013) Zaloba proti dědici, jenž pohledávku žalobce v řízen 
pozůstalostn:im uznal, podaná před vydáním odevzdací listiny (ne
byly posud zaplaceny dědické poplatky) pro tentokráte zamítnuta.. 
Roz. 26/9 1929 S. L. Č. 772. 

Pozůstalost na Slovensku. 
105. Podle zásadního rozhodnuti kurie čís, 299 (shirka Záture~ , 

ckého str. 1098) neznají zákony uherské, platící dosud na Sloven-'
sku, právní poměr fežíci pozůstalosti thereditas iacens}. Pozůsta-, 
lost není podle slovenského práva osobou, která může samostatně ' 
vcházeH v platné závazky (§ 865 až 869 obč. z.) a proto neni 
podle § 1 cřs. způsobilá. by jako strana samostatně na soudě 
nala. Jde tu o nedostatek procesní způsobilosti (u soudů v 
platnosti ch.), jenž nemůže býti na přikaz soudu odstraněn. (§ 6,. 
7. 230 cř,.) - Roz. 2/5 1930 Sb. Č. 9881. 

106. Podle uherského práva dědic nabývá dědictví již okamži_ 
kem zůstavitelovy smrti eX lege, bez přihlášky. Pro zůstavitelovy· 
dluhy jest žalovati dědice a prokázati úmrtním listem, že žalovaný 
je dědicem. (Fajnor-Záturecký: Nástin súkromébo práva str. 472, 
474.) Roz. 16/5 1930 Sb. Č. 9917. - Podle plen. roz. kurie 3/21917 
Č. 42 věřitel zůstavitelův před převzetím nebo odevzdáním pozů":
stalosti je povinný předvolati k soudu všechny dědice a též ne
známé. dědice zastoupené opatrovnikem. i tehdy, když zákonn!
dědici jsou vykázáni opisem úmrtniho listu podle § 55 odst. 2 zák; 
čl. XVI 1894. - Dr. Vlad. Krno! ObčiaDsky súdny poriadok 
str. 47 u § 72. 

78 

lJč.iri.~~'1 prodeje domu na práva nájemnr .. 
(§ 1120 obč. z.) 

pronajatou věc prodá, muze nový 
byla věc odevzdána, dáti nájemci 

;~~~~W~~Ohm:·;t· ~lh~:ůtě a nájemce musí mu ustou-
~ byla vložena v pozem-

z.) smluvena 

výpovědní' ~~I~~1~~i~:~t~i~:r~:l~ i pro tento platnými řády 

~l~~[~;~~í~~.d! přl,I,"šitéž nájemci. [Mayr III 
~ Nepoužijeli nájemce 

před čas~m smlu
mu dá výpověď. 

pronajímatele 
i ušlého zisku (§ 1120, 

. ~I~~~~ je.li nový vlastník 
Sl vstoupiti, nájemce 

V každém při
domu ve všechna' 

pronajímatele. Přisluší 
došpivajicí nájemné, naproti 
povinen nésti nutné náklady 

unavr III str. 251.) Rovněž vzta. 

i~·~ťZ~~~~YI~f;:~; domů pod ochranu spa-
D předpisy o ochr. náj. (roz. Sb. 

"~~:~~ti:~~:" ve smyslu § 1120 obč. z. jest dům 
p knize zapsaný vkladem vlastnického 

pro nabyvatele (§ 431 obč. z,) "Novým drži
ve smyslu § 1120 obč .. z. jest, kdo podle § 321, 

322 věta 2. a § 441 obč. z. nabyl řádné držby nájemní 
v~ci. (Roz. býv. víd. nejv. s. 31/12 1907, rep. nál. 
č;199.) 
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:BrodJe[ lC1o'Dl\u - oohtrana Inájemruíiků. 

Účinky dobrovolného prodeje domu na n~:í~:~ 
smlouvy lze stručně shrnouti v ten smysl, že s 
na určitý čas proměňují se zcizením domu 
<oováním v nájmu v nájemní smlouvy na m!iurc'i{v 
s výpovědním právem obou stran (roz. Sb. č. 
5986) - leč ovšem, že by nájemce s novým 
níkem jako novým pronajímatelem ujednal jinak. 
Nájmů na neurčitý čas se zákonnou výpovědí 

a to jsou nyní téměř všechny nájmy chráněné -
dej domu aspoň ve svých praktických důsledcích 
'účastníky, se tudíž vůbec nedotýká. 

Prodej pouhého spoluvlastnictví k domu nemá 
.0 sobě na nájemní poměry žádného vlivu, zejmé'na' 
nepřísluší nabyvateli spoluvlastnictví samostatné 
vypovědi podle § 1120 obč. z, (Ehrenzweig str. 

Za platnosti zákonné ochrany nájem~~n~í~kd~Ů~jen~;~~~. 
; předpisy občanského zákona o vlivu p 
na nájemní poměry zvýšeného významu a důle;:ito,sti. 
Vlastníci t. zv. domů starých musí počítati prl 
mýšleném prodeji s dalším trváním ochrany 
nájemní poměry v domě jsou jí posud po,droben~v, 
i pro nového nabyvatele. S obmezením volného 
kládání s místnostmi pod ochranou musí rovněž 
čítati i kupující, jimž mnohdy při koupi domu 
právě o to, aby získali ve svém domě pro sebe 
1řebný byt nebo jiné místnosti a pod. 

Snaha vlastníků domů starých dosáhnouti z,,"š.,niIn 
nájmů posud chráněných dle možnosti 
tomnost zvýšení prodejní ceny domu, 
.8 druhé strany poptávce po domech s ,,::,~t~:~:~~1i 
nechráněnými pro účely nového vlastníka, ;, 
sama sebou zcela pochopitelna. A m't~~~O~~~!':é~ 
<lelší trvání ochrany nájemníků nejen 
nýbrž i právní poměry tržní ohledně majetku nnmn,v
ního zkomplikovalo. 
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"s:C:.EU20.(.I>C. :z. _ '§. 1 zálk. -o oohl'. lláj. 

vlastnictví domu. Tak zeJme~~ I~~~~~~~~~z~ákona o ochr. náj. jest m,?o~dy 
2 Č. 13, 14, 15 a te~ 

'Ď~h,fn důvodech prvm 
jest, že vy

dobu v zákoně 

~~~~~:tic~na svolení k vý-~~ lze opět použíti 
odst. 2 Č. 10, 

§ 31 odst. 3 
Pro otázku, zdali t. 

\:Illlpi~,td.! yůbéc podléhá ochra-

i~~~~~':~~J'v~~!,~d~o;:mu vázán na tf vlastníkem 
(§1 odst. 2 č. 7,) 

souvislosti s ustanovením § 
""ho', náj.zejména též potřeba ře-

~~~~~~~';.PřiPrOdeji domu nastává \:Id ndhož jest počítati 6t;: 
ná.rolku na vrácení úplat po-

soud (Sb. č. 8734), 

P~~:i=;;:~k~~elina vrácení pře .. I počíná běžeti 
zrušuje se ve smy
smlouva mezi pů' 

\\~II~I~~~~~e nabyvatelem prlme zrušující účinky již 
předáni domu nezdá se 0-

jinými· rozhodnutlmi nej
~1j~~;t~:'\!:7u~1 o významu ustanovení § 1120 obč. z. 
.~smlúv nájemních k věci prodané (na př. 

č;4285, 5986, dle nichž prodejem domu 
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.§ 111120 ohě. z. - § 20 oash 2 zálk. -O ochr. iIlá~ 

" ní smlouvy na určitý čas se pouze proměňují 
nalem "t ) N d' o k "my na dohu neurCl ou. ez a se vsa v sou-
v nal o' § 1120 b O 

hlase ani se slovným znenlm . o c, z. 
. Naopak stylísace t~hoto zákonné~o ustan~~ení, ~~

. éna i v souvisloslt s § 1116 obc. z., spIse muze 
:svědčovati výkladu ve smyslu uvedených dřívějších 
rozhodnuti že prodej a ani odevzdání věci najaté 
novému n~byvateli samy o sobě ,n~jemní smlouvy ~e
ruší, nýbrž že z~kon, v § 1120 d~~a oběll!a st;a.nam 
pouze právo nálemnt smlouvu radnou vypovedl dle 
§ 1116 obč. 'z. zrušitI a to i tenkráte, když nájem 
s dřívějším vlastníkem byl umluven na určitou dobu 
delší. 

Nájemní poměr i po prodeji a odevzdání trvá mezi 
nájemníkem a novým nabyvatelem domu na dále, 
při nájmech na čas neurčitý jinak vůbec beze změ
ny při nájmech na čas určitý aspoň na lhůtu zá
ko~né výpovědi. Teprve když jedna nebo druhá stra
na použije oprávnění z § 1120 obč. z. a řádnou vý
pověd dá, zrušuje se nájemni sml?uva uplynutím lhůty 
výpovědní ve smyslu § 1116 obc. z. (Srv. Mayr III 
str. 249, Swoboda str. 44, Ehrenzweig str. 412.) 

Do té doby posuzuji se právni poměry a vzájem
ná práva a povinnosti mezi nájemníkem a novým 
majitelem domu podle předpisů obč. zákona o smlou
vě nájemní. po případě se zřetelem na ustanovení 
platného zákona o ochr. náj. Byl.li by nájemní po
měr úplně zrušen již pouhým prodejem a odevzdá
ním domu a nebyla-li by ujednána mezi nájemnikem 
a nabyvatelem domu nová tlájemní smlouva, nebylo 
by ani pro dobu řádné výpovědi podle § 1120 obč. 
z. datlé zákonného podkladu pro použiti předpisů o . 
smlouvě nájemní. 

Tento výklad odpovídá spíše i jiným ustanovením 
zákona o ochraně nájemníků, dle něhož zrušení ná. 
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B:flodej domu - zl'lwšeillJÍ m.ájemnJ sml1olllvy. 

jemní smlouvy jím chráněné jest možno pouze vý
po.v,ědisesvolením soudu, podle ustanoveni § 2 do
kbnóeiv těch případech, kde šlo o nájemní smlou

určitou dobu učiněnou, při čemž ani prodej 
. ..•. .. tomto právním stavu ničeho nemění. 

.·,,"·1" •• ·. uznati, že k výkladu ustanovení § 1120 

vn';~fu~~~r~S;lb~i.i;č;~.,~8734 ve smyslu tam uvede-
í··í:!řií.mo ohledy na povahu a právní 

předpisu nynějšího § 20 zák. 
nutnost však opět jest důkazem, že 
2 se zřetelem na ustanoveni § 1120 

".;lVY.~ doporučovalo pro připad prodeje domu 
na dobu promlčee! dle §20 odst. 2, 
zaloov'šl.mv ve smyslu rozhodnutí nejv. 

'.t·.Ii"ov·ati výklad tento zabez-
tíl,'aniž by nutně bylo třeba vycházeti ze zá

ruši nájem" v plném smyslu slova 

Prodej domu - nájemní smlouva. 

se dle § 1120 obč. z. nájemní smlou
(již pouhou skutečností zcizením a 

jinému nabyvateli.) Smysl slov § 
.. jest jen ten, že nájemce, jehož 

v knize pozemkové, musť sice nové-
''''''ď_,_,-.i tehdy ustoupiti, hyl-li nájem uzavřen 

dosúd neuplynula, že však nemusf ustou-
náležité výpovědi. I nájemni právo 

"n!"I::aI~k~~i'lllzruší se poměr mezi 
;',: případě nájemni smlou-

k.ai'dému nabyvateli, 
případné pokra

.. ~:~~:::fl,:~ a novým nabyvate
n poměr, s jiným pronaji

S. L. č. 792. 
108. ~~s'ada ,§ _ , pro obě strany. I nájemníku 

ni-úsl byli ?ov~l~no uzavřenou s předchůdcem pronajf-
matele ~ zako~e lh1'it~ vypověděti, leč že smlouva byla uzavřena 
• ,podmlnkou, ze se ma vztahovati na právní nástupce obou stran. 
Rll •• 11/11 1930. R •• I 1562/30. Pro Tagblalt.Gerichtszeilung. 
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F.todej domu ~ O'Chl'(uUIIL llláJBmn~ků. 

Prodej domu s výhradou bytu. 
i09, Nelze použití předpisd na ochranu nájemniklÍ, zavdzal·li 

se bývalý majitel domu pří prodeji, že dlÍm, v němž si najal od. 
kupitele místnosti, vyklidí v případě bourání. 

Jde o nájemni smlouvu na neurčitou dobu, najaty-li mfstnosti 
na dobu. než si opatřf náiemce místnosti jiné,- nejdéle však do
doby, kdy pronajimatel započne s bouráním domu. (Vypovídajicí, 
firma, koupila od vypovídané strany, družstva, v listopadu 1924 
dům. Dodatkem k této smlouvě najalo družstvo obchodní mlstno
sti v domě na dohu, až firma počne s demolováním domu. Výpo~ 
věd ponechána v platnosti. Jde o smlouvu nájemni na čas neur
čitý. Když družstvo jako dřívější vlastník domu se při prodeji za .. 
vázalo dům v případě zbouráni vykliditi, neplatí tu při správném 
výkladu kupní smlouvy, § Q14 obč. z. - v souhlase s judikatu
rou neivýššiho Boudu, srv. Sb Č, 7406 - ochrana nájemntkt'i.) -' 
Ro,. 9/8 1930 Sb. Č. 10084. Jur. Zlg. Č. 1139. 

1'0. Uzavřel~1i prodatel nemovitosti s kupitelem nájemní smlouvu, 
s tim, že byt do určité doby vyklidí, jest tato vedlejši úmlrwa 
součásti hlavní smlouvy (kupni) a jest prodatel povinen vykliditi 
byt v umluvené lhůtě. Předpisu § 2 odst. 3 zák. o ochr. náj" 
(č. 48/1925) nelze tu užiti. Roz. 14/10 1927 Sb. č. 7406. 

Prodej domu po výpovědí. 
111. Bývalý majitel domu nepozbývá práv z usnesení, jímž 

připuštěna výpověď nájemce z bytu, Um, že přestal býti m"jil"le,m 
domu Sb. Č. 5866 - účinek zatím nastalé změny vlastnictví 
movitosti na výpověd, práva dosavadního a nového vlastníka Sb, 
Č. 877. 1268. 

Prodej domu - výprosa bytu. 
112. Ten. kdo jako (spolu)vlastnik domu ponechal mistn,oslt, 

výprosou, může se domáhati jejího vyklízeni jen po 
dokud mu přisluší právo (spolu}vlastnické, nikoli 
dům prodal, třebas uzavřel s novým vlastnikem 
smlouvu ohledně oné místnosti. V takovém p"'P'u •. 
máhati odevzdáni místnosti jen na novém 
z výprosy, jejž zákon v § 974 obč. z. pro,hl"šuje 
závazný, trval, (byl-li zde původně) jen 
žalobci příslušelo k domu právo vlastnické. 
jen novi vlastníci domu domáhati se na žalované 
nosti z důvodu, že ji žalovaná drží bez důvodu.) Roz. 
Sb. Č. 8533. - Pozn. Ovšem v jiných případech neiV1i šší: _ sou,~ •.• 
přizná~'á nyní i přímou ochranu petitorni. Srv. str. 

84 

Sppl.u\/Ialstoictvr. 

$Mi;i~ďs;~;i";:(~~'82!5';';;'IS43 obč, z,l 

?Z.!\ltn()lt!l~J)<!s1l.cl ne:rozdělená dvěma nebo 
spoluvlastnictvi. 

podílů. 
nakládati, 

(ideální) díl, 
zciziti nebo 

li~~~~~~~UŽíVání a 
hlasů, dle 

zejména 
spoluvlast-

~'tt,;~i~~,.e 'nájemce nebo 
'.: i tehdy, jde-li 

rovností hlasů 
sp:rá.'ce k žádosti 

má tudíž 

plné moci, 
se dle zákona 

pokládá se dle 
v příčině správy 

pokud tato 
i bez povinnosti 

'L,."" .OIOC. z.) 

:·.~~~f~~~~1~~:;fl~~:~~~:~~E~!~ soudce. ; větš.inou může býti provedena 
"."U"". již pro přehlasovanou men-

834, 835 obč. z.l. 

j .~~~;~:~l::~r~!~j~I.~!.~s~olulvl!,sll.ik práva ostatních jedno-věcí společnou, přísluší každému 
zápůrčí. 
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Každý spoluvlastnik může žádati 
1. složení účtů (od správce věci) a rozdělení užitků 

dle poměru podílů, 
2. rozdělení věci společné. Toto může žádati 

koli, leč že by to bylo V nepříhodný čas (nynějši 
poválečné hospodářské poměry samy o sobě 
nárok na zrušeni spoluvlastnictví nevčasným) 
na škodu ostatních spoluvlastníků (za takovou 
nepokládaji zvláštni osobní výhody některého .nnl",~ 
vlastníka z věci). Při děleni věci nerozhoduje 
hlasů, nýbrž jest zapotřebi souhlasu všech spoluvlast
níků. 

Jestliže společná věc nemůže býti na díly 
lena (budova), nebo jen se značným zlIler,šenlln 
a nedohodnou-li se spoluvlastnici jinak (na 
podílů), může každý spoluvlastník žádati, 
věc byla ve veřejné dražbě soudně P~~'~~~l,.:t~l~; 
žený peníz dle poměru podilů 
rozdělen. Spoluvlastník proti své vůli nemůže 
nucen, aby svůj díl sám prodal, byf i tak učiniti 
Ovšem mohou všichni spoluvlastníci pří veřejné drllžbě 
celé věci jako kupující se súčastniti. 

Podle těchto povšechných zásad o SPj~IUl~~j:~:~:;~' 
jest řešiti též poměr spoluvlastníků k 
smlouvám o věci společné. Při tom ovšem 
zákona o ochraně nájemníků jsou zvlášf 
otázky, určující aktivní legitimaci k ujli'dnání 
nájemních za spoluvlastníky a s ní souvisejici oUtzka 
zastoupení spoluvlastníků V soudním řízení ná.jelnním, 

Pokud jde o otázku, kdo jest pří 
smluvní stranou jako pronajímatel. převládá v 
názor, že za pronajímatele ve smyslu zákona o 
náj. důsledkem neděleného spoluvlastnictví k celé 
jest pokládati každého ze spoluvlastníků, byf i 
patřil spoluvlastnický podíl sebe nepatrnější. 
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. Spol111vl1msliIt>k ~ [>rODJaljima·t.l. 

~~ii~~~~:~~:~;~~~~~:~~k~die~v zákoně na 
důvod 
dětí (§ 
praxe 

pro potřebu 
ohledu na 

na svoleni 
správcem do

pOlněl'u podilů), 
při domu 

uživáni a sprá-

domu pro 
podle § 1 

dům najemní
že pouhé spo
nestačí k odů
výpovědi dle 

le.:[; ze nájemník 
přiměřeně 

v § 1 odst. 
pronajimatel 

sppluvlastníctví při 
1.odst. 2 č. 20, kde 
"pronajímateli bytu", 
aniž by vůbec k těm-

(ani v motivech). 
se dále výklad 

vůbec opatřením řádné 
tam, kde jde jen o změ-

l~~;~~:~~J~iti:!~~~~(kr,ak."náj. zákona ve zněni zák. 14/6 1929 uplatňovati jako důvod výpovědi (§ 19 
potřebu pro sebe nebo blízké příbuzné 

C:~:"j~ňlrjle.lii. vli.stoikem nejméně k polovině 
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F,romájenn 9J)ljlečlllé {Věci. 

nu nájemníka místnosti již pronajatých a nepronají
mají-li se na dobu delší než obvyklou (při bytech na 
obvyklá nájemní období, při jiných místnostech dle 
místních poměrů). 

Jde-li však o změnu posavadniho způsobu užíváni 
spoluvlastníka v pronájem, t. j. má-Ii byt posud (na 
základě dohody) spoluvlastníkem užívaný býti prona
jat osobě jiné, jest opatření takové pokládati za mi
mořádné. 

Vlastni užívání a pronájem jsou dva hlavní způ
soby užívání a zhodnocení věci k nájmu způsobilé 
(Swoboda str. 23.) Při tom užívání věci vlastníky jest 
považovati hospodářsky i dle znění § 833 obč. z. i pro 
spoluvlastníky za přirozený poměr k věci odpo
vídající z pravidla i jejich úmyslu při nabytí spolu
vlastnictví, jehož změna V pronájem jako využití prá
va vlastnického spíše kapitálové sama o sobě jest 
opatřením vzdálenějšim a proto i mimořádnou zá
važnou změnou pro poměr spoluvlastnický. 

Jestliže tudíž většína spoluvlastník,. rozhodne, že 
mi"tnost posud jedním ze spoluvlastníků užívaná 
má býti proti vůli tohoto pronajata anebo je-Ii rov
nost hlasů, rozhoduje los nebo rozhodčí, shodnou-Ii 
se všichni na takovém způsobu rozřešeni' této spor
né otázky, jinak soudce v řízení nesporném podle § 
835 obč. z. (Srv. též roz. Sb. č. 9148.) 

Je-li menšina proti dalšímu užívání určitých míst
nosti spoluvlastníkem v domě, nemůže se dovolati 
rozhodnutí soudu v řízení nesporném. Nechce-li se 
podrobiti, nezbývá jí než naléhati na rozdělení spo
lečné věci, podobně jako v jiných případech dle vol
ného svého rozhodnuti, jen pokud se tak nestane 
nevčas. 

Uzavře-li spoluvlastník, jenž nemá většinu podílů 
ani není správcem domu, nájemní smlouvu o míst
nosti ve společném domě, mohou ostatní spoluvlast-. 
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Uži;vá"Í JD1ÍS~"""IÚÍ(f\Pdl"""l"",ilnik,eun) z,~ IruáJhradnl. 

vykli;~enlí, poněvadž 
. dúv,odlI, neboť smlouva 

pro. nedos!atek le~i: 
(nikoli samI zakroc~b 
nejs~lu stranou v na-

zákonné ochrany 
urči-

o 

~~~i'~~l~i::~~~~.~r~ spo-
domu, 

i jemu a 

~J~1J~r~~b]~{ibospodář-a1 však obli-
"U'!."'~1!.· 861 obč. 

jest před-
pod

str. 26. 
zvláštní 

při tomto 

; {l!ll!!I!!!II~~!I~í!l!i\;!!1~[~~;i byl vůči pouhému místnosti. v domě na-
náj., koupili si část 
užívací právo k na-

spíše posílili 
však koupi 

a mají-Ii nyní jako 
právo užívací pouze jako 

chráněni na dále zákonem na 
a jsou vydáni přehlasování ostat-
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Spo[tlllviliastníJk - nájeIll\ce. 

ními spoluvlastnlky, při němž nejvýše mohou 
rozdělení spoluvlastnictví veřejnou dražbou. 
jim v jejich poměrech, jako z pravidla hosP()dilřsl~v 
slabším, nebývá ku držení užívání posavadních 
Dosti pomoženo. 

V dobách normálních, kdy nebylo 
níku (a až jí opět nebude) tyto otázky rr:í()nS~:I<)~~~ 
význam jen podružný, neboť pokud není 
nájemní ujednána na určitou řadu let, muže býti rnvn~"" 
učiněn konec i nájemnímu užíváni místností 
na výpověď v zákonných nájemních obdobích. 

Za trvání ochrany však nelze upříti onrá,'m"n, 
i mínění hájícímu možnost nájemní 
jedním spoluvlastníkem a ostatními 
Aspoň tam, kde nemá sám ani správu 
většiny podílů, takže i právně různost 
stran celkem jest možno předpokládati 

s příslušným ohledem i na poměr Slj~~~~;~,~~~~l~:'~ 
(Srv. k této otázce Fíirth Mielrecht u. 
1899 str. 22-23.) 

Náš nejvyšší soud uznává právní mozuos! 
smlouvy mezi spoluvlastníky výslovně" v nnvp;iHrl 

svých rozhodnutích Sb. č. 9870, 9943 (~~~h,~d::~;;~~ 
víd. nejv. soud v některých starších I 

nynější rak. nejv. soud jinak Handl č. 647). 

Pronájem společné věcí, úkon řádné sp,rá~y." 
113. Pronájem společného domu většinou držitelů není r.i'ebním 

činem (Pronájem domu držiteli z/a domu i proti' souhlasu 
vlastnice k li3 není rušebním činem, poněvadž propájem 
v němž nikdo nebydli, je pouhým úkonem správy domu, pro 
je směrodatná vůle většiny držitelů). Roz. 5/2 1929 Pro O. 

114, Další propachtováni zemědělského statku, který byl 
léta v pachtu, jest o sobě úkonem řádné správy' .. 'ůr.P,~ři\t~~zl~~I;:~ 
otázky, zdali v určitém připadě přes to jde o d 
která se navrhuje k lepšímu užíváni kmenového jmění, 
délce obvyklé pachtovní doby. o čem po případě třeba 
důkaz znalecký. Roz. 21/11 1929 Sb. Č. 9391. 
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S{poll'lI\'il",s!rr1i<ltivÍ. 

'i,ii'i))i>' ft","á'le~a'"p"le,.n,é,věci - důležitá změna. 
'~~iil:3~~p~~~~;~i::~':~~b;:1~:~a,mITezi spolu-~ . v mimow 

třetiho
režii, 

v řízeni 
práva.} 

byla upravena 

~t~~1~1i~!~~:~f~~lS~":"'-'-ZamitDut. Jde k jejim užitkům 
'neshodují. takže 

nehodi - též Sb. 

~::::ít~:I:~}:!:~ domu, 'li nájemni poměr 
určitou částku 

Nejde o "činži'" 
o' podklad pro děleni 

ideální polovice a vlast~ 
druhé polovice. (Žalovaný byl 
v němž bydlela bydlí. R. 1920 
a snaše, vyhradív si na postou& 

právo požívacf a správy, jež bylo., 
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SpoilnllV11Ja,sbmctvL 

'pro něho knihovně vtěleno. V bytě zůstal a nic z něho ne'plalil, 
teprve když syn a snacha dům prodali, svaHl, by z jeho 
na polovici domu pro něho ;ako poživatele připadajících 
'sráženo 600 Kč ve čtvrtletních lhůtách. Bylo by ovšem 
by podílník najal byt k výhradnému užívání od oslatnich ~~~~~~~, 
ale žalobci nedokázali zákonné předpoklady 
smlouvy - § 1090, 1094 obč. z. - Konkludentní číny 
by jen tebdy výslovný projev vt\le, kdyby je nebylo lze jinak 
ložíti než ve směru vOle uzavřfti nájemní smlouvu (§ 863 obč. 
'Toho tu není, částka jako nčinže" žalovaným označená, byla 
své pravé podstaty pouze ekvivalentem za užíváni celého 

.slouŽící toliko za podklad pro výpočet požitků podílniků 
obdoby § 839 a 840 obč, z, - podobně roz. Sb. č. 5186, v 
ovšem šlo o spoluvlastníka). Roz. 2614 1930 Sb. č. 9870. 

120. Ve sporu o náhradu škody způsobené spoluvlastnikem spolu~ 
'vlastníku svémocným nastěhováním se do bytu ve společném domě 
a užíváním tohoto bytu. nelze použiti § 25 zák. na ochranu ' 
jemců. Roz. 10;2 1928 Sb. Č. 7770. Čes. Adv. r. XIV. č. 846. 

Bezplatné užívací právo spoluvlastnfka -
nájem - prodej podilu. 

121. Spoluvlastnfk, jenž byl ostatními spoluvlastníky 
.užívati bytu a jim nakládati, byl oprávněn též . 
kdo nabyl napotom podílu spoluvlastníka 
se domáhati vyklizeni nájemníka jen řádnou 
Dice k l/S domu, již příslušelo bezplatné užívací 
společném domě, pronajala byt a svlij podil na 
l-ovi, zavázavši se, že byt vyklidí do určité doby. 
nestalo, domábal se T. na bývalé spoluvlastllíci a nájemnfku 
klizení bytu. Žaloba zamítnu! •. ) Roz. 17/3 1928 Sb. č. 
Z diívodů tohoto rozhod:1Uti· Podle zásady § 1120 obč. z. 
nájemnfk, jehož právo neni vloženo v knihách, ustoupiti novému 
vlastníku po náležité výpovědí. Žalobce mohl by se tedy jako na~ 
byvatel Spoluvlastnického podilu H-ově, jež své právo uživac:f 
podle § 829 obě. z. přenechala žalovanému, domáhati vyklizeni 
-jen řádnou výpovědí se svolenim soudu, podléhalM li dům ochraně 
nájemníků. Takové výpovědi žalobce netvrdí a proto jeho žaloba 
o vyklizení není opodstatněna. '. Mylně se domnívá dovolatel, 
že nájemní právo propůjčené spoluvlastnici H-ovou žalovanému, 
zaniklo íiž Um, že svůj spoluvlastnický podil zcizila. Právo ná~ 
.jemní zaniká ovšem zánikem věci (§ 1112 obě. z.l, avšak 
H-ové nezanikl prodeiemj nýbrž byl jen převeden na 
Proto také nezanikl nájem sjednaný H-ovou noubvm 
:-jejiho podilu, nýbrž k jeho zrušení bylo zalpo!:řelb! 
'vodu. na pf. Výpovědi. 

smlouva 

za určité 
skončiti 

podle o1>doby § 567 cřs., by 

~;;;:lil~~~~;~~~~~fi~~~~~~;~~~ v mimosporném řízeni, smluvní doby 8/6193U vyklidil pod 
soud svěřil bezplatné vybírání činže 
domě. SO'ud odkázal oba návrhy na 
Sb. č. 9943. Jur. Ztg. č. 1121. 
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Rozděleni společné věci. 

124. Žalobu o zrušeni spoluvlastnictví musí všichni spoluvlast .. 
Dlci kteří se domáhají zruseni, podati proti všem ostato,ím spolu
vla;tnikúm, i těm, kteří mimosoudně projevili souhlas se zruše. 
nim. (Sb. č. 1122. Odpitá-U podilník, souhlasící jinak se zrušením' 
společenství, vstoupiti do sporu jako I!Ipolužalobce. il.Č byl k to
mu vyzván. rovná se to odepřeni souhlasu a nemůže se protOj 
byt..li pak rovněž žalQván, dovolávati ustanoveni § 45 cřs. a žá. 
dati náhradu útrat. Zaloba spoluvlastnika k 1/., proti spoluvlast-. 
níku k 1/2 - nejv. soudem zamítnuta.) Roz. 9/3 1929 Sb. Č. 8175.: 
Pozn. Připoji-li se vyzvaný spoluvlastnik. souhlas neodepírající,' 
k žalobě a žaloba pak bude zamítnuta - quid iuris ohledně útrat? 

125. Nelze se domáhati zrušeni spoluvlastnictví ohledně nemo
vitosti dražbou v nevhodný čas (za. nevhodný čas třeba OO,,.žo. 
vaH dobu. po kterou vázne na společné nemovitosti právo 
volního bylu.) Roz. 14/1 1929. Pro O. Č. 17. 

126. Žalobu o zjištění, že žalobce má proti žalovanému 
žádati zrušení společného vlastnictví k nemovitosti . 
bou, jest zamítnouti pro nedostatek právního zájmu ve 
§ 228 cř •. (Sb. Č. 8556.) Roz. 18/10 1929 Sb. Č. 9290. 

127. Rozsudkem, jimž bylo vyhověno žalobě jednoho .p"lečnl~' 
ka proti druhému společníku o zrušeni spoluvlastnictvf, 
ka zrušení společenstvi rozhoduta pro obě strany a 
souzený společník navrhnouti povoleni exekuce podle § 352 eX._ 
(judicium duplex - Sb. č . .030.) Roz. 18/4 1929 Sb. Č. 8887. 

Stavební sdružení. 
(§ 31 odst. 1 Č. 3 zák o ocru-. náj.) 

V souvislosti s vlastnickými 
budiž učiněna zmínka též o 
bydlení v domech t. zv. st(z~e~7!~~i"lt.! 
zejména následkem působení ů o 
ruchu nabyla v nynější době zvýšeného v;'~~~~~:~lek 

Vybočovalo by z rámce těchto stručných 
zabývati se tu blíže lá Ikou tak obšírnou, 
skytují posavadní zákony o stavebním ruchu. 
Kubišta: Zákony o podpoře stavebního ruchu I 
II 1924). I tyto zákony náleží však k soubo.rrlu~v~~~~í:~. 
"týkajicích se bytové péče", což došlo i z 
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Sta:vební srur-uJžtmJ. 

ili~l~ri~~~~:~;~~.~Z;:2~7~/11 1930 Č. 166 
prodloužení a dopl-

čl.. IV též uota
zákona o sta-
č.45 Sb. z. a n. 

se- ovšem 
zákonů 

proto, 
mUlou v § 31 

však plat! 
to bez 

pod
těchto 

domě 
z. (Srv. 

sám obsa
o t. zv. 

kte
za obec-

č.lzáko 
vlastnzctví 

zů_tá_ 

poměry 

trvající (§ 31 

ij~l~rll~~~il~~,ozi~~l~~ o ochraně tl výpovědi tak 
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. domech vlast-

staré, jichž vlastnictví 
1. listopadem 1918 jsou 
. odst. 1 ě. 3 úplně vy-



ShaNeooÍ sdhmženÍ Olbecně pr,olSfpěšná. 

Obecně prospěšným stavebním sdružením rO:<Ulněi 
se všechna sdruženi osob, jež mají za účel 
nebo nabývatí domy s malými byty pro méně 
možné vrstvy obyvatelstva a tento úkol skutečně 
ké plni, a která byla ministerstvem sociální péče 
obecně prospěšná po rozumu čl. 30 stanov 
bytového fondu ze dne 9, února 1912 č. 29 ř, z, 
s lovně uznána. 

Stavebním sdružením takovým může býti: stllve'bnl 
a bytové družstvo, zřízené jako společenstvo 
čením obmezeným podle zákona. ze dne 9. 
1873 č. 70 ř. z, společnost s ručením ob'71e:<enÝm 
zřlzená podle zákona ze dne 6. dubna 1906 Č 
akciová společnost, spolek zřízený podle SP,'Olkovéhr 
zákona. (Kubišta II str. 81.) , 
Důkaz o tom, že jde o stavební sdrnžení minislter 

stvem sociální péče za obecně prospěšné n~~:'~:Ji~~~:' 
dává sama o sobě ta okolnost, že ve své firmě v 
zapsané jest jako takové označeno, neboť Zt~~~~:~~~ 
správnosti tohoto označení, pokud odpovídá s' 
před zápisem do rejstříku (společenstev, obch,odlníb,ó 
rejstříkovému soudu uloženo není. Ostatně, i 
bylo uznání takové ministerstvem dáno, může a 
konce musí býti v případech zákonem 
později opět odvoláno (Kubišta II str. 185). Jest 
třeba v případech pochybných tuto náležitost 
dotazem na ministerstvo sociální péče. 

Ze stavebních sdružení sem spadajících 
nější jsou stavební a bytová družstva. 
právní poměry těchto družstev jako právních 
a členů jeho řídl se podle ustanovení zákona 
ř. z. a stanov v rejstříku společenstev u kntisl,éh 
soud" sídla družstva zapsaných l§ 11 cit, 
stanovách a domovních řádech na základě 
vydaných bývají obsažena různá ustanoveni zV.lášbí 
ohledně výpovědi, výše nájemného a vůbec o "7.'í,,,iň 
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#~t~;~~,~:~i~u.I:~e;dt;o~~m::e,c~~h s podporou dle f~ i těmito zákony 

družstvo a členy i 

;~~~~~~n,~o~c~hr;a~n~ě~~~zákona pod. bývá uzná-
stanov a toto 

za důležitý důvod 
o ochr. náj. 
stavebnl, jež nejsou 

za obecně pro
družstva jiná 

. o ochraně 
jiné pronají-

Č.katelstvt. 

IIfé !.'di"nv ddm pro ně
šetříc 

bb~á~i. bydlil 
F.;; ..... rodin-

je.s! s!učit.llné, by by
mezi účast~ 
jeden byt a 

se Um stává 
čekatelem 
družstvu, 

,zrušena -:- případ Sb. 
Právník 1930 str. 122. 

~, •. kl,tellstiri - Dájemni poměr. 

~~f~!1~8]~~:~ť~:~::n~~:t~ čekatelem jest nájemním ~ vedle ěekatelského poměru 
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Vypovidajfci strana nemusi jíž ve výpovědi udati a opodstatniti 
Ý ovědní ddvody podle § 52 nař. z. 1917 1923 Č. 160 Sb. z. a 

v 1( Obecně prospěšné družstvo nesmí vypověděti nájemniky - če· 
k~tele - pokud plní povinnosti z nájemnf smlouvy a členské po. 
vinnosti předepsané stanovami.) Udá·li pak vypovfdatel vzhledem 
k námitce vypovězeti.ého, že jest třeba k výpovědi určitých dů
vodů konkretni důvódy a opodstatni je, může vypovězený v rámci 
své ;čas vznesené námitky zaujati k tomuto přednesu stanovisko. 
a prováděje námitky včas vznesené, přednésti nové okolnosti a, 
prúvody. IN.umann IV. vyd. str. 1439.) Roz. 30(11 1929 Sb. čí •• 
9425, Věst. č. 851. 

Nájemné. 
131. I čekateli lze byt v družstevním domě pronajmouti. 

stata čekatelského poměru vyložena v roz. Sb. č. 6692, 7510, 
Vý.ši nájemného není třeba stanoviti výslovnou úmluvou 
dávání bytu (ježto úplata za přenecháni bytu jest upravena 
novamí. Výpověď družstvem podle stanov je přípustna ve .u" •• ~ 
civilního řádu soudního.) Roz. 27j6 1929 Sb. Č. 9073. 

132. Neměla.li podle stanov 
pověá, pokud plnil povinností ; ~::!;:::';~ a.J;.;:.~::e~:~~ ...•• 
družstvu právo dáti držiteli bytu 1; ne;.latil-/i , 
selo by družstvo k opodstatnění 
přesně činilo ujednané a také již P~~~:t;~~íi'k~ 
ně držitelem bytu dosud zaplacené II 

placení. Zálohy placené na činži 
bytového družstva daná žalované, že prý nezaJllatil. ve;" 'p',.'ne. 
nájemné dne 1jlO 1929 částkou 3000 Kč, "'"., ... 
bylo mezi stranami pouze ujednáno, že se z něho 
na činží čtvrtletní zálohy částkou, jež se projeví náklady 
Částky, které žalovaná dosud platila, nejsou ujednanou 
činží, nýbrž jen zálohami na činži, třeba že zjistitelnou - § 
1056 obč. Z" Sb. č. 6066 - přece jen nezjištěnou.) - Roz. 
1930 Sb. Č. 10068. 

133. Ředitel stavebního a bytového družstva neni oprávněn 
minouti nájemné lani formálně podle stanov, ani věcně v,;hl,,,h,m 
k § 50 nař. z 19/7 1923 Č. 160 Sb. z. a n. - Strana nemůže 
stěžovati do toho, že soud uvěřil jejímu přednesu, aniž provedl 
nim nabidnutý důkaz výslechem stran. l§ 178, 266 cřs.j -
21(12 1928 Sb. Č. 8581. 

Převod vlastníclvi domku na čekatele. 
134, Uzavřeni trhově smlouvy. již se rodinný 

stvo stavělo pro čekatele, převádí do vlastnictví č~~a;:~~:;ěl~::! 
Bplněním čekatelské smlouvy. (Poměr čekatelský jest 
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§ 936 obč. Z., ale nelze 

!;fl~~i~r;~~j~~~t~; smlouvou podle § 936, 
na ujednáni přesné do~ 

- Žalobou podle § 228 
uznáni, že smluvni jeho 
plněni zanikly - § 1412 

po . vystoupeni 

náleži i stavebnf 
členem druž· 

vztahuje se 
pó,lro:be"y jeho 



Č. 44/1927 a Č. 43/1928. (Námitka nepřípustnosti pořadu práva 
ve sporu proti československému státu o zaplacení části pohle .. 
dávky. která příslušela staviteli R. proti min. sociální péče z důvodu 
stavební podpory. tímto stavitelem žalobci postoupené. z";nit.ut;j; 
Roz. 21/3 1929 Sb. Č. 8807. 

Rozvrh náhrady složené vyvlastnitelem. 
138. Při rozvrhu podle § 7 zákona o stavebním ruchu ze 

7/4 1927 Č. 44 Sb. z. a n. plaU ien § 216-228 eX. ř. Na 
§ 210 ex. ř. nastupuje tu § 2 Č. 5 nesp. říz. Odkázáni na 
sporu (na pořad správní) děje se tu podle § 2 Č. 7 nesp. 
pořad správní jest věc odkázati, třebas by měl soud za to, 
se věc dala objasniti prostředky nesporného řízení. Roz. 24/1 
Sb. č. 9564. 

Postihové právo státu - Exekučni prodej do:mu .• \ 
139. O postihovém právu státu, převzavšiho záruku podle 

o stavebním ruchu. platl předpisy občanského zákona. zejm/:na 
§ 1358 obč. Z'I pokud není v zákonech o stavebním ruchu 
zvláš( stanoveno. - Každý jednotlivý ze zákonů o stavebním 
(č. 100/1921, 45/1922, 35/1923, 58/1924, 44/1927 • '~~~i~;:~i 
v'ýbudován samostatně a nejsou závady pozdějších ~ 
doplňky dřivějšicb zákonlÍ, Právni poměry z určité 

byla povolena určitým správním 'úk~'~:o~:n~;e~~m~U~:~:'~d:~';~ 
péče nebo příslušného úřadu, jest p 
zákona o stavebnim ruchu, podle po"kytnu 
a podle prováděctho nařízeni k 

Ana mira postihového eráru 

váděcim nařízením, ,s~'~i~:~~~~'í~'~~1:ih1:~;~!i~:~fr~:~~;~t~~~~E~ právem s Toz:va"ov,.d v: 
eráru na 
v soudní 

něho 
použiti 
320000 
prov. nař. č. 
podle § 1358 
vyššlho podáni za prodaný dům zbytek 106.646 
kázaný ministerstvu sociálni péče k hotovému z'IPlace"I, 
na úrok. až bude rozhodnuto Dařizenim ve smyslu 
Č, 45/1922 - s tím, že _ rozvrh částky, která snad 
uvolněna, z11stavuje se dalšímu rozvrhovému řizeni, 
Prováděc! naflzení v § 61 zák. č. 45/1922, ilmž má 
veno, "jaká část nAkladd musi býti uhrazena výnosem 
jaké míry může stát požadovati na dlužníku náhradu 
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nebylo posud vydáno. § 61 
periodických, útoků a úmor, 
2 a 4 zák. Č. 45/1922. - Pfi-

~~~~~~~~,~~~~:l:~se stát vzdá posti .. 
k náhradě t. zv. 

vzdáni se tak 
lacinější než 

něž bylo 
se úměrná 
Postihové 

u~,áN~~'v;š:ner'oz~'odl"ie, zdali 
..: soud nevyhověl 

se domáhal vy .. 
poskytuje dosta~ 

ii'~~~~~~h §. 20 zák, 
~~ úplat jsou 

podle zá
stoUce. Jest 

co nejjasnějšf_" 
soudu o ně
uveřejněném 

uvádí se 
soudu k usta_ 
zapovězených 
na vy

v praxi 
aby zněni 

bem ta-

posud
doslovu 

při jeho vý
(právník str. 490). 
jež byla náhlým 
§u 20 v zákoně 



č. 44/1928 a novým. ustan~vením v § 2~ odst. 2 té
hož zákona, že "preplatku za dobu mmu/ou nelze 
zpět žádati," v. praxi ~působena ~ím!. že. ~~~yla do 
zákona pojata prechodna ustanovem, prlhlízeJlcl k sou
kromoprávním nárokům na vrácení přeplaceného ná
jemného za platností tohoto ustanovení v předchozích 
zákonech o ochraně nájemn1ků, byly zatím judikatu
rou nejvyššího soudu samou odstraněny. 

podle důsledného rozhodováni nejvyššiho soudu 
přeplatky nájemného za dobu minulou z doby přea 
1. dubnem 1928 (kdy zákon č. 44/1928 nabyl účin
ností), bylo lze žádati jen potud, pokud žaloba o jich 
vrácení byla podána před 1. dubnem 1928. V tom 
případě přísluší žalobci nárok na vrácení částek na 
nájemné zaplacených, pokud přesahovaly výši nájem
ného pro případ žalobcův podle dřívějších zákonů 
v době placení nájemného přípustnou. (V tom smyslu 
jest opraviti výklad k této otázce Ochrana I str. 63· 
zastávaný). 

Přeplatků na nájemném z doby kterékoli ne/ze po 
1. dubnu 1928 vůbec zpět Žádatí. .. 

Tak zejména roz. Sb. č. 9019, 9264 (navazuJící 
první rozhodnutí v této otázce Sb. Č. 8410), 
9369 a j. Rovněž Sb. č. 8920: Předpis § 22 odst. 
zák. Č. 44/1928 nevztahuje sena přeplatky, jichž 
cení bylo do 31/3 1928 uplatněno žalobou, tře,baže; 
do tohoto dne nebylo rozhodnuto ještě ani v 
stolici; rozhoduje, kdy byla žaloba podána. n;1cnli/ 
kdy byla doručena. Též roz. 3/Hl 1929 Sb. Č. Q:)~!Q'; 
K přeplatkům na nájemném náležejí také př"pL~tk'Í 
na příspěvcích na opravy domu nebo 
tvoři jen součást zvýšeného nájemného. 

Ustanovení § 22 neplatí ovšem pro nároky na 
cen! zapovězených úplat podle nynějšího § 20 

Bylo Ueba četných rozhodnutí nejvyššího BotIOUI, 

než pronikla do praxe soudů nižších zásada v 
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:~]~;~~~:~i~: nového ustanovení § 22 A jest jisto, že mnoho 
i útrat účastník1im mo-

samém, měnicím 
ustanove

poměry vzniklé 
jak i v tomto 

soudu (Právník 

-:-.~_. , 

zákonech 
soud

pochybosti 
praxi vzni .. 

změny. 
Iln'ú~h otázkách 

stále 
nejrůznějším 

neplatnosti ja
bytu" 

a o bezpodmínečné 

~t:;t;9i~~~~~Mh:souvíSí s povšech-(! z.ákona o smlou-
o smlouvách zapově

O uvedeni ve dříVější 

otázek, do jaké míry se 
O \l,platě podle § 20 (po-

zařízení bytu podle 
smlouvy, s kterou 

.učiněna, byla 
nejvyššího 

jsou jen 
nikoli též 

místnosti, které 
zapovhených úplat uza-
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vřeny, Smlouva nájemní jest platná, důsledky nicot
nosti z ustanoveni § 20 a § 18 stihaji pouze zvláštnf 
úplaty zákonem zapovězené. (Sb. Č, 7464, 7429, 6690, 
4801 a j.) Srv. též posudek nejvyššiho soudu Práv
nik 1929 str, 486, Cicha: Vliv zakázaných úmluv 
dle § 18 až 20 zák. o ochr. náj, na platnost __ i.._,' 

nájemnlch. S, 1. 1928 str. 2. 
Ve dvou jiných zásadnich otázkách hlavně ud,tžo .••• 

v"ly se však i v další praxí pochybností o výkla.du,. 
zněni § 20, 

"Postoupení bytu". 
Předevšim v základni otázce, kdy jde' ~~1~';:~~ .. · 

pení bytu" ve smyslu zákona o ochraně 
Zněni zákona se tu odchyluje od obvyklé 
terminologie. V judikatuře nejvyššiho 
se odstoupení práv nájemních t, j. postoupeni nriiv";' 

uživati najatého předmětu zásadně sice za možné, 
nikoU bez souhlasu pronajimatele, (Sb. č 4617, 

Nový uživatel bytu nemůže vstouu:p~i~ti~' ~V;!~::O;;~j~;~: 
měr přlmo k pronajímateli prostým o 
nika posavadniho, že na jeho misto nastupuje 
nový nájemnik, Změnu v osobě nájemníka lze 
tečniti jen, souhlasí-Ii s jeho vstupem i druhá 
na t. pronajímalel. Jinými slovy,' nejedná-li se o 
nájem nebo jinak o pouhé užívání bytu někomu 
mu v mezlch § 1098 obč. z. poskytnuté, lze uslkuteč'" 
niti změnu v osobě nájemnika jen se souhlasem 
3 účastniků, posavadního nájemníka, nového náien1-
níka a též pronajímafele. To jest možno v po,:lstl.t, 
jen tim způsobem, že nájemník posavadní s pronaW 
matelem svoji smlouvu nájemni zruší a nový n";~"n. 
ník s pronajimatelem novou nájemnl smlouvu ui"d'l/í 
(třebas za stejných podmlnek). Nesouhlasi-Ii 
z nich, zejména i pronajimalel nemůže výměna 
s~~ě nájemnika se provésti, ~ to ani tenkráte, 
naJemnl práva jsou v pozemkové knize zapsána, 
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"lila úmluvu mezi starým vypovězeným nájemníkem a majitelem 
"-domu pod1e niž dal tento onomu úplatu za vystěhování {Sb. č. 6045}. 
_ U~tanovení § 14 {nyní § 20} jsou rázu zcela všeobecného, by 
iimi postiženo bylo každé tam uvedené jednání (Sb. č. 2965). -
V souladu s tim i V roz. Sb. č. 3007 uznáno, že je zapovězeno 
"poskytnuti náhrady dosavadnímu nájemníkovi přepouštějícimu byt, 
by si zařídil nový byt a v roz. Sb. Č. 6045, že nezáleží na tom, 
že úplata byla dána částečně také jako náhrada za škodu z před
~časll.ého vystěhováni, jen když byla dána v souvislosti s postou
,penfm bytu. 

Náhrada skutečné újmy. 
Druhou hlavni obtiž působilo v praxi posuzování 

nároku na vrácllní úplat za postoupeni bytu tam, kde 
,šlo o náhradu skutečné újmy, kterou' nájemník uvol
něním bytu utrpí. 

V tom směru nejvyšši soud zastává (aspoň pokud 
jde o byty) výklad ten nejpřísnější. Dovozuje ze slov 
zákona "nebo v souvislosti s ním" (o postoupením 
bytu), že zapovězena jest vůbec kaidá úplata, i taková, 
kterou si dá ustupujic! nájemník nahraditi na př. 
útraty stěhovací, náklad na úpravu jiného bytu a pod. 
ve skutečné prokázané výši. 

Ovšem opět ani tuto zásadu nezachovává nejvyšší 
soud důsledně ve všech případech jim rozhodnutých. 
Tak zejména viděl se nucena přizpůsobiti se potře
bám hospodářského života mírnějším výkladem usta
novení § 20 odst. 1 při úplatách za postoupeni obchod
ních místností se zařízením, se zbožím a okruhem 
zákazníků. V těchto případech nejvyššl soud uznává 
takovou úplatu za zapovězenou jen potud, pokua 
převyšuje skutečnou hodnotu zařizenl a pod. - ač
koli zajisté ani tu není pochybnosti o tom, že celá 
úplata byla poskytnuta v souvislosti s uvolněním 
.,bchodní místnosti, na něž dle § 30 ustanovení § 20 
$e též vztahuje. 

Rovněž uznal nejvyšší soud i při uvolnění bytu, že 
nepříčí se ustanoveni § 20 ten případ, když vlastník 
eomu zaváže se nájemníku, který mu uprázdní byt, 
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připláceti po určitou dobu na vyšší činži z nového 
bytu v novostavbě (Věst. č. 710). - Posudek nejv. 
soudu Právník 1929 str. 487, 488. 

Naproti tomu však nejvyšší soud v novějším roz. 
ze dne 22/5 1930 Sb. č. 9931 znova zas vyslovil 
zásadu, že pod ustanoveni § 20 odst. 1 (§ 20 odst. 2 
zák. Č. 48/1925 spadá i ujednání mezi vlastníkem 
domu a nájemníkem, podle něhož tento si dal něco 
poskytnouti nebo slíbiti za to, že se vystěhuje (cito
vána tu roz. Sb. č. 3007, 6045, 8353). 

V tomto případě žalovaní spolumajitelé domů slíbili 
žalujícímu nájemnlku úplatu, vyklidí-li najaté míst~ 
nosti do určité doby, ježto dům měl býti .zbořen. 
Žalobce místnosti ve lhůtě vyklidil, žaloba o zapla
<:ení slíbené úplaty zamítnuta. 

Nej vyšši soud v roz. Sb. Č. 9931 výslovně prohlaěuje za nerozhod-
110, že žalobce poukazuje na újmy vyklizenim bytu utrpěné a k této 
otázce praví dále: "To mohlo by miH význam jen pro obor zákona 
o Ireslá.1 váleč.é lichvy. kde podle čl. I č 1 zák. č. 80/1924 
nelze nájemnlka pro bytovou lichvu trestati, dá-li si za postoupeni 
bytu poskytnouti jen náhradu, která se rovná újmě skutečně utr· 
pěné. Tím však nebylo se dotknuto soukromoprávnfch následků 
porušeni zákazu § 20 odst. 2 (nyní odst. I) zák. o ochr. ná; .• 
kteréžto následky neměly utrpěti ojmYr jak je zřejmo ze zprávy 
ústavně-právního výboru posl. sněm. tisk. 4433/1924. - Cetoé a 
óporné spory podle § 20 zák. o ochr. náj. jsou toho dokladem, že 
obavy zákonodárců (do zneužíváni bytové tísně k požadavkům 
přemrštěným i při újmě skutečné) nebyly bezdůvodné, nebot: ti. 
kelo si dali poskytnouti nebo sHbili některou z úplat §, 20, uplat
ňuji vždy nejrůznější důvody pro spravedlivost svého požadavku, 
"proto pojat do zákona naprostý zákaz úplat za postoupeni bytu 
nebo v souvislostí sním". K tomu nejv. soud dodává, že připady 
Sb. Č. 8194. 7541. 6045, 3976 jsou jiné povahy. 

K této otázce budiž tu ještě uveden odchylný vý
klad téhož ustanovení § 20 odst. 2 (zák. č. 130/22 
stejného znění jako § 20 odst. 1 nynějšího zákona 
o ochr. náj.). jejž vyslovil nejvyšší správní soud ve 
svém rozhodnuti ze dne 17/41928 (Sb. adm. Č, 7215): 

Skutková podstata § 20 odst. 2 (zák. Č. 130/22) neni 
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dána, přijme-Ii nájemník od majitele domu úplatu Zlil 

to, že se vystěhuje z bytu {aniž se majitel domu 
domohl svolení k výpovědi]. 

V odůvodněni tohoto nálezu nejv. správní soud praví! V~'stě_ 
huje-H se nájemník na žádost majitele domu, aby byt byl tomuto 
k diSP06ici, nejde o postoupeni bytu ve smyslu §' 20 odst. 2 zák ... 
Č. 130/22. Vpodstatě jde o dohodu mezi vlastníkem domu a nájem
níkem o tom. že nájemnlk se vystěhuje a dá byt vlastniku k dis
posici bez výpovědi soudem schválené, což zákon nezakazuje. 
Úplata jest tu jaksi ekvivalentem za opatřeni náhradního bytu. 
k němuž by vlastník v určitých případech při soudním svolení 
k výpovědi byl povinen (Trestnl nález, jimž byl nájemník podle 
§ 20 odst. 2 a § 28 zák. Č. 130/22 odsouzen k pokutě 3000 Kč. 
ev. uzamčeni na 30 dod za to, že žádal 13000 Kč a přijal 7000 Kč 
od vlastnfka za uprázdněnf bytu - zrušen nejv. spr, soudem pro
nezákonnost),·) 

Přes to, že přísný výklad posavadního rčení "v sou
vislostí" v § 20 odst. 1 slovně a snad i podle původ
ního úmyslu zákonodárcova v době všeobecné úplné· 
platnosti sYstému ochrany nájemníků jeví se zcela 
odůvodněn, zdá se, že aspoň pro případy, kdy vlast
nik ujedná S chráněným nájemníkem, že tento mu 
uvolní za určitou náhradu byt nebo jinou chráněnou 
místnost, bylo by lze nadále zastávati výklad, že 
nejde tu o postoupení bytu, jak má je na zřeteli 
ochrana nájemníků v nynějším svém stadiu Ukvi-

") K obdobnému ustanoveni § 17 rakouského nájemního zákona 
z 7/12 !922 č, 872, nyní ve zněnf zákona z 14/6 1929 č. 200 
spolk. zák. (podle něhož jsou neplatny a zakázany úmluvy, jimiž 
nový nájemnik za. to, že dfivějši nájemntk nájemntho předmětu se 
vzdá, nebo jinak má plniti něco dřívějšímu nájemci nebo někomu 
jinému bez rovnocenného protíplněnf) rozhodl rak. nejv. soud, že 
úmluva, kterou vlastník domu slibuje nájemníku něso za to, že 
mu uvolni v domě byt, nespadá pod zákaz § 17, Swoboda str. 19h 
Ustanoveni § 17 má na zřeteli ochranu nájemníkd. Nelze tu pře .. 
hližeti, že tu vlastník domu na rozdfl od nájemníka nejen o bdrži 
najatý byt, nýbrž že tím odpadne obmezeni jeho vlastnického 
práva, které se Um samočinně opět rozšíři. V tom spočivá nepo~ 
chybně i cenná protíhodnota ve prospěch vlastnika domu. 
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<lačním. Ochrana, přes to, že opírá se o zákon s ten
<lenci donucovací, při nynějšim znění § 31 č. 4 zák. 
jest ve skutečnosti pouze jeho osobni výhodou sou
kromoprávní. Vzdá-li se jí nájemník, ať již z dúvodu 
,jakéhokoli, jest vzdání Se platné a místnost jím posud 
najatá, opustl-Ii ji, na dále není již pod ochranou, ar 
vlastník ji dále pronajme čílí nic. Ovšem znamená 
pro nájemníka vzdání se chráněného bytu z pravidla 
vzdání se majetkové výhody, ať již jinak skutečně 
utrpí pak újmu čili nic. Je-li tato majetková výhoda 
v jeho volné disposici, mŮže o ní ujednati zásadně 
j platné narovnání podle § 1380 obč, z. Přibere-li se 
pak k výkladu výrazu "postoupení" bytu v § 20 
{ldst. 1, i výklad ve smyslu obecnoprávním. podle 
něhož znamená postoupení práv nájemnlch, bylo by 
zaj~sté mo~no ,usuzo,:ati, ž~ při uvolněni bytu.ve pro
.spech ma/etnzka nejde vubec o postup náJemnich 
práv {nýbřž o jejich zrušení] a důsledně by přlpad 
takový pod pojem postoupení bytu vůbec nespadal. 

Snad by pak i přispěl tento výklad k nápravě těch 
nejnepochopitelnějších nesrovnalostí, na něž posudek 
nejvyšší~o soudu {právník 1929 str. 486 .. n.] právem 
.poukazuJe - a na konec i k větši právní bezpeč
nosti v zájmu obou súčastněných stran. 

. O obtížích výkladu ustanoveni § 20 odst. 2 o po
'Čátku 6měsíčního promlčení nároku na vrácení zapo
vězených úplat v případě prodeje domu srv. str. 81. 

Nakonec ovšem nelze ubrániti se přesvědčení že 
při dnešním zákonném stavu ochrany v likvidaci kde 
mlstnosti, jež po 1. dubnu 1928 se uvolni, ani' pro 
·nový další pronájem ochrany nejsou na dále účastny, 
jakýkoli zvláštní zákaz soukromoprávních úmluv v sou
·vislosti s uvolněnim bytu nemá pro ochranu dalších 
llájemnlků vůbec zákonodárného odůvodněnI. 
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Postup nájemnich práv. 
140. PřerJod nájemního práva jako celku jest přípustným jen ZQt 

souhlasu a součinnosti pronajimatele. Nejsou~1i tyto předpoklady 
prokázány, jest zamitnouti návrh na knihovní vklad převodu ná
jemního práva. (Vklad převodu nájemního práva, žádaaý na zá
kladě jednostranné postupní smlouvy od úpadkové podstaty jako. 
nájemníka nepovolen. § 26, 94 Č. 2 kn. z.) - Ani veřejná ob
chodni společnost ani úpadková podstata nejsou právnickými OSO

bamí a nejde též o to, zda a kdy nájemní právo jest právem lpi
cím na osobě, nýbrž o to. že jednostranným úkonem nájemce ne
mÍlŽe býti pronaiimatelí vnucena jako smluvnik oseba, s niž smlou
vu nedojednal. Vedlejší jest. že podnájem nebyl smluvně zakázán, 
neboť z toho plynulo by jen tolik, že pronajfmateli bylo snad lho_ 
stejno. kdo bude věci uživati, ale neplyne z toho, že mu nezále_ 
želo ani na tom, kdo bude platiti činži a vůbec kdo na příště bu
de jebo smluvnikem.) - Roz. 24/6 1930 Sb. Č. 19022. 

1.41. Postup nájemnich (podnájemnich) práv V pravém smyslu' 
stova není možným. - Jde o právo osobni. Pronajimateli (nájem~ 
ntku) nemrlže býti vnucen proti jeho vůli jiný nájemník (podná_ 
jemnik), nejde-li ovšem o podnájem (další podnájem) za podmí_ 
nek § 1098 obč. z. Naproti tomu při pravém postupu ve smyslu· 
§ 1392 ohč. z. nezáleží na souhlasu postoupeného dlužníka a ne",· 
třeba k jeho platnosti ani zpraveni tohotoo postupu § 1395 obč. z. 
Kdyby tedy dosavadní nájemnik "postoupil" svá práva, plynouc! 
pro něho ze smlouvy nájemní, třeti osobě, což zásadně nelze VyD. 
loučiti, byla hy to zvláštní nová smlouva svého druhu, jejíž usku_ 
tečněni by bylo možným jen s Výslovným souhlasem majitele pro
na1atých místností, čímž by pak vznikla mezi tímto a "postupite~ 
lem" skutečná smlouva nájemní. Obdobně by tomu bylo í při pod
nájmu. Roz. 16/11 1928 Sb. Č. 8470. 

142. Pos/oupenim bytu podle § 20 odst. I (zák. Č. 44/1928) jest 
rozuměti uvolněni bytu, takže s ním může pronajimatel volně naklá
dati. Lhostejno. zda pozdější nájemní smlolwa, kterou uzavře pro-. 
najímatel s novým uchazečem o byt, podléhá ochraně nájemníkd 
čili nic. Nezáleží na tom, co bylo dřívějšímu nájemci důvodem. že 
požadoval úplatu za postoupeni bytu. Nezáleži na tom, jak strany" 
úplatu pojmen.ovaly, nýbrž záleží jen na její pravé podstatě. V tom,: 
že úplata byla zaplacena až po vyklizeni bytu příjemcem úplaty,.. 
a to na upomínku právního zástupce, jenž hrozil plátci soudnl ce ... 
stou, nelze spatřovati vzdání se nároku na zpětné požadováni ú
platy (§ 863 obč, z.) Nemá právního významu, že se plátce čest
ným slovem zaručil. že nebude požadovati úplatu zpět. Předpisu 
§ 1432 obč. z. nelze tu použiti (ježto tu plati zvláštní předpiS §c 
20 zák. o ocbr. náj.) - (Žalovaoá vyklidila do. 9/5 1928 byt, 
když se byl postupitel nynějšiho žalobce zavázal, že ji zaplati "ad-
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škodné" S.o00 Kč a pod ěestný~ slovem prohlásil, že je nebude: 
požadovati zpět. Na upomfnku Je pak zaplatil. Žalobě o vráceni, 
těchto 8000 Kč vybověoo. - Sb. Č. 3007, 6045, 7430, 8352, 8353). 
Roz. 4/6 1930 Sb. č. 9955. 

. "Uvolnění" bytu. 
t43. PředpISY § 18 a 20 zákonů na ochranu nájemců jsou vzhle .... 

dem. k § 879 Č •• 4. obč. z. př~dpisy zvláš/níml. (Proto bylo žalob
nf narok posouditi ~?dle Dlch.) - Pokud nelze mm 1:a to, že 
kupni smlouva o zanzeni obchodu a o zboži byla v souvislosti 
s P?stol1p~ním ob~hod~ mis~nosti .. (Žaloba o 9000 Kč zaplacených· 
za lnventař a zbozi prevzate traflky po zemřelé matce žalova
ných - zamítnuta. Žalovaní neměli na byt po matce nároku POD 
stoupením bytu. i podle § 18 i podle § 20 odst. 2 zák. o ~chr. 
náj. rozumí. ~e SIce k~ždé u.:,olnění. bytu, které se děje za tím ú
čelem. by Jej mohl nekdo Jiný najati, musi však záležeti na viili-' 
ná;emnika byt postupujícího, zda jej chce uvolniti či dále podr--
ieti v oájmu.) Roz. 18/10 1929 Sb. Č. 9288. • 

. _ Odstupné, výkupné a pod. 
144. Pod pře~Pls § 20 spada i případ, dá~li si pronajímatel za

pl~titi novým nájemníkem d~!,h dřívějšího nájemníka za to, že pro
nalímá místnost, ač nový naJemník za dluh neručil. (Smlouva ná .. 
jeo:ni z ~,t /1 1924 -. zákon Depouži~á ni~de slova .. odstupné", 
"vykupne a P?d" zaleži na podstafe VěCI, zda něco dáno býti<. 
muselo za to, ze byla místnost pronajata, na § 1422 1305 obč Zl 

oelze se tu odvolávati.) Roz. 20/9 1929 Sb. č. 9194: . 

"Stavební odškodné". - Opravy v bytě. 
. 1~. Jde.? zakáz,oou.úplatu.P?dle § 20 odst. 2 (zák. č. 18/25),. 

byl-ll pronaJem bytu učmen zavlslým na složeni stavebního od
škodného", jež bylo odtivodněno v nájemni smlou;ě Um, že pro
n.aji?:atel m~ na ,žádost. náje~~ikovu provésti rtizná zlepšeni a 
okrasleni a )lnake výdaJe.na na)emnÍm domě. Lhostejno, jaké opra
vy dal nebo nedal pronalfmatel na účet "stavebního odškodného" 
skutečně provésti, ať na domě nebo v bytu nájemce. (Žaloba o 

. zaplacení zbytku smluveného odškodného 6500 Kč zamítnuta •. 
Rozhoduje povds~a!a v:ěcí, ne zevni nátěr. Zvýšeni nájemného na 
opravy v byte, Jez neJsou nutné, přípustno dle § ]2 odst. 4 ni.· 
koll však žádati určitý kapitál předem Sb. č. 6564, 8512.i _ 
Roz. 27/12 1929 Sb. Č. 9486. 

Stavební přispěvek na z'ízeni 
. obchodnich místnosti. 

~, 146. Jde o zakázanou úplatu podle § 20 odst. 2 dat.1i si vlast ... 
~k domu zaplatiti od nájemnika za to, že mu pr~Daial obchodai 
ÍiÚstnost, kromě oájemného ještě také náhradu nákladů na zřízení' 
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,pronajatých místnosti ("stavební příspěvek", jejž podle úmluvy hra
di nájemnik.) Ro~. 2Y/ll 1928 Sb. Č. 8501. 

Náhrada investic v bytě. 
147. Není přfpustno uplatňovati nárok na náhradu inuestic 'uči
~ných v postoupeném bytě, stalo-li se právní jednáni, o něž ža

loebnf nárok jest opřen, v souvislosti s Flfi)stoupenim bytu. (Žalobce, 
'který bydlel posud v nájmu u žalovaného, koupil si diim, v němž 
'iný nájemnik za úplatu mu uvolnil byt. Vlastník domu, v němž 
J~alobce bydlel a svým vystěhovánfm jemu opět byt uvolnil, slibn 
~u přispěti na výlohy zaplacené onomu nájemníkovi částkou 8000 Kč. 
Žaloba o zaplaceni těchto 8000 Kč zamitnuta, přes to, že žalobce 
'tvrdil že těch 8000 Kč je náhrada za investice na byt pr? žalo~ 
vaného uprázdněný žalobcem vynaložené. Je úplně lhosteJno pro 
použíti práva z § 20 odst. 3, zdali předmětem právmho jednáni 
'v § 20 odsl 2 zakázaného bylo výslovně odstupné či náhrada 
investic, učiněných v bytě.) Roz. 23/1 1929 Pro O. Č. 33. 

148. podle § 12 od.t. 1 (zák. Č. 48/1925) neni od 1/4 1925 pfi
pustno přesunouti náklad na investice na nájemnika. Co byla z toho 
dfjvodu dáno pronajfmateli kroJ!lě nájemného, jest zakázanou 
~úplatou podle § 20 odst. 2 zák. (Zalobě o vráceni 5000,.Kč zapla-. 
cených na adaptace náhradni~o bytu pro posavadn~ho n~J~mnik~
aby místnost tímto užívanou zalovaný mohl pronaJmoub zalobcl za 
-krám _ vyhověno. Z dt\vodu mimořádných investic ne~í 05!-1/~.1~25 
přípustné ani zvýš~ní náiemného, tim méně zaplacem urctté l1st!ny 
a není přípustné ,ani při inve~ticich v témž domě. kdežto ~ tu Jde 
dokonce o iDvesbce v domě Jiném). Roz. 29/11 1928 Sb. c. 8512 
Jur. Ztg. Č. 941. - Stejně 16{3 1929 Sb. Č. 8805, R. Ztg. 1929 
str. 235. Náklad v bytě na žádost náiemnika. 

149. I když pronajimatel učinil k žádosti nájemnikově nák~ad 
., i_ho bytě (který není nutný, § 12 odst. 4, Sb. Č. 6564), smf zá, 
dati jen přiměřené zvýšeni nájemného. nikoli zaplacení určité su
my najlldnou. Taková náhrada je zapovězenou úplatou podle § 20 
odst. '2 zák. (V únoru 1928 najal žalobce v domě žal~vaného byt, 
. při čemž mu zaplatil 1200 Kč. V červnu 1928 byl nájemní poměr 
zrulen. Žalobě o vrácen! 1200 Kč vyhověno). Roz. 21/4 1929 Sb. 
.Č 8923 R. Ztg. 1929. 

Náhrada skutečné ůjmy. -
Odstupné za hostinské místnosti. 

150. Není neplatnou úmluva, již si dali nájemníci v nájemn~ 
smlouvě sHbiti od pronajtmatele náhradu za újmy. jež by utrpěli 
tím, že by je pronajimatel vypověděl a oní museli nájemní 
-ukončiti z jiných - d6vodů, než byly výslovně ujednány ve 
vě, (krom~ ťiplaty za předčasné vystěhováni bez výpovědi, 
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majitelú domu o vrácení 29.000 Kč zaplacených žalovaným jako 
"odstupné" za předání hostinských mistnosti ohledně částky 24.000 
Kč zamitnuta, ohledně částky 5000 Kč dané· za předčasné vystěho
váni bez.výpovědi nznáoa oprávněnou.) - Roz. 5/191928 Sb. Č. 8352. 

151. Uplata za postoupeni živností (hostinské jíž se n<!jemce 
vzdal) oespa.dá pod zákaz § 20 od.t. 1 zák. Č. 44/1928. (Zaloba 
bývalého náJemce o zbytek "odstupného" zamítnuta. Podle pravé 
právru povahy byl žalobce pachtýřem bostinshé živnosti s mist. 
nostmi ,potřebnými k jejímu provozovánf, k nimž patři i byt a 
postoupil tento pachtovnf poměr žalovanému). - Roz _ 25/4 1930 
Sb. Č. 9862, Vě.t. Č. 889. • 

. . Jiné smluVDi zá-yalky. 
152. NeJde-h o úplatu jen za přitnechdní obchodnfch místnosti 

(nýbrž i za závazek neotevříti v b1fzkosti konkurenčni obchod) 
nejde o připad § 20 odst. 2. Roz. 21/1 1929 Pro O. č. 29. ' 

.•. Úplata za ponechání v bytě. 
153. Jest proh predplsu § 20 odst. 2 zák. dá-Ii si pronajlmatel 

teprve za ndjemniho poměru kromě nájemn'ébo něco poskytnouti 
(oJ třeti osoby) za to, že ponechá nájemce na dále v najatých 
místnostech (zákonem chráněných. - Žalobce zaplatil žalovanému 
@ajiteli domu 4800 Kč za to, že ponechal v bytě žalobcova zetě 
Zalobě o vráceni těchto 4800 Kč vyhověno.) - Roz. al/12 192Š 
Sb. Č. 8574. 

~. Odměu!L z~ sprostředkováni nájmu? 
154. Predpts § 20 odst. 2 (zak. C. 48/1925), podle něhož jest 

zapovězena jen nepřiměřená odměna za sprostředkováni nájmu 
týká se pouze poměru mezi sprostřeJkovatelem a jeho přikazcem' 
nikoli však případu, přesunul~li pronajfmatel úplatu sprostfedko: 

,vatele na nájemce. (Žalobě nájemníka o zaplaceni 500 Kč jež 
zapl.!'til pron~!im~te1i j~o náhradu ~ za sprostfedkováni nájm~, vy. 
boveno. Pouzd~h pronaJímatel sluzeb sprostředkovatele měl mu 
odměnu zaplatiti ze svého a nemMe ji přesunouti :na nijemnika.) 
Roz. 1613 1929 Sb. Č. 8805. 

t55, Pod zákazy § 14 odst. 2 zák. 8/4 1920 č. 275 Sb. Z. a n. 
a § ,20 .o~t..2 pozdějších záko~ll o ochr .. náj. uáležf také případ. 
,že Sl da tretl osoba poskytnouti nebo s1fbdi něco za to že bud • 
byt pronajat, leč že by šlo o přiměřenou sproslředkovateiskou pro. 
"lsi. ~Zalo~ě prof! ž;ŮOVaD~? vráceni 8000 Kč, jež jí žalobce 
zaplatil. ph pronaJeU bytu Jejím manželem, vyhověno. Tvrzená 
"přímlu.va" neni ještě daleko .,sprostfedkovánfm" nájmu ve smyslu 
§ 14 odst. 2 zák. Č. 215/20.) Roz. 1/2 1930 Sb. č. 9631. 

Úplata od dřivějšibo nájenuúka. 
• 156. Podle § 20 odst. 2 jest zapovězeno i prám. jednáni jimž 

., daloloslnlk domu od dřivěišího nál.mnlka sllbiti náhradu .tkladd 
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rona"atých místností za to, že tyto mistnosti pro~ajal 
na oP':V~'~mni~u. (Nájemnice slibi~a vlastnivku domu ~~OO, K~ za 
nov!m ýY J V'jal jejího nástupce, Jemuž predala hol,csky zavod 
to, ze ~ z POOoO Kč do nájmu za dřivějši činži 400 Kč ročně. --:
y to~e vi:stmka do::nu proti bývalé nájemnic! zamí~n.uta: P:on~Jí
Za o lahl novému nájemDiku činži připustne zvýitb. Dlkoh vsak 
mate .mlio. 2000 Kč ani pod titulem opr.v.) - Roz. 4/10 1928 Sb. 
vymfn1 Sl 

č. ::.;oPředpis § 20 odst. 2 dopadá i na připad, ve .. k~erém .. pro-
'f ~tel dal si slibiti od dřívějšího nájemntka vzdaRl se naro~u tl:' :á"emné předem zaplac~né za, t~1 že}lrť:~:"ajír:'.atel ,svoH ke zme

R v ~sohě nájemníka (hramu. Jel% dnvě]si na~~mU1~ prodal n~
n: ~ Žalobě o vráceni předem zaplaceného nalems:eho vyhoy~~ 
v m S~v též Sb. č. 7430, 4801, 6690.1 Zapovězenou uplatou muze 
býí' . ;zdáni se nároku. Roz. 3/11 1928 Sb. č. 8439. 

l~~. Rozhodl-li se dosavadnf nájemce opustiti f:1ajat?u. obchodní 
mi ln st a předati ji bezpodmínečni novému náJemcI, 1':,st to. ,CG . d 1 tento od onoho napotom slíbiti jako náhradu siehovaclch 
Sl 'hi dli. nedovolenou výhodou podle § 20 od.t. 2 zák. Č. 48/25. 
i.bos~ejno, že došlo k. plnění teprve p.o v?klizeni místnosti .. dosa~ 
vadnim nájemníkem, len když se novy nSJemnik mohl nastehovali 
teprve po poskytnuti úplaty (Sb. Č. 8352). - Roz. 20{4 1929 Sb. 

č. 8997. h .. t 'II du Hodnota odstupné o pn pos oupent Z~? .' p 

159. Při stanoveni hodnoty podniku (§.14~? ob~. z.l.?eprl~ha;, 
ú ahu peníz tvořící odstupné za -najate mlstnostI. {NalemDl pra~ 

v v V', ochr' na' J' _ může míti pro nájemce značnou hodnGtu 
vo - pr . . . '''I t t h d jetkovou. Jest však vyloučeno, by nájemce zpenezl II o , o ~ 
m:tu v ten způsob, že si dá něco poskytnouti za postoupeni na~ 
~tých místností. neboť by se to příčílo ustanoveni § 20 v~dst. 2 
Jzák. o ochr. nái. - Částka 20.000 Kč, kterou z~alec pocltal ~o 
ceny podniku jako odstupné za najaté místnosti, pokud !e týce 
jako nájemní hodnotu těchto místnosti, od hodnoty podmku dle 
§ 1409 ohl!. z. odečtena.} - Jde o "zapravení dluhu~" ve smyslu 
§ 1409 obč. z. pŤevzal~li přijímatel podniku dluhy predavatelovy 
dohodou s viřÍteli, podle niž dal jednomu z věřitel-Ii směnku, .s ~ru ... 
h 'm pak ujednal. že hude sp:láceti dluh jednak v hotovosti, led
n!k ve zboží (§ 1409 praví "berichtigen" f ne Dbezahlen".) Roz~_ 
26/1 1928 Sb. Č. 7721. Svolení k podnájmu. 

160. Pod zákaz § 20 od.t. 2 spadá i .případ, .když vlastnik d?
mu dá si něco poskytnouti nebo Sl:iblh za to, ze svoll k podna,
mu. '{Podnájemník platil od r. 1923 majit~~i domu měsičně ~OO Kč 
za- to, že svolil. aby mu dal nájemnik cast ?bchodnic~. mlstnosti 
do podnájmu, jemuž platil též 200 Kč més. Jako podnalemné. -
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Žalobě podnájemníka proti vlastníku domu o vráceni 10.500 Kč 
vyhověno.) - Roz. 20{6 1930 S. L. č. 867, Jur. Ztg. č. II 25. Sb. 
č. 10012. 

Postoupeni místností do podnájmu. 
161. Zákaz § 20 odst. 2 zák. (č. 48/1925) pl.tí nejen pro blav· 

ruho pronajlmafele, nýbrž i pro podpronajimatele a platí i pro 
jednotliTé části bY,.t.u a pro jakékoli jiné místnosti, které jsou před· 
mětem smlouvy naJemni nebo podnájemní. Lhostejno, -že úplatu 
neslibí1 nový podnájemník. nýbrž vdova po dřivějšim podnájem
nihu (za to, že advokát dal opět v podnájem místnosti, v nichž 
měl advokátní kancelář zemřelý manžel jako podnájemník - Srv. 
Sb. č. 2965, 3894 • zvláště 7430.) Roz. 10/2 1930 Sb. č. 9644. 

162. Předpis § 20 odst. 2 (zák. č. 48/1925) plali i pří postou' 
peni místnosti do podnájmu. - Odporuje § 20 odst. 2 zák., hyl ... Ji 
tenJ kdo chtěl dosicí podnájmu potřebných obchodních místnosti, 
nucen zaplatiti podpronajímateli také požadovanou náhradu, ač
koli tomuto jeho plnění, jež musel na sebe vziti kromě ujednané 
čiDže. neodpovídalo žádné vzájemné plněni na straně příjemce 
plnění. Roz. 9{12 19.7, Sb. č. 7594. 

Nárok na vrácení. 
163, Zakázanou úplatu (§ 20 zák. o ochr. náj.) může z pravidla 

požadovati zpět jeD ten, kdo ji dal. ledaže jednal jen jako zástup
ce nebo zmocněnec jiného. V tomto případě vznikne nárok na 
vráceni pro zastoupeného {§ 1011 obč. z. -.:... Sb. Č. 2965, 3894r 
7430 a zvláště č. 8926. - Manžel, který platil podnáíemné za 
sebe í manželku, jež byla spolunájemnicf. jest oprávněn žádati 
celý přeplatek, ne jen polovicí. Roz. 22/2 1930 Sb. č. 9679. 

164. Byli~li k zastupováni veřtljné obchodní společnosti oprávnění 
jen oba společnici společně, nemohl jedtln společník uzavříti smlou
vu s účinkem pro společnost {čl. 86 Č. 4, 25, 87 obch. z.l a jest 
sám oprávněn domáhati se vrápeni nedovolené úplaty (§ 20 odst. 
2) poskytnuté při smlouvě. - Ten, kdo poskytl nedovolenou ú
platu, iest oprávnl1n domáhati se jejího vráceni, leč že jednal jen 
jako zástupce jiného. tZalobce K, spolumajitel fy H. a spol., do~ 
máhal se na žalované vráceni 250.000 Kč, jež ji zaplatil při pře
dáni krámu za jeho zařízení -- podle § 18 a 20 odst. 2, 3 zák. 
Č. 48/25, jehož jest v souzeném případě použíti. - Sb. č. 2965, 
3894, 7430. - Žalobce byl oprávněn zastupovati společnost jen 
kolektivně, nebyl o sobě "oprávněným společnikem k zastoupeni 
společností" § 1017 obč. z., čl. 114 odst. 2 obcb. z.) - Roz. 2/5 
1929, Sb. e. 6926. 

Závazek zmocněnce k vrácení ůplaty. 
165. Jest-li jednal s nájemnikem zmocněnec vlastníka domu o 

nájem~ smlouvě a přijal proti zákonu odstupné, je osobně zavá
zán k jeho vráceni. (Zmocněnec manželky, vlastníce domu, pro n 
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jednávaje pronájem přijal odstupné. Žalobě o vráceni odstupného 
proti. němu podané vyhověno. Správa domu. třebas manžela o
pravňovala k vyjednání pronájmu, niktera.k ho neopravňovala k při
jetí odstupného. k činu, který je zákonem zakázán, nebot zmoc
něni, pokud nic jiného není zvláště ujednáno, a to nebylo ani 
tvrzeno, může mm za předmět jednáni zákonem douolené, nikoli 
i jednání přímo zakázané a dokonce i trestné, § 14. 29 zák. č. 
275/1920) Roz. 1/3 1929 Pro O Č. 88. 

Platnost nájemni smlouvy. 
166. V pochybnosti jest mill za to. že jde o podnájem, nikoli o 

postoupeni náj"mnich prá.v (Ehrenzweig 1928, ll., str. 445.) -
Ustanoveni § 18 jest vykládati tak, že účinek smlouvy o postou
pení bytu pod podmínkou koupě jeho zařízení jest jen, teD, že nelze 
odvozovati nároky j:e zapovězené kupní smlouvy o zafizeni bytu. 
Totéž plaH i o úplatě za postoupeni bytu. Platnou však zůstává 
smlouva o postoupení místnosti neh jejim nájmu (podnájmu. Sb. 
Č. 4801, 6677, 6690, 7242, 7429, 7464, 7594, jimiž opušlěn dři
vější odchylný názor roz. Sb. č. 4617. - Zařízením .. bytu· ve 
smyslu § 18 jest rozuměti í zařizení jiných mistností, najmě řeme .. 
slnické dílny neb obchodní mistnosti. - § 30 zák. o ochr. náj. 
Sb. Č. 4801, 6677, 7429, 7430. (Žalobě o odevzdáni bytu s dilnou 
a inventářem proti nájemnici. jež žalobci "prodala'" byt s dílnou 
a inventářem v dUně, vyhověno ohledně odevzdáni bytu a ,dilnV. 
ohledně inventáře žaloba zamitnuta - tu § 879 obč. z.) - Roz. 
15/3 1929 Sb. Č. 8792. Smlouvy na určitý čas (§ 14.) 

167. Předpis § 14 zák. o ochr. náj. (č. 85/1924) uznává .mlovni 
volnost jen ve přičině nájemného. nikoli ve příčině jiných úplat 
upovězených § 20 zák. o ochr. náj. (odstupné.) Roz, 4/4 1929 
Sb. Č. 8841. - Slejně Sb. Č. 8804. 

168, Použiti uslanoveni § 20 (odsl. 2 zák. Č. 48/1925) Sb. Z. a n. 
nevylučuje okolnost. že jde o smlouvu uvedenou v § 14 cit. zák. 
(kde zákon nerozeznává, nemli:e rozeznávat ani soud, zákon v § 
20 odst. 2 neustanovuje, že by se tento předpis vztahoval jen na 
byty a mistnosti, ohledně kterých výše nájsnmébo neni uvolněna, 
žalobě o vráceni 20.000 Kč zaplacených vedle ročniho nájemného 
12.000 Kč z obch. mislnost! vyhověno.) - Roz. 19/6 1929 Pr. O. 
čl •. 179. 

169, Pro nájemní smlouvy uvedené v § 14 zák. :deplati ovšem 
předpisy § 8-12 o zvýšeni nájemného, platí však i pro ně zákaz 
§ 20 odst. 2, že pronaiimatel nesmí si kromě nájemného dáti po
skytnouti nebo sltbiti něco za to, že pronajímá byt, třeb.s pod 
označením náhrady zo opravy domu již dřive provedené. lŽalo~ce 
naj.1 smlouvou z 10/12 1925 na 5 let bylo 3 pokojlcb • kuchyni 
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za roční nájemné 2600 Kč a zavázal se kromě toho I I·ti •. • k d zapal pn· 
~peve vna op.,tavy "prove i ené v r. 1924, celkem 2500 Kč o 500 
Kč _ rQcně. L.alobe o vraceni těchto 500 Kč za 1926 p I 
Ý b h 

- Náh d r. zap ace-
n c vy oveno. ra a nestala se nájemn' m t y b 
cenOU za užíváni hylu, § 1090 bč J k ~,pro o~~ ne yla 
'j I ľ dři .·-i·' o. z. a ou umluvu melt prona-
I ma e e $ veJs m na}emcem jest pro žal b t 
lhostejno.) Roz. I ~ 12 1928 Sb. t Č. 7782. o ce a pro ento spor 

Promlčenf nároku na vráceni úplaty 
(§ 20 ods!. 2.) • 

170. Lhůta § 20 ods!. 3 dřlvějšich zákonfi na ob'· § 20 
odst. 2 zák. Č. 44/1928 pro promlčení nároku C ,rh• na!,. a 'k r d·· v."" "'k -, nove o DalemDl a 
pro I TIve/sunu naJemnl u na, vráceni nedovolené ú 1 t .... ~ 
skončením nájemního p9měru dřívějšiho nájemníka (žl) abY pocln..a 
cení 43.000 Kč zaplacených v r 1925 dřivě'jšfm • ..a o ~ko y-rk·• 1 ty t ! b h d . u naJeroDl u la o 
up a za. pos oupen o c".o ni místnosti se zbožím podaná 218 
1929 zamltnuta pro promlceDi ve lhůtě § 20 odst 2) R 31/1 
1930 Sb. č. 9592. - Steiné roz, 31/1 1930 S. L. č. 842, '(Zaloba 
podaD~ ~';1ev.~?/ll 1~27 o vráceni odstupného 19.000 Kč, které 
zaplatil drlVelStmU D".aJemníku za to, že mu předal b t 12'10 1926 
- zamitnuta

1 
pěomlceci lhůta 6 měs dle § 20 odst Y3 '". I 

12(10 192!i') Též .roz. 14/9 1929 Sb. 'č. 9179, Jur. zlg. fO~6 ,a tr~~ 
mlcecl lhu!. 6 mes. podle § 20 odsl 2 (3) počil I" I d š· " i 1 d y' ..' a 1 les o zru em 
naJemn srn ouvy řivelŠiho naJemce který úplat d 1 
bnouti k postoupeni bytu. (Sb. č. 4943.) ou se a po-

. Prodej domu - počátek promlčecí lhůty. 
171. ProdeJem a předáním nájemní věci zrušu' I 

,§,2J bdst• 2 (~) ",!~je~ni s';11ouva mezi púvodním{es::a:aem~~YO: 
te o 3' poč~?a bezeh 6 mes. pfomlčecí Jhůta (nároku na vráceni 
přeplatku na]emnéb.o proti pronajfmatelil byť i b"lo s • 
byvatelem ". ~ 1. ' J novym. na-v naJemntm pomeru pODračováno. (Prodejem do ší 
~ ~lve § 1120 obč. z. Dá!emn~ s~louva mezi smluvními s~~n:ni 

... J.IZ .pouhou skutečností, zClzentm a předáním nájemniho řed
.met~. Jlném~ naby,!atel.i. Nesmí tu mýliti případné pokrač~vánf 
v naJ. p0!Der~.ymeZl .~áJemnikem a novým nabyvatelem domu, ne
feofk p;k l~d ~z '!. naJemni poměr s jiným pronajfmateIem, a to i 
1~2r~9~9 sl~ ~a~;3:~ š~t:.o 1~~~o v poz. knize zapsáno.) - Roz. 

Zánik užívacího práva prollajímatelova .tl2,. ~yla-li nájemní smlouva uzavřena s uživatelem domu z~ .. 
(1 d' n~lemni s~louva .. zánikem užívacího práva pronajimat~lova 
vz amm se, neJPozdě!l výmazem uživaciho práva z poz. knih 

§ 1090, 442, 529 obc. z. Dalším užíváním najatého předměl~ 
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§ 20. - Z'3)j)OlYL;ze:né úpll,ruty. 

ií dni-ná' smlouva mlčky obnovena a pro. 
náje~oíkem d~;:ii~~oi p:~najímatelemt nýbrž nejvýšeRv8to~E/l'~ vl:; 
dlouzena s _ ronajímatel vlastnik domu), oz. 
jemní pomer J nOV~tf Č 980 Poza. I v takovém případě mf1že 
Sb. Č. 8719, ur. I ' 'J'de'I" o náJ'emni poměr zákonem chrá-,. mni sm Doval - d dl 
ovšem. Daje b ti vypověděna jen se svolením s~u II p~ e 
něný, 1 vlasktnfked b!ěJ 'ako při změně v pronajímateh prodeJem §la4zá .• poo, 
d mu (a maíori ad minus). 

o Vyplac~ni úplaty po z!uš~ni smlouvy 
- promlcem. 

173 N byla-li v době zrušení nájemni smlouvy úplata ještěr vypl,a
• ~ á prorolčeci lhůta § 20 odst. :tl (3) teprve "YP acemm 

~er:i/[§ r478 obč, z,j, Roz, 5110 1928 Sb, Č, 8~52, ., 
P Smír o nabl"ade uplaty. 

. á k ť cení nedovolené úplaty za vyklizení 
na:~~c~Y':';:tn~s~~ ur::~:D a.mírem. ::,nikl n~řIYeě~ Z!;"~.~:.ť::;i 
pisu § 2áO <:dd~v!d(31e z:~'lo~v~~hStalo!ií asa ta'k v ?,?~ět kdJ! n~rokk . 
nov'Ý' pr VDI bl' ě romlčen nepodléhá JIZ novy naro 
na vráceni Ú{laiY. ne l J!št r!;brž pr;videlnému třicetiletému pro
ze wsm!ouvy 7

ra 
;1:80 1:79·~bČ. z. Majitel domu za vvk1ize~i mis,:

mlc:~~ (~eJ;u 6i925 náietlmíku vyplatil 10,500 Kč. Žáda! }.toh~::! 
nos . d sl dobodu že ná;emnfk mu na vyrovnant 
v ~ervnu aUle IDti 3000 KČ. Žalobě o zaplaceni těchto 3000 Kč pozadavku zap a O 

h -" o) Roz 16/2 1929 Sb, Č, 872 • vy Qven . , , 

NáJ' my nechráněně. - Odstupne. 
r h ' ľ byt úč •• lrn 175. Soukromoprávnf následky byto.vé lCdlvy , nláé~:;iho předpisu 

.. íků nutno posuzovati po e zv :::; .. ochran~ oaJemn dde 17/10 1919 Č. 568 Sb. z a n., a zákona)eJ 
§ 17~ z~kona ze n 25/4 1924 Č. 80 Sb. z. a n. o trestání válecD

w

' 

doplnuJlciho ~e d e 879 bč z (Žaloba o vráceni 5000 Kc, 
lichvy. nikoh., ~ofle § 1926 j k~ ~dstupné zamítnuta _ nedošlo 

~;,:Jt !d!~~~:ni ~al::;Dého. p~. bytí:vou ~~h:~t§d~;g ~~~~t~,! ~~ 
cit. zák" ustanoveni.§ 20 2:a~. Sb o~ 9193 J. _ § 20 zák. o oehr. 
použiti nelze.}. R?z. ~OJ9 ,~92 d' ~ch p~dléhajícich ochraně ná
náj. Se vztahuje len na naJ~Y v om 

jemcl'l, ~oz. ~/1§2 !91~9hSb, oh' 9:jZ~n. z 17/10 1919 Č, 568 Sb, z. 
176. Predpls o zc eVRl, o 80 Sb n lati jen pro 

a D, v do.!o~u noveblYI zd2~14miI9tn2!s~' Roz 23(3 1929 PSb, Č, 8829, byty, nikohv 1 pro o ClO nf S • • 
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Bl 
Řrzenf soudnr 

ve věcech bytových. 

Agenda soudní ve věcech bytových nabyla za plat
nosti zákonné ochrany nájemJ:lÍků nebývalého rozsa
hu. Nejen počtem, nýbrž i intensitou úporností zabírá 
značnou část soudcovské práce. 

Četné sporné otázky dosavadního práva v oboru 
zákonné ochrany nájemnlkU zavdávají podnět k veli
kému množiví sporu, jež "zaneprazdňují soudy všech 
stolíc, zejména také nejvyšší soud a které k tomu 
působí stranám zbytečné útraty," (PDsudek nejvyššíhD 
soudu Právník 1929, str. 484.) 

Jest zjevem obecně známým, že každá tíseň ho
spodářská projeví ihned své účinky i v četnějších 
sporech u soudů, To potvrdilo se měrou přímo vrcho
vatou též u t. zv. krise bytové. 

A svým dílem přispěl k tomu i zákonodárce sám. 
Nejen výjimečnými předpisy materie/ními samými 
1'1 sobě pro praktický výklad, zejména i pro souvis
lost s pravidelnými předpisy právnlmi, často ne zcela 
jasnýmí, nýbrž i zvláštní samostatnou úpravou forem 
soudního řízeni, jen pro věci s ochranou určených 
a k tomu dli nově zavedených. Soudum a účastní
kům byio zvykati a vpraviti se nejen v nOVDU práv

. rIí materii, nýbrž zároveň i v nové formy řízení _ 
úkol při přetižeností soudní praxe, komplikované i 
jinými novými Zákony, zvlášf obtížný. 

Právní problém bydleni zasahuje do těch nejrliz
nějších obort1 předpisů soukromoprávních. 

Jest povahy nejen hospodářsky, nýbrž i právně 
různé podle toho, jde-Ii 1'1 bydlení v domě vlastním 
- vrcholný ideál hospodářského i právního uspořá-
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,spory YLe voc-e.C:Jh hytových. 

dáni této nejdůl~žitějši potřeby životni občanů ~ sou
kromoprávním řadu posavadnll!, - nebo v dom':, spo
lečném několika spoluvlastnikum, v domě drllutev
ním. jiné opět v bytě služebním, naturálním, továr
ním domovnickém a pod. 

Zvláštní skupinu svého druhu, zároveň skupiou 
nejpočetněiší, tvoří bydleni nájemní a podnájemní 
v domech cizích a vůbec uživáni mistnosti na pod
kladě soukromoprávní obligační smlouvy nájemní: 
ujednané v rámci předpisů občanského zákona mezI 
vlastníkem domu jako pronajímatelem a dočasným 
užívatelem místnosti jako nájemnikem. 

pouze do této posledni skupiny soukromých práv
ních poměrů bydleni zasáhl zákon o ochraně nájem
níků svými donucujícími předpisy rázu veřejnopráv
niho - ve svých důsledcích však nejen pro bydleni 
pouze nájemní, nýbr~ nepřimo i pro bydleni, vl,!st
níků a spoluvlastníku v domech ochranou dotcenych, 
způsobem dokonce velmi pronikavým. . 

Ve věcech bytových vyskytují se u soudů spory 
povahy nejrůznější. Některé vyskytovaly se již v do
bách normálních, před zavedením zákonné ochrany 
nájemniků. Byly to kromě sporů z rušené držby, po
měrně řídkých. spory o platnosti nebo neplatnosti 
nájemni smlouvy, o nájemné. rozsah uživaciho prá
va, zejména ohledně podnájmu, pravidelné spory vý
výpovědni, žaloby o zrušeni nájemní smlouvy bez vý
povědi a pod. 

Spory tyto zůslaly a vyskytují se í za platnosti 
ochrany nájemníků ohledně všech nájmů chrá,!ěnýc~ 
i nechráněných, bytovou krisi a způsobením zakonne 
ochrany namnoze v podu větším a intensitě zostřené. 

V širšim smyslu slova spadaji sem i spory o Vyd. 
klizeni mistnost! užívaných bez právniho důvodu. -
I tyto velmi často souvisi s řešenlm otázek prá~ 
nájemnich se dotýkajicich, neboť žalovaní zhusta prob 
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žalobě o vyklizen~ se bráni námitkou, že neuživaji 
mistnosti bez pravniho důvodu, nýbrž na základě 
práv nájem~ich jim přislušejících, dokonce se zvlášlní 
ochranou zakona. Ve sporu pak nulno vyhledati a 
zjistiti podstaln oprávnění k užíváni míslností se sta
noviska žalobci a s druhé strany žalovanými tvrze
ného. Cetné jsou i spory oposlční a pod. v tlzení 
exekučnlm o vyklizeni místností atd. 

Vzájemný poměr řízeni výpovědního 
podle zákona o ochraně nájemníků a podle civiiniho 

řádu soudního. 

Před zákonem o ochraně nájemníků bylo řlzeni 
soudní ve věcech bytových formálně celkem jedno
du.ché; Pr?v~delnév.i"í~e1}ív sporné jak O žalobě o vy
kllzem. ze)mena uZlva-h zalovaný (dle tvrzení žaloby) 
místno.sti bez ~rávniho ~ůvodu,. tak i. O výpovědr 
soudm nebo mlmosoudm. byly-h proti ní u soudu 
včas podány námitky. 

K tomuto řádnému řízeni spornému ve věcech .ná
jemních přibylo za plalnosti zákona o ochraně ná
jemníků nesporné řízeni o svoleni soudu k výpovědi 
jež zákon stanovil jako podmínku zrušeni nájemní 
smlouvy výpovědí se strany pronajimatele přÍ všech 
nájmech a podnájmech - pokud nejsou z oem-lUlY 
zvláštniho zákona vyňaty. 
.. Dvojí řízení současně vedle sebe jest tu určeno 
k dosaženi téhož cile, zrušeni nájemni smlouvy vý_ 
.povědí - sporné a nesporné. 

V určitém připadě může ovšem vésti k výsledku 
jenom ten způsob řizeni, který pro ten připad záko
nem jest předepsán: pti nájemním poměru chráně
ném návrh na svoleni k výpovědi v řízení nespor
ném, při nájmu nechráněném řádné řízení výpověd
ní dle civilniho řádu soudniho. 
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Jen že - kterou z těchto cest pronajímatel má 
nastoupiti, musí u sebe rozhodnouti hned pří počát
ku řlzení, kdežto, která cesta jest bezpečně správná, 
se objevl teprve při jeho konci. Otázka příslušnosti 
řízení závisí tu od rozhodnutí pre;udicielní otázky 
hmotně'právn~ jež je zároveň předmětem sporu, 
zdali totiž nájemní poměr podléhá ochraně. A právě 
tato základní otázka může býti meritorně rozřešena 
teprve konečným právoplatným rozhodnutím v řI
zeul zahájeném, jež i pro pouhou otázku příslušnosti 
numo až ke konci dovésti. (Srv. roz. pod č. 193.) 

Takto způsobuje dvojakost formálního řízeul i 
otázku příslušností stále nové a nové obtíže v 
pro soudy a účastoiky, jež ani četnou judikaturou 
nejv,ššího soudu, jak zkušenost ukazuje, posud spo
lehlivě nemohly býti odstraněny. 

V tom směru se zdá, že ve skutečnosti nesplňuie 
zcela předpoklad, vyslovený v posudku 
soudu [právník 1929 str. 4491, že "strany 
právní zástupci, dbali ustálené judikatury nejv~'ššiho 

soudu, nemohou na dále býti vážně v r2~·~~·~~;~;~ •. · 
,.; mají počínati v tom kterém případě". 

poměr obou těchto řízení VÝPOVěd~í~C:h~, i~1:!!!:~~~~ nesporného, v otázce pro praxi snad 
které z obou řízení pronajlmatel k 
má nastoupiti, za nynějšího stavu zákonného 
Dení vyjasněn způsobem všechny pochybnosti ",,·Iu.:u
jícím, tomu zdají se nasvědčovati i četná 
rozhodnuti nejvyššího soudu, z části i v tomto 
citovaná. 

V této souvislosti budiž tu uvedeno ještě 
rozhodnuti z doby nejnovější Sb. č. 9747 Iz 20/3 
v jehož důvodech k otázce poměru mezi řlzenim 
výpovědním sporným a nesporným se pravl: 

I,Dokud trvá ochrana nájemnikti. nemtiže prona;imatel volně 
pověděti byt podléhající tomuto zákonu, nýbrž mfiže tak 
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,Ř.íiZ€lIlJÍ vý!p~rvědní. 

jen se sv~~enim # s?u,du, má~li proto důležitý důvod (§ 1 z'k 
o ochr. naf.) })ava.h t~dy v'Ý'pověď podle předpisů civíln!ho řád. 
8oudni,h0 o nalemD~~ rfzen~,.w nevyžádav< si soudoJ svoleni podle 
§ 4 zák; o ochr. Da,., "mu~.í JIZ ve výpovědi tvrditi a d6vod udati, 
že s.e ~akon o oehrane n~emnikti nevztahuje na vypovídané mist. 
nosb. J,?ak by s~ud odeprel podle § 42 j. D. vydati příkaz podle 
§ 562 crs. a odkazal by vypovidajfcího na Hzení nesporné." 

Z?á se ovše;'l'~ že požadavkem, ve výpovědí tvrditi 
a duvod u~ab, .. ze ochrana na vypovldané mí.toosti 
se nevztahuJe. Jinak. v, souhlase s jinými rozhodnu!lmi 
tu vyslo.ve,:,ym, v.k!.á.da se do ustanovení § 562 ds. 
nova r:a/ezltost, Jez Jako pod~ínka, doručeni vypovědi 
a vydani příkazu k vykhzem v zakoně samém t
novena ~ení. _Ostatně í tak na konec by se mohlo ~~ 
soudu. v,Ypoveď podle § 564 cřs. doručujícímu vůbec 
jednat! Jen o P?uhou formalitu, jejíž doplnění bylo by 
pak sn.a~ m~~no ,dle § 562 odst. 3 a § 84 cřs. též 
d?date.cne vyzada!J, nebof zkoumání materielní opráv
nen,!sb takov~ho tvrz~ní vymyká se vůbec z působ
nosti soudu vypověď Jen doruČUŤÍcího. 
. Tak!o zn".menalo ~y !oto zařízení opět jeu forma

hlu . ve~ně I pro ,dals~ rízeul celkem bezvýznamnou, 
proh nlz by vYPoVtdany zase mohl čeliti jen námitkou 
Qchr~,ny v č,:s _dle § ~62 cřs. uplatňovanou. Při nej
menSlm pro r~rení otazky příslušnosti řízení předem 
by se nzc nezlskalo. 
~d~ .se t~d~ž, . ž~ í. nové dalši zkušenosti vedou 

k .J~d!nem.u ::ese~l Ja.nemu a spolehlivému - odstra
mtl ,!p!~e ['Zem nespOT'!é o svolení k výpovědi a 
navTa~ltl pusobn.t?st pravIdelného řízení výpovědního 
spor:neho I pro naJemní smlouvy zákonem posud chrá
lIěn.~. pouze s jistými přiměřenými změnami, jichž 
zv~astDí ochran~ zákona pro toto řlzeul nutně vyža_ 
dUJ~ (sn,ai a.dl

l 
na 'k způsob v článku Soudní řlzen! 

o vypove I po e za ona o ochraně nájemulků, Práv
ník 1929 str. 615 naznačený.) 
Odstraněnfm řízení nesporného samy sebou by od-
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adly všechny formální ne~náze kompet~nční, j~m~ r v zájmu hospodárnosti ": říz,ení s~,!dním J,est s.e vz,~y 
kud možno vyvarovati bm spIse v zakone VYII

!:ečném. Nad to by od,stra~ění .tohoto zvláštní~o. řl~ení 
ve věcech nájemních 1 pro naJmy posud chranene _~a 
konec účelně zapadalo i do likvidačního rámce ny.nelši 
zákonné ochrany, připravuiíc takto i ve formách nzení 
návrat k právním poměrům pravidelným. 

-oo~ 

V následujícim přehledu podává se pokus o 
uáni judikatury nejvyššího soudu ve věcech bv'lo'vV"Ji 
z doby nejnovější. 

Pod Č. 177 a 178 předem uvádějl se 
Sb. č. 6076 a 6633, obsahujíc! stěžejní zásady o 
jemném poměru soudniho řízeni výpově.d';llho 
zákona o ochraně nájemníků a podle ClV~lnih~ 
soudniho, z nichž vychází nejvyšší soud 1 v Cll. 

sudku v Právníku 1929 str. 449 a n. 

Řádné řízení výpovědní za platnosti 
kona o ochraně nájemníků. 

Výpověď mimosoudnt 

177. Výpověď mimosoudn! za ~ch!any ~~'~íei:m~nj~k~Ů~n;j.n~if.~~~~;; účinnou ani tehdy, nebyly~ll proh Dl podany 
stl přes to žalobou vyklizení. jest žalobu 
dal žalobu o vyklizeni na základě mimosoudní 
žalovaná nepodala námitek. Soud prvé st?lice 
hověv námitce nepřípustnosti pořadu p'ra.va s U;n o~~;~~:~~,~: 
že po dobu platnosti zákona o ochr. náJ. Jest kazdá 
svoleni soudu naprosto nepřípustná. Odvolací soud 
žaloby, poněvadž opomenuti námitek proti ~ . 
má hmotně-právně za následek zrušeni pomeru 
ch. a ustanoveni §§ 1-6, 7 zák. o ochr. oáj. 
úmluvu ná;emnika s pronajimatelem o zrušeni 
nevylučuji, by se nájemnik dobrovolně n~vz?al námiliek 
mosoudni výpovědi; následky s tím spoJene musi 
obě. Zo, a, žalobce jest oprávněn žádati žalobou vvldizení 
Nejvyšší soud obnovil rozsudek prvého soudu, 
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Výpověď m:irmtosoudni Z<l pla1,nosti oúhi>any. 

zrninou, že se námitka nepřípustností pOřadu práva zourhaje. -
Předpisem § 1 zák. o_ochr. náj., který jest předpisem práva ve ... 

Ucího, § 7 odst. 2, se stanoví, že po čas působnosti zákona na. 
<.chr. náj. jest platnou pouze výpověď z bytu podaná pronajímate· 
lem II soudu a jen tehdy. dá~li přislušný soud k výpovědi té svo
lení. Dle § 4 odst. 2, nabylo-li usneseaf o svoleni k výpovědi 
práVIli moci, nahraZUje platnou výpověď. Z těchto zákonných před. 
piSl1 je zjevno, že žalobce dav žalované výpověď mimosoudní, pro
vedl úkon. jemuž vdbec nelze přiznati účinek platné výpovědí ': 
dal výpověď podle zák. o ochr. Báj. neplatnou a neúčinnou a to 
i tehdy. když žalovaná na ni nereagovala. ne-podavěi námitek. -
Právně mylným jest názor. že nepodáním námitek proti mimosoud~ 
ni výpovědi jest mlčky uzavřena smlouva o zruieni poměru Dá· 
jemn1ho, § 863 obč. z., a že má hmotně-právně za následek zru
šeDi poměru nájemnlbo. § 566 cřs., nebof pak by výpovědi mi
mosoudni byla přiznána větši působnost a účinnost, než výpovědi 
lOudni dle § 562 cřs., které zákon po dobu platnosti zákona o 
ochr. náj. platnost a pdsobnost odepřel a byly by tfm na dále 
dokořán otevřeny dvéře k obcházeni zákona. V přtpadě Sb. Č. 
2766 nešlo o mistnost pod ochranou zákona. - Působnost zákona 
o ochr. Dá;. neni nikterak obmezena tím, že zákon ten nezrušil 
vý.loDně působnost § 565 a 566 cřs., neboť padle § 9 obč. z. sta
čí, když zákonný předpis byl změněn novým předpisem zákonným, 
což se též ohledně zmfněnfch §§ c::řs. stalo zákonem o ocm. Dáj., 
pokud jde o výpověď pronajimatele. nikoli ohledně vypovědí ná
jemci, pro dobu a mistnosti, pokud se zákon o ochr. náj. na ně 
vJtahuje. - Z mocí úředni musel se dovolacf soud zabývati ná
mitkou nepfipustnosti pořadu práva. Tuto uznal za 1J(Joddvodně· 
nou, neboť žalobce se domáká vyklizeni bytu na základě úmlully 
mlčky učiněné a nikoli uznáni platnosti mimosoudni výpovědi a 
dlužno proto o n'ároku takto formulovaném rozhodnouti pořadem. 
práull. Není proto důvodu ke zrušeni rozsudkii nižších soudů pro 
zmatečnost ~dle § 477 č. 6 ch., nýbrž jen ke z:měně rozBUdku a 

. zamnouti žaloby. Sb. č. 2278.) Roz. 31/5 1926 Sb. č. 6076. 

Exekučlli vyklizeni 
Da základě výpovědi mím.osouchií~ 

. 178. Žádá-li pronajfmatel za exekučn( vyklizeni místnosti na zá~ 
~ladě soudní nebo mimosoudní výpovědi, proti nfž -nebyly podány 
~mitky. jest na něm, by proká%al. že jde o jednu z výjimek § 311. 
'~. o ochr. náj. - Pří mimosoudní výpovědi jest podati průkaz 
., ,xekučnim návrhu a nelze bez takového prdkazu povoliti exe
kuci. - Otázku mezi str,anami spornou, zda jde o d1Ínl, pOdléha
j~cf. .zákonu o ochr. náj. či o novostavbu, zákonu nepodléhajicff 

aeb:e řešili v exekuČDlm H.eol. (Na základě mimosoudlli vfpo-
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V ý\p:ov ěď so,u.ďluí Zla. prllOl'tlTh01St1i odhreny. 

'Vědí pronajimatele, proti niž nájemnik nepodal námitek, povolil 
pntý soud exekuci vyklizenim~ RekuTsní soud exekuční návrh Za .. 
mitl. použív tu v podstatě odůvodněni nejvyššiho soudu z 
Sb. Č. 6076. Nejvyšší soud nevyhověl dovolovacimu rekursu a 
pojil další odůvodněni, v němž mimo jiné praví: Exekuční 
se opirá o mimosoudní z bytu. která formálně odpo·,ídÓl. 
předpisům § 565 odst. 2 a a proti které nebyly II 

podány námitky. Kdyby zákona o ochr. náj .. byla 
ková výpověď jíž sama podle § 1 č. ex. ř. ~~:t~~~~ •.• 
exekučnim titulem a' s~~):t9~~II'i~~:tP:~:~~e,~~ Za.p 
zákona o ochr. náj. (č. 
!liho svoleni k výpovědi, 
předpis platí jak pro 
však svoleni soudní I?" .. idle,m, 
dlch, protiRkterým 
posud příležitosti 
podati průkaz o tom, že jde 
.zák. o ochr. Dáj. uvedených a jest 
nim návrhu, jimž se žádá na soudě, 
za platný exekuční titul, by podle exekučního 
kuci povolil, což se děje podle § 3 odst. 2 ex. ř. 
odpÍU'ce, a pak aby provedl podle § 349 ex, ř, vyldíZ<>Dí. 
54 odst. 1 Č. 3 ex. ř. musí již návrh exekuční obsahovali 
údaje pro rozhodnuU soudu exekučniho důležité, dle § 55 
ex. ř. okolností takové musí býti dokázány navrhovatelem. 
hovatel průkaz podle § 31 zák. nepodal a ani se o něm v 
hu nezminU. Otázku spornou, zdali jde o dům, který po,ilébázá. 
konu Q ochr. náj. - jak tvrdi povinná strana v rekursu -
novostavbu, nepodléhajícÍ oehraně nájemců - jak tvrdí VVlmába" 
jici strana v dovolacím rekursu - nelze řešiti v řízeni 
ním.) - Roz. 23/12 1926 Sb. Č. 6623. 

Výpověď soudní - Exekuce vyklizenim~ 
179~ Zrušeni soudní výpovědi z nájmu lze se domáhati 

mUkami, tř~bas se na byt vztahuje ochrana nájemců. -
poiile § 39 Č. 1 ex. ř. jest přípus\na jen, kde to zák"o~n~~~ď,li~;~ 
(Žalobkyně domáhala se žalobou výroku, že soudní v' 
neplatnou a že žalovaná jest povinna trpětil by na ~:l::~!!,:~í; 
sudku' exekuce nuceným vyklizením bytu byla' zrušena-

a) výpověátýkajici se domu, jenž jest pod ochranou zákona 
náj., vzhledem k předpisům tohoto zákonu jest n~platnoa 
že nebyly proti ni poddny námitky, a mimo to za ústního 

bl ž. výpověď pozbyla plalnosti vzhledem k § 575 odst. 3 cr!~!:::~ 
žalovaná nežádala ve 14 dnech po pravoplatnosti soudní 
o nucené vyklizeni. - Žaloba zamitnuta prvým soud~m 
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iŘádlné ,ř,í'7..e1l11 vÝ[J,Oivědní. 

bezúčíonost výpovědi by mohla býti v' d v • 

slitek adb) že tento dllvod mohl b'tr:r1vo ena Jen podáním ná
povoleni exekuce. Odvol. soud shled!t ~ uplatněn ~ekursem proti 
pro nedostatek předpOkladi1 § 228 cřs :d~O)b.? ~eoduvodněnou ada} 
oposičn1. podle § 35 ex ř které . y ze Jde o žalobu novou, 
návrhu jf odpOvídajícího' a "která se v~ak nedostává žalohnfuo 
Nejvyšši soud nevyhověl dovoJán?eD~&tol! pd!te samé žaloby. -
• podstatě o žalobu podle § 39 y' 1 e p~vož ího oddvodněni jde 
přfpusfna jen tam, kde zákon i' d' e~. r. aloba taková je však 
§ 529, 595 eřs., čl. XXIII a xlv ~voluJekna pf. v připadeeh podle 
odp. řádu. podle čl. XVII úv z ;: z. cro .. podle § 6, S. 12 
výp.ovědí za neplatnou miiže s~ státi e:. řádu. Prohlášení soudni 
Jmou však celtou než podá,nim námit k vše~l v pfipadě § 512 eřs .. 
se domáhati prohlášeni soudní výp e y 10 e § 5~2 a n. ds. nelze 
zákona na ochr. náj. mohla se s účinkve 1. f70a zr'!senou. Ochrany 
tehdy, kdyby byla podala námitky pr tm p iZ,nivym dovolávati jen 
n~kde nevyslovuje, Že by bylo lze v 11 s~u Dl vypovědí, aD. zákon 
DOsti soudní výpovědi dané podle § 5~~~: 1 Da pr~hlášení hezťičia
bytu v domě, jenž jest pod jeho o h s pronaJlmatelem ohledně 
kdyby tomu tak bylo, byla by žaloba ranou:y ~ přece jen tebdy, 
§ 39 Č. 1 ex. ř. Roz. Sb. Č. 6076 6633 nlZ. J .~ přfpust08 ·podle 
klad.) Roz. 13/4 1928 Sb. č. 7965 a mall Jmy skutkový pod-

Pozn. K roz. pod č. 177 srv n' '" dl" 
k d Č 118 • a pro a ~1 roz pod - lsn 18' . roz. po. na př. roZ. pod č. iS5. 186.' c. 'I,J- .. 

Řádné fízení výpovědnr. 

Výpověď mimosoudní N" 
180.. Proti mimosoudní výpov y di . t .' - amttky. 

mi~, i když výpoyěd nemá náiežit~::i §P5:~ti dčas u soud~ ná_ 
(Sb. c. 2766. - Vypověď k . 'Ik' o sl, 1 • 2 crs. _ 
Rv. I 570/30 Kr Co I 154/29,j'am, am zrušena.) Roz. 2317 1930 

181. Mimosoudní vý ověd' Obsah výpovědi. 
odsl't a 2. ds. {t.;. !načeDr:~d~b~ahov~ti jen údaje y § 562 
kter:é .má nájemní smlouva skončit. e. u , najmu, udání lhdty, ve 
nince pro doručení, nebydli_li v ob a á:enk a bydliště plnomoc
o,!,t.,2 cř.s.l, nikoli též návrky uved::é V o resnf~o so~.du, § 565 
klizeni aru poučení o námitkách rot' § ~6~ ers. -fprrkaz k, vy_ 
soudnI výpověď neobsahovala P é 1 výpove~l).y - 'Třebas mimo_ 
d?ručoyáJ!!. jest proti ni podati J:ár:il::. hYdŽhšte y zmocně~nce pro 
zákJade mimosoudní výpovědi v h y"J" { alobe o vykltzeni na 
Žld§Y,-;;, vyklizovací pro obnove!r o:~:. K I ~mitce opozděnosti 

- ;9, 575 odst. 3 cls jež nebyla Ume y, § 1114 obč. Z., 
stolice skutkově přecÍ~esena § 178 vřtízeni I předy• soudem prvé 

I C s.. ne Ze pnhližeti Z moci 
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iMámOSiOJud\lt.Í 'vÝ1P()yěd. 

'U ' odvolacím nepřípustnd novota, § 482 cřs.}. Roz~ 1lÍřSCU, " uzenl 

16/8 1929 Sb. Č. 9116. Doručení mimosoudní výpovědi, 
latnosti mimosoudní výpovědí. U yýpov~dí za~lané j~~ 

iB2. K. 'd . rekomandovaný s návratkou Jest nahradm dorucen, 
-SOll'krOmy I::;:no (§ 87-122 cřs. tu Deplath Přijeti dopisu
P~~~d:;n1 výpo~ědi - potvrdila úřednice žalova~é. firmy 

~2j;e~ ~~:~~~i t~;d::.:ti~~t~ ~e;:~).teIf~~ 1~~~111:;8~~: 
Právnlk 1928 sir. 534. . . 'd' 

183. Účinností mimosoudní ... náJemcovy vypove 1. 
§ 562 ds. není na závadu, ze byla dOr1~cena 
telky, pakli se pronajimatelka,o. výpovědi 
$Oudru. výpověd netřeba doručIti podle 
do ulostnich rukou; na v~řipad. 
vztahl)vati úvaby o neÚC1DDosb 
<! 6(76) Roz. 25/9 1929 Sb. č. " . 

. 184. Třebas mimosoudní ne~us! býtI dopru~:cfo;~v~an::a;~:b:i dle řed isů o doručováni nelvori zakonem. 
<I kl~du p. doručeni (§ 565 odsL 4 cř •. ) p .• tvrzen. 

;1' blíže nejmenovaného dopisu pron8J.(matel~va a 
~i:dě takové výpovědi povoliti exekucl vyklízeDim. -
24/8 1928 Sb. č. 8245. 

Mimosoudní výpověd, Exekuce vykHzenim. 
]$5 Proti exekuci na základě notářské mimosoudni 

z nlij';'u 'na Sl.vensku podl. ~ 6,37 C!~p.), .proti ~!~réZ6k"n.: .. 
dán námitky, nelze uplatňovatI. ze DaJem Je .chranen 

'bY nájemníků. (Předpis § 7 odst. 2 zák. o ochr. 
:t:h:~ se na zrušeni stávajfcí Dáje~ni &mlo~vy. w ~~~e 
&oudlnl praXe nejv. soudu je obrana DáJemo a, ze pre 

oGlléb:á ochraně nájemníků. (předpis § 7 odst. 2 zak, o 
~evzt.ahuje se-na zrušeni stávající ná:i.emni sml,?uvy: dmWt 
wudm praxe nejv. soudu je obrana naJemnika, ze pre e 

odléhá ochraně náj., námitkou bmotné1!.o prá,va. kterou 
:pnatňovati v námitkách proti výpověd!. Zátádos~ o p~ole~d 
kuce vyklizením bytu, opřené o veřeJDono řs ou 'f'1l"0ve 

hov ..... ) Roz. 11/5 1929, Pro O. č. 162. b 
186 Byla-li mimosoudní výpověa z nájmu podle svt o 

dáDa Podmíněně, nutno prokázati. žt;. podminka nasta o. 
nost výpovědí v dopise učiněna záVislou "na 
požadavku" t .• že vypovfdaná kamna do ;":~u. 
stran~ díru nezazdi a majiteli škodu 
o nesplněni této podmínky ~u.se! 
1!lItmami veřejnými nebo vereJne 
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vyklízením na základě této mimosoudní výpovědi zamítnut.) Roz. 
9/3 1928 Sb. Č. 7850. 

Soudn! vy-pověd'. 
Lhůta k námitkám. - Počátek. 

187. Nestači, bylo-li podáni strany obsahující výpověď z nájmu, 
doručeno odpůrci ve lht'Hách § 560 č. 1 a 2 cřs .• nýbrž musi mu 
v této lhdtě býti doručen i Boudni příkaz k vyklizení. Nestalo-li 
se tak, jest výpověď (doručená bez tohoto přikazuJ bezúčínnou. 
byly-li proti soudnímu přikazu podány námitky ve lh-otě, jež po_ 
číná doručením příkazu (přikaz vz. č. 102 musí býti doručen s vý
povědi. 'teprve jím nabývá výpověď pro odpůrce právnjho vý
znamu í ohledně lhůty k námitkám. v něm uvedené.) _ Roz. 18/6 
1926 Sb. Č. 6129. 

Lhůta k námitkám. - Koneo. 
188. Lhůta k námitkám proti výpovědi z nájmu jest lhůtou prá

va hmotného a neplatí pro ni předpisy § 126 ds., § 89 zák. o 
org. s., aniž § 903 obč. z. - Ustanovení § 126 cřs. a § 89 zák • 
o org. s. zpťasobu počítání lhůt a nezapočítávání dnů pošrovni do
pravy do lhiity platí jen při lhdtách procesuálnich, nikoli při lhů
tách práva ma!erielo!bo. (Sb. Č. 4230. 3089.) Námitky proti výpo
vědi z nájmu musi hýti nfJjpozděii poslednihQ dne Ihdty soudu 
dodány a to bez rozdílu, je-li to den '8šedtú či sváteční. (Výpověď 
doručena. 29/12, námitky na poštu dané :_5/1 došly k soudu 7/1. 
odmitnuty jako opozděné, měly hýt podány u soudu nejdéle 6/1, 
bez ohledu, že je to svátek.) Roz. 24/5 1928 Sb. Č. 8074, Jur. 
Zlg. C. 878, Věstnik žel. X, č. 63. - Stejně roz. 21/2 1929 Sb. 
Č. 8720. Mimosoudní výpověď doručena 28/7 28, námitky podané 
pošlou 4/8 došly k soudu 9/8 28, ledy po 8 d.nní lhůtě v § 566 
c. f. s. předepsané - odmftnuty jako opozděné. 

Zahájení sporu o výpovědí. 
189. Nájemní spor jest zahájen podánim námitek proti výpovědi 

a ustanovením roku o nich. (Výpovědí zahajuje Se nájemní řizení. 
ale ne ještě spor. Byly~li pak včas podány námitky pro'ti výpovědi, 
jest položiti rok k ústnímu jednáni a stranu, která dala výpgvěá, 
·jest považov.ati za žalobce, § 571 cřs. Tím se zahajuje. spor. Zalo .. 
vaní tím, že podali námitky proti výpovědi nynějších žalobců, 
vstoupili do řízení. Výtka, že žalovani nebyli v řízení zastoupeni, 
bezpodstatna.) Dlivod zmatečnosti podle § 529 odst, 1 č.·2 cřs. 
jest totožný s důvodem zmatečností uvedeným v § 477 Č. 5 cřs. 
a nesmí býti zaměňován s dtivodem zmatečnosU 'podle § 477 Č. 4 
cř •• Roz. 10/6 1927 Sb. Č. 7145, Vě.!. Č. 635. 

190. Výpověď z nájmu jest považovati za žalobu (§ 571 odst. 2 
cřs, Výslovně llanoví, že jest vypovídatele považovati 'za žalobce 
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a v motivech k § 560 cřs. se uvádí, že jest o to pečovati, by 
rozdíl mezi výpovědí a žalobou při ústním jednání byl odstraněn.) 
Roz 25/9 1929 Sb. Č. 9206. 

Obsah námitek. 
191. Při jednáni a rozhodování o účinností výpovědi jest přihli. 

žeti fen k námitkám zavčas vzneseným. V námitkdch do 8 dnů 
vznesených namitáno jen, že nájemni poměr trvá dle ujednání do 
pozdějši doby. Další námitky po 8 dnech při ústním jednání vzne· 
sené

1 
že výpověď mohla býti dána jen se svolením soudu - § 1 

zák. o ochr. náj. - nebo po usneseni obecniho zastupitelstva
§ 31 Č. 3 - opozděny a nelze k nim již vziti zřetele.) Roz. 11/12 
1927 Sb. č. 6813. - Podobně roz. 24/11 1926 Sb. č. 6514: Neslači 
pouhé ohlášení námitek proti výpovědi z nájmu, nýbrž dlužno je 
v zákonně lhůtě i opodstatniti. 

192. I výtku. že mimosoudni výpověď z náímu nevyhovuje lor .. 
málním náležitostem § 562 odst. 1 cřs .• jest uplatňovati v námit. 
kách. pří čemž jest udati, které formální náležitosti chybl (nestač! 
povšechné udáni. že výpověď nevyhovuje formálním náležitostem, 
aniž tyto jsou jednotlivě vytknuty, jinak hy předpis § 571 odst. 3 
d •. pozbyl svého významu - Sb. č. 687.) Roz. 25/8 1928 Sb. 
Č. 8251. 

Námitka ochrany zákona. 
193. Námitka proti výpovědi z nájmu, že vypovídaná strana jest 

chráněna zákonem o ochraně nájemnikd, není námitkou lormálnf, 
k niž by slušelo výpověď nebo žalobu na vyklizeni odmítnouti 
usnesením pro nepřípustnost pořadu práva, nýbrž námitkou hmot~ 
ného práva, k niž nutno rozsudkem zrušiti výpověď nebo zamítnouti 
žaloba na vyklizenI. (Roz. Sb. Č. 3741, 5465. 6076, 6465. 6596, 
683B) Roz. 16/5 1929 Sb. Č. 8971, Jur. Ztg. č. 1010. - Též Sb. 
č. 8237 a j. 

Aktivni legitimace. 
194. Nedostatek aktivního oprávnění vypovídatele dlUŽJ10 uplat. 

niti již v námitkách proti výpovědi z nájmu (§ 511 odst. 3 <:ř •• 
nařizuje přesně. že pozdě podané námitky musl býti z úředni po· 
uinnosti bez jednáni odmítnuty. Námitka nedostatku aktivní legiti· 
mace jest námitkou práva hmotného a nutno ji uplatniti v zákonné 
lhůtě § 562 ch.) Roz. 21/6 1927 Sb. Č. 7171. 

195. Okolnost, že vypovldajíci družstvo se neusneslo na mimo ... 
soudní výpovědi řádně podl, stanov jest uplatňovati v námitkách 
proti výpovědi. Roz. 24/8 1928 Sb. č. 8245. 

196. Pr'vo dáti nájemníku výpověd v obvyklých výpovědnfch 
lhůtách anebo po41e aájemnf smlouvy přisluší za vnucené spráuy 
i majiteli domu, děje~li se tak za souhlasu vnuceného správce 
v zájmu vnucené správy (pro neplaceni nájemného). Lhostejno, ~e 
lOuhJas vnuceného správce nebyl prokázán hned pH dáni vfpo· 
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'Yědí. nýbrž až ve sporu do vynesení rozsudku prvého .oudu. 
{§ 109. 111 ex. f.). Roz. 29/9 1929 Sb. 9206. 

N 
. k d Pasivni legitimace. 

197. á~d u ne. ostatku pasiuni legitimace ke sporu (že nájemní 
$IIlI~uvu UJ~dnala firma ItBe~ard K.- a nikoli Bernard K., jehož 
pozustalosb byla dána výpoved) lze proti výpovědi z nájmu vznésti 
i V dodatku k prvnimu podání, jen když se tak stalo u osmidenní 
lhdtě (oddělené vzneseni .Dá~it,:k mt\že míti vHv jen na útraty. 
§ 41 c~s,). -, Vznesen.a~h ... namdka nedostatku oprávněnosti ke 
sporu, Jest se li zabývati árzve než se přikročf k jednáni ve věci 
.amé. Roz. 2/12 1927 Sb. č. 7582. 

198. Výpovědi která jako jednostranné prohlášení vypovidajícíh 
vede .dle ~ 1116 ?bwč!~. k zrušení nájemní smlouvy, může bý~ 
d~na, J~n te s"mluV11;1 "caslI, ~ kterou nájemní smlouva byla uzavřena 
lttkoh 1 manzelce, Jez s nájemcem v témž bytě bydtf (§ 92 obč )' 
Námitce nedostatku pasivní legitimace vyhověno Roz 7/1 i:28 
Sb. č. 7685. Jur. Zlg. č. 831. . . 

~ . ~á~tka věci zahájené a rozsouzené. 
.199. I v ,rf~enf o ,?3;mltka,~h ~roti výpovědi z bytu lze uplatmti 

procesní namdky veCI zahaJene a věci právoplatně ro%hodnuté 
iest i tu .hleděti k nim z úřadu. Těchto překážek není, oPfela~li 
vypovfd~Jícf strana v druhém výpovědním řizenf oprávněni k soudní 
vtpovědl ~z svolení sou~u r§ 4 zák. o ochr. náj.} o jiný ddvod, 
nez ~platD.da v předcházeJ!cim výpovědním řízeni. O námitce věcí 
z~háJ.eDé Jest rozhodnou!1 podle stavu v době tozhodhutí o nf. 
~lkol~v podle s~vu v dobe, kdy byla- námitka učiněna. (V prvním 
rf~e~l výpovědD1~ ~ozsudkem.z ,10/-10 1929 výpověď zruliena na 
natOltku, ze ':YPovld~Jící soc. pOJ. ustav nabyl domu teprve r. 1923-
§ 31 ,čst. 1 c. 3 i pred právní moci rozsudku dala vypovídající 
~~ 11/10 .1929 Výpověď s touž Výpovědnl 1hatou, v Díž tvrdn •• 
'ze J~e o na8tavbu z ochrany vyloučenou § 3,1 odst. 1 č. 1. Námitka 
zahaJeDI rozepfe zamllnuta.) Ro •• 20/3 1930 Sb. Č. 9747. 

•. Výp!vědDi důvody. - Předběžné otázky. 
o 200~ 1 "! rlzení o ná!lldk~ch protL výpovědi z nájmu lze feliti 
,řed~ezne otázky (ztratu clenstvi- o družstvu, - § 190-- Cř8. plaU i 
p,ro řízeni podle § 56,0 a n.) Vfpověd nelze- zrušiti jen z důvodu, 

_ ž! V! výpovědnfm nav:rhu nebyly uvedeny ani rozvedeny výpo
ved .. dd"ody. - Roz. 30/11 19.9 Sb. Č. 9425 

,201 •. Výpově~ z náj~u není nepřípustná proto, že o výši nájem. 
R!ho. lako o pre~určuJfcí otázce neni ještě rozhodnuto v zaháje. 
nem sp.~ru (Druzstuo dalo výpověd, že člen odmital platiti zvý. 
lené naJemn~. Proceani soud má rozřešiti prejudicíelof-. otázku zda 
žalovaný pravem odmítá platiti zvyšené Dájemné' dle § 1.90 cia., a 
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Spoll'mé ř~z;emí Yý1po'vědn-Í. 

ů- 'iž proto že o té~o otázce je zabájen jiný spor, výpověď 
ne~·ti ~ Roz. 5/10 1928 Sb. Č. 8356. 
zraO;" Jestliže výpovědui ddvod, byt i teprve po učiněné výp~
ěd' odpadl (na pf. opravy dle smlouvy byly provedeny), nemdze 

být{' výpovědí soudem vyhověno. Roz. 16/3 192& Sb. Č. 441. 

Opětovná výpověď z těchže mistnosti. 
203. Opětovné soudn! výpovědi z těchž1e místno~stí jso,u indi~i-_ 

d alisovány jejich datem, tvořf samostatny důvod zalobm a nejd" 
t "díž o res judicata, byla-li podána po právoplatn~m zrušení vý
~vědí pfedcházejíci výpověď no.vá. - Nepodáni op~avného ,~~o

Pf'edku proti rozsudku prohlašujícímu soudoi výpoved:ta neuctlls:u netvoři samo o sobě uznáni nebo přiznáni, že dotyčný 
II "em podléhá ochraně nájemniků a nemůže býti považováno též n:] vzdáni se mlčky výpovědního práva smluvně pfIslu§ejíciho (§ 863 obč. z.) - Oprava lhiity k stěhování jest v řízení I. stolice 
i se stanoviska § 405 cřs. přlpustna, - Výpověď daná dne 8/4 
1930 na 1/ roku má podle § 5 nař. č. 173/1924 Sb. z. a n, ten 
význam. Ž: odpdrce musí nájemní předmět do 14/7 1930. 12 hod. 
pol. pod exekucí vykliditi (v tom smyslu Sb. č. 6866.) Roz. 9/8 
1930 Sb Č. 10084, Jur, Ztg. č. 1139. 

204. Za výpovědní důvod lze použíti i ddvod uplatňovaný již 
v př~dchozi yýpovědi, jež byla zmařena. třeba jíž tento dt1vod 
byl odčiněn v době podánI nové výpovědi. (Výpověď da~á 12/10 
1928 z důvodu, že vypovídajíc! proti úmluvě měla podnalemmky: 
vzato zpět poněvadž byla doručena teprve 1,5/10 28. Vypovídana 
v prosinci' 1928 podnájemnjky dala pryč. Výpověď daná 7fI 29 
znOva proto. že porušila 'nájemní smlouvu, podle. nfž odst. VI", 
vzala na vědomi, že pronajímatelé nesouhlasi, aby Sl vzala do na
jatého bytu podnájemniky, Um, že v létě 1928 vzala do bytu pod .. 
nájemníky ponechána v platnosti. Smlouva I?yla na 31/~y roku, ale 
1/41etní výpověd vyhražena dle odst.. VII. na]. sml.. k?yz yby nepl .. 
nita závazky ~smlouvou převzaté a ze]ména. když by Sl drzela po~
nájemnfky. Zalovaná namítala,_ že .. podn~~~m~iky vz;,la p.roto. ze 
vyjednávala již dříve o svolem k JIch prl]eb a kdyz v h~topadu 
1928 ji bylo sděleno, že pronajimatel nesouhlasi, dala }e pry~, 
takže v lednu už podnájemníky neměla. 10 nent výpovědl na za
vadu - to mohla žalovaná namitati jen tehdy, kdyby bylo lz,: 
vytknouti žalobc6m, že liknavosti v uplatňováni svého práva da1,: 
konkludentnim činem na- jevo, že se s_vébo práva ~a výp.ovid 
z uvedeného důvodu vzdávají - tomu však t~k v dane,?l . .přtpad~ 
nent _ dali proto výpověď v říjnovém te~m1nu a kdyz 11. ~~seh 
vzft zpět protože byla pozdě doručena, dah výpověď v neJblldím 
termínu 'lednovém 1929. kdy nejdřive opět mohli výpověď dáti: 
(ndvol. dův.) - Roz. 19/10 29. Rv. J. 1287/:19. Právnik str, 353/1930. 

132 

poznámka zasilatele připojená v Právniku str. 356, že stanovi~ 
sko nejv. soudu v tomto rozhodnuti je zcela opačné, nežli je pra· 
xe rek. soudu ve věcech nájemních podle zákona na ochr. náj., 
jež zásadně háji stanovisko, že důvod výpovědní musf býti dán 
v době podáni návrhu - neni zcela přesná; řízení dle zák. o 
ochr. náj. je jiné. podle § 4 musí být důvod výpovědí v návrhu 
uveden a o něm Re koná šetřenf, také jde v pffpadě nejv. &loudu 
o důsledky smluvniho porušení závazků nájemníka. 

Zpětvzeti výpovědi za řízeni o námitkách, 
205. Kdo dal výpověď z nájmu (pachtu), m6že jí vzlti zpět pou~ 

ze za podmínek § 237 cřs. (tudíž po počátku prniho roku, k ně~ 
muž se odptirce dostavili jen s jeho svolenim, leda, že by se ža
lující vzdala zároveň i nároku - § 552 odst. 4 cřs. - neboť vý
pověď podle sve právní povahy se rovná žalobě § 571 cřs. -
Roz. 14/9 1927 Sb. Č. 7323. 

206. Obmezili žalobu lze bez její změny jen za předpokladri 
§ 237 ch. {pro zpětvzetí žaloby v6bec, tudíž se svole~im žalova~ 
.Qého kdykoli do konce ústního jednáni, bez jeho slJolení jen do 
počátku I. roku. nedostavil~li se žalovaný, také při něm a po té 
do konce úslniho jednáni jen. zřekne·lj se nároku. Nezřekne-li se 
žalobce nároku a nesvolí-li žalovaný k částečnému zpětvzeU ža· 
loby, není zpětvzetí podle § 23J možné - tento právní důsledek 
nelze obajíti poukazem na § 235 - že nejde o změnu žalobnfho 
diivodu. § 235 upravuje jinou otázku, pokud má na mysli též 
zpětvzetí žaloby, může to býti jen takové, jež zákon v § 237 do
voluje. Odepřel-li žalovaný svolení k obmezení žalobnfho nároku 
bez zřeknutí, musi býti o celém nároku jednáno a rozhodnuto.} -

. Roz. 3/11 1928 Sb. Č. 8436. 
Rozhodnuti a výpovědi, 

207. Lhostejno. že ve výpovědi z nájmu byl uveden výpovědni 
Je_fl pozdější, než stanoví výpovědní řád {den vyklizeni 15. na místě 
dne 14. října, § 562 jen předpisuje, které údaje musi býti ve vý~ 

. povědí obsaženy, tomu je vyhověno a stanoveni pozdějšího dne 
.. není na újmu vypovidanému}. Roz. 12/1 1926 Sb. č. 5643. 

208. Odporuje ustanovenim § 575 a 405 ds. dána-li z bytu 
výpověď 14denní, soud však UZDav výpověď účinnou stanovil vf~ 
povědní lhůtu čtvrtletní. (Soudu ve sporném řízeni jest řešiti toliko 
~tágku, zdali výpověď tak, jak byla dána, uznává ~e buď za účinnou 
nebo za zrušenou (§ 572 cřs.) a v prvém případě, když již v době 
vynesení rozsudku prvým soudem byla nájemni doba prošlá, VyD 
řknouti úroveň podle § 513 cřs., kdy najatý předmět má býti 
-odevzdán. Dospěl-li prvý soud k přesvědčenf, že žalobce nebyl 
oprávněn dáti výpověd na 14 dnů, nýbrž ve lhůtě čtvrtletni, měl 
uznati, že výpověď žalobcova se zrušuje a nikoli, že jest po právu 
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t dy účinnou avšak s jínou výpovědní lbdtou. Učinil·li ta~ ne .. 
a ti se sice sá~ s sebou v odporu, § 471 č. 9 cřs, nýbrž v odporu 0: z.ákonem, § 572, 405 cřs., přisoudiv. co nebylo navrženo, Žalo. 
!An:ý však přes to nemúže se domáhati nápravy této vady, nebot 
měJa.li při správném postupu soudu býti ponechána v platnosti 
kraUl výpověď 14denní, bylo vyloučeni dodatku určujiciho neprá
vem lhútu čtvrtletnf v jeho neprospěch a právem proto odvolací 
soud na jeho odvoláni rozsudek prvého soudu PQtvrdiL) Rol'. 9/2-
1927 Sb. Č. 6788 Jur. Zlg. č, 681. 

Hodnota sporu o výpověd, 
209. Pro určeni hodnoty předmětu sporu o výpověď z nájmu 

nerozhoduje hodnota nájemného za navrženou výpovědni lhiltu, 
nýbrž -oceněni žulobcovo podle § 56 odst. 2 j. D. - I ve věcech 
nepatrných ptali pro určeni hodnoty sporu předpisy §§ 54-59 j. n. 
_ Odvolací soud neni oprávněn určovati sám hodnotu sporu a 
prohlásiti za nepatrnou spornou věc, již' žalobce v žalobě ocenil 
nad 300 Kč. (Ve sporu výpovědním žalobce ocenil hodnotu před~ 
mětu sporu 1.000 Kč; zákon nedává soudu právo, by toto oceněni 
zmfrnil - § 60 j. n. a contr. - odvol. soud neprávero pokládá za to, 
že pro určeni hodnoty předmětu sporu o výpověď z nájmu roz" 
hoduje hodnota nájemného za navrženou výpovědni lht1tu; proto 
n.n! v zákoně podkladu.) Roz. 11/8 1928 Sb. č. 8214. - Pozn. 
Srv. však roz. z 12/4 1929 Sb. č. 8875~ Oceněni předmětu sporu 
odvolacím soudem (§ 500 odst. 3 ds.) jest pro stranu í pro dovo~ 
laci soud závazné. třebas soud při výpočtu jeho pochybil proti 
ustanovenim §§ 54 až 59 j. n. 

Věc nepatrná. 
210. I ve sporech o námitkách proti výpovědi z nájmu platí 

předpisy o řízeni ve věcech nepatrných. (Ve vfpovědnim návrhu 
ocenila navrhujicí strana předmět sporu na 150 Kč, proti tomuto 
ocenění nečinila vypovězená strana za řízeni námitek. V odvoláni 
nebyla zmatečnost podle § 471 č, 1-7 ds. uplatňována, jevi se 
proto podle § 501 cřs. nepřípustným a bylo je odmítnouti v ne~ 
veřejném zasedání podle § 4'11 č. 2, 473 cřs. i když žalujíc! strana 
v odvolacfm sdělení to neuplatňovala Sb. č. 961, 34, 161). Roz. 
9/5 1930 Sb. č. Q899. 

Platnost řádů výpovědních a stěhovacich. 
211. Všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Čechy - naří

zeni presidenta zemské politické správy z 26/6 1924 Č. 112 Sb. 
z. a D. je kryto zákonem a proto podle zákona platné a vztahuje 
se k nájmltm i pachtiim o věcech nemovitých nebo zákonem za 
nemovité prohlášených, vyjímajíc pozemky propachtované k účelům 
zemědělským. (§ 2 tohoto Dař. plaU i pro pacht mlýna na mletí 
n.roslů - ne § 1\16 obó. z.) Roz. 23/8 1929 Sb. č. 9126. 
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14 denn,í ;][lu"uua ,k ;,alQbě o 'VyktliZ.Clllí. 

§ 569 cřs. 
Obnova nájmu mlčky. 

212. Z.lobu vyklizovací nutno podati ve čtrnáctidenní lhůtě § 569 
dll, Nestači, že v této lhůtě hy I před tím učiněn včas exekučni 
návrh na vyklizeni podle mimosoudní výpovědi. když návrh ten 
byl zamilnu~ Roz. 31/5 1929 Právnik 1929 str. 409. 

212a} . ~yla~.li v ná;emni smlouvě vyminěna předchozí výpověď 
a bylo·h li traba k lomu, hy se zabránilo mlčky učiněnému obnow 

veni jejlmu, nelz~ použíti předpisu § 569 cřs. Dáním výpovědi 
nebyla smlouva s podminěnou končíci lhútou přeměněna ve smlouvu 
s končící lhůto1;l nepodmíněnou. (Nájemni smlouva ujednaná na 10 
lel do 3019 19~9 s Uml ,~e oběma stranám přisluší právo 'výpovědi 
smlouvou na plH roku, jinak smlouva by se samočinně prodloužíla 
na dalšioh 5 lel. ·Žalobci dali výpověď k 30/9 1929 žalobě o vy
klízení. podané 11/11 1929 vyhověno. Ustanoveni § 569 cřs. má 
podle Jasného doslovu zákona na mysli jen takové nájemní nebo 
p~chtovv~i smlouvy, které zanikaji vypršením časul aniž je potřebi 
v!pOVedl ke zrušeni sm,louvy nebo k tomu, by se zabránilo mlčky 
U~lněnému obno,::eni nájmu. § ! 114 obč z. V tomto připadě však 
pred~h.ozi výpoved v~yla yymínena a bylo ji potřebi k tomu, by se 
zabraDllo ~lč~y uClněnemu obnovení jejímu, takže ustanoveni 
§ 5~9 cfs'l Jimz byl doplněn předpis § 1114 obč, Z'o nelze tu po
užfh. Roz. Sb. č. 49441 90021 9325 mají jiný skutkový a právni 
základ.) Roz. 25/9 1930 Sb. č. 10170. Toložaé s č. 30 .Ir. 33. 

Lhůta osmidennf 
k opravným prosfředkdm ve věcech nájemních (§ 575 odst. 1 cřs.) 

J. Platí: 

v 213. v V řízeni o zrušeni nájemní smlouvy a odevzdání najatého 
pr':.dmetu z důvodu nedodrženi smlouvy nájemcem podle § 1118 
obc. z. (pro neplaceni činže) platí kratší lhůty § 575 odst t cřs 
Tomu aea! na závadu předpis § 574 oř •• Roz. 27/1 1928 Sb. Č. 7725: 

" 214, Kt:at,ší !h~ty .§ ~75 ods~ 1 cřs, platí i v řízeni o vyklizeni 
~ odevzdunz veCl nalate (podnaJaté) ná;emniku (podnájemníku) Sb. 
c. 2730, 4890, 5320. 6009, 8501 - [V ř!zení o vyklizeai a odevzdán! 
výkl~dni skříně odvoláni podané po 8 dnech odmítnuto jako opo
zděn •. ) - Roz. 12/4 1929 Sb. č. 8873. 

~15. ~ralii lhůty § 575 od.l. I oř •• plat! i tehdy, domáhá-li s. 
ná,e~mkv na wpronaJímateli o?evzdání najaté věci podle § 1096obč. 
Z., trebaze zaloba nesměřUje proti tomu, s nimž byla nájemní 
smlouva uzavřena, nýbrž proti jeho nástupci ve vlastnictví věci 
{Dl. § 1120 Qbč. z. mu.1 aový aabyvatel trpěti, by nájemaík dále 
vykonával práva ze smlouvy nájemní, jest však oprávněn řádnou 
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S c1ccr;,nÍ lihúta Je :OPl"fI-"',ll}1.ffi PIl'.otStrř,edikúm. 

Ý vdi dosavadni smlouvu zrušiti. Avšak i tento důsledek§ 1120 
v b~ove doznal změny zákonem o ocbr. náj" dle něhož pronají. 
o ť I~' mohou vypověděti smlouvu nájemoi jen se svolením sou· 
a-a kteréžto obmezenf vztahuje se i na pozdější nabyvatele ná
. u, {ho předmětu. _ Žalobci najali od H. krám. Od H. koupil 
~:~tom dům žalovaný. Žalobě, by žalovaný byl uznán povinným 
odevzdati žalobcdm do užíváni najatý krám, vyhověno.) - Roz. 
24/11 1928 Sb. Č. 8501. 

II. Neplati: 

216. Předpis § 575 odst. 1 cřs. týká se -jen sporů z n~jemnf 
smlouvy mezi smluvníky (§ 560, 561, 567-569, 574), nikolI při
padu, domáhá.Ii. se pac?ttř ne~o r:ájemnf~ o~~vzdá~i předmětu 
pachtu nebo nájmu na třetl osobe (predcbozl dej Sb. c. 9076.) -
Roz. 24/1 1930 Sb. Č. 9567. 

217. Kratší lhůty § 575 odst. 1 cřs. neplatí domáháno.li se vrá
ceni bytu. ježto jest užívóni bezdůvodné. ano skon.čilo prá,:o k do
životnímu jeho uživání jako služebnost bytu. Nejde opravo ná· 
jemní, nýbrž o právo věcn~! pod,abné d?životnímu .!ýměnku! bylo.!i 
právo oprávněného "k dOZlvotmmu praVD bydlem (ze snuru) vte
leno v pozemkové knize. (Smrti oprávněné právo dle § 529 ~bč. 
z. zaniklo. Nerozhoduje, že žalovaná namHá, že má byt v ~ulJmu 
jako dědička podle § 1116a)vobč. yz., pova~u sporu n~určuJe ná
mitka, nýbrž důvod žalobni. Zalobe o vyklizení vyboveno_) Roz. 
13/9 1928 Sb. Č. 2299, 

218. Kratší lhůty § 575 odst 1 cřs. neplatí v řízeni o žalobě 
pronajfmatele f 

by dal ná;emce výpověď podnájemnici, jehož vzal 
do podnájmu proti nájemní smlouvě. (Lhůty sta~ovené v § 575 
odst. 1 cřs. platí jen pro řízení upravené v 6. čásh. 3. oddile -ch.) 
Roz. 19/4 1928 Sb. Č. 7973. 

219. V řízeni o žalobě o zmatečnost soudní výpovědi neptati 
kratši lhůty § 575 odst. 1 cřs. - I vyšší soudy, na něž došla věc 
prípustným opravným prostředkem, jsou povinny z ~řadu ~ko~. 
mati zda se žaloba o zmatečnost (obnovu) opírá o zakonny du
vod 'a zda byla podána v zákonné lhůtě (§ 538, 543 cř •. ) - Roz. 
13/4 1918 Sb. Č. 7963. 

220. Lhůty § 575 odst. 1 cřs. neplatí ve sporu ~ u.rče~í, zda 
nájemní poměr trvá či netrvá. (Sb. č. 6191.) - Pravnz zciJem na 
určeni (§ 228 cřs.), že jest mezi stranami poměr nájemní, )e,st 
spatřovati v {om, že byl žalobce ve .výpověd,!f~ ři;eni ~ouka'Zan 
v této otázce na pořad práva. (Mrmosporne Tlzem o navrhu na 
svolení k výpovědí přerušeno a navrhovatelé usnesenfm poukázáni 
na pořad práva) Roz. 26/1 1930 Sb. Č. 9870. 
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J·4 d.emnÍ ilJhůtu blJ.iWrrhu Jlia CXt):.::uei. vyudize.l1l~m. 

Jednotná lhůta čtrnáctldel1m. 
221. Lhůta k podáni opravných prostředků do jednotného roz~ 

sudku mllže býti jen ;ednotná. - (Ve sporu o zrušení pachtovní 
smlouvy a převzetí pachtovntho předmětu - tu krati! lhůty § 575 
odst. 1 - zároveň však o výrok, že žalovaná obec je povinna 
přl1vzlti budovy a nahraditi náklad l1pravy břehů - tu 14 dní -
jednotná lhůta 14dennl.) Roz. 28/1 1927 Věst. Č. 596. 

Návrh na exekučnl vyklizení. 

Čtrnáctidenni lhůta. (§ 575 .d.t. 3 ch.) 
222. Tím, že nebylo zavčas žádáno o exekuci vyklizením. p0-

zbyla platnosti výpověď a po ni následovavši rozsudky a zůstalo 
ve všem při staré, plJ.vodni nájemIlf smlouvě. - Usnesení obecni-
110 zastupitelstva, že jest dáti výpověď z nájmu v obecnim domě, 
nepozbylo platností Um, že pozbyl platnosti rozsudek, vydaný na 
základě výpovědi (dřívější děj Sb. č. 6866. Nová výpověď obcl 
daná zachován. v platnosti.) Roz. 1/3 1928 Sb. Č. 7829. 

223. Lhůta § 575 odst. 3 cřs. k podání návrhu na vyklizen! 
bytu začíná pro vypovídaifciho dnem. kdy najaté mfstDosti dle 
znění exekučniho titulu měly býti vyklizeny, předpoldádajíc, že 
exekučnf titul před Umto okamžikem nabyl právní moci (právní 
účinností) t. j. že právoplatné usnesení vypovidajfcf straně bylo 
Joručeno. Zdali tato již před Hm jifiým způsobem (nahlédnutím do 
spist'í) zvěděla o právoplatném usneseni. jest lhostejno. (Doručení 
rozhodnuti druhé instance, Sb. Č. 1988 - rozhoduje výhradně 
den úředniho doručeni, § 426 cř •. ) - Roz. 16/2 1928 Sb. Č. 7788 
Jur. Zlg, Č. 853. . 

224. Ctrnáctidenni lhůta § 575 odst. 3 ds. neplatí pro exekuci 
ua základě exekučního titulu, jimž byla vyslovena povinnost pro
najímatele ~održefi nájemní smlouvu. (Podle rozsudku nejvyššího 
soudu povinný uznán povinným odevzdati vymáhajícím věřitelům 
dle § 1096 obč. z. nájemní předmět do 14 dnů pod exekuci.) -
Roz .. 4/4 1929 Sb. č. 8832. 

Lhůta k plněni (§ 409 ch.l. 
225. Bylo.li odvolání odmítnuto jako nepřípustné, počítá se liiůta 

k plněni ode dne po doručeni rozsudku prvého soudu I pokud se 
týče ode dne potom, kdy rozsudek v přítomnosti ohou stran byl 
vyhlášen (§ 452 oř •. ) (Lhůta k plněni .e tu počítá tak, jako by 
rozsudek nebyl vllbec vzat v odpor, rozsudek vydán 30/4 1929. 
odvoláni odmítnuto jako nepřípustné usnesenim odvolacího soudu, 
jež bylo stranám doručeno dne 3/7 1929. návrhu na exekuci vy~ 
hlízenlm téhož dne podanému vyhověno Sb. č. 230.) Roz. 10/10 
1929 Jur. Ztg. 1038. 
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Exekllce proti podnájemníku (§ 568 oř •. ). 
226. Osoby. proti nimž má jako proti podnájemnikdm býti vy. 

konána exekuce vykHzenfm. jest v exekučním vávrhu výslovně 
pojmenovati. (Nestačf PQvšechný návrh, aby zároveň byly z bytu 
vyklizeny i jiné osoby, které by tam snad byly. Tento odstavec 
z usneseni nižšfch soudti exekucí povolujícího nejvyšším soudem 
vyloučen.) Roz. 25/9 1930 Sb. č. 10165. 

227. Předpokladem pro povoleni exekuce proti podnájemniku 
na základě exekučnfbo titulu proti nájemci (§ 568 cřs.) jest ne
$porný nebo vymábajfcfm věřitelem prokázaný nájemní poměr 
(§ 9 ex. ř. {Pouhé. ničím nedoložené tvrzení vymáhající strany, že 
povinná strana byla podnájemnici nájemcovou, nestačí, poněvadž 
by takto mohly býti obcházeny předpisy zákona o ochr. náj. a 
jednostranným tvrzením pronajímatele mohl by i přímý nájemce 
8 odvolánfm na § 568 ch. býti nuceně vyklizen, což by se příčilo 
nejen duchu tohoto zákonného předpisu, nýbrž i spravedlivému 
právnímu cítění. Návrh na exekučni vyklizení podnájemníka na 
základě exek. titulu - smiru - proti nájemci - zamítnut.} Roz. 
12/6 1930 Sb. Č. 9980. 

Ohrana třetích osob proti exekuci vykliz0D.im. 
228, Exekuci vyklízením může třeli osoba, tvrdící, že ooa, nikoli 

dlužník, jest nájemnici bytu, odporovati jen žalobou, nikoli pouhým 
návrhem na odepřeni výkonu exekuce.- (Dcera povinné tvrdila 
v návrhu, aby výkon exekuce byl odepřen, poněvadž za řízeni 
výpovědního dlužnice se vystěhovala a navrhovatelka prý nabyla 
podle § 6 odst. 2 zák. o ochr. náj. práva k vyklizované místnodi; 
Návrh ten v podstatě je návrhem na odklad exekuce, jejž by však 
mohla třetí osoba podati za předpokladů § 42 Č. 5 ex. ř. žalobou; 
v niž by tvrdila, že exekuce jest nepřípustná s ohledem na jeji 
nájemní právo, nemůže však ji odporovati přímo návrhem v exe
kufn[m řízeni. Rek. soudem nařízeno pokračováni v exekuci vy
klizením, nejv. soud nevyhověl dovol. rekursu.) Roz. 30/8 1929 
Sb. Č. 9144. 

229. Užívá-li kdo jako spolunájemník celého sporného bytu ja'" 
ko nedilného celku, jest toto spolunájemní právo právem třetí 0-

soby bránícím výkonu exekuce vyklizenfm hy tu i proH spoluná .. , 
jemniku, - K odporu proti exekucí vyklizenfm bytu (§ 37 ex. ř.) 
mŮže býti i spolunájemnfk oprávněn. (Připad Sb. č. 6727 je jiný),' 
Roz. 1513 1928 Sb. Č. 7870, Vést. č. 6&9. 

230. I -žaloba !fetl osoby podle § 39 Č. 5 ex. f. (odvozující své 
právo na spoluuživání bytu od osoby vypovězené, ať jíž jako člen 
demácnosti nebo jako podnájemník, § 568 ex. ř.) může htti důvo .. 
dem odkladu exekuce podle § 42 Č. 5 ex. ř. - Při rozhodováni 
o návrhu na odklad exekuce vyklizením místností nemá býti jen 
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ObrlČ3.,OO ·vřetíoh ooob pll'oti vykhízemÍ. 

zko~án~J j~á újma hrozí osobě. jež se domáhá odkladu. nýbrž: 
také, Jaka uJm~. hroz! odkladem vymáhající straně nejen tím; že 
by snad pozděJl bylo ohroženo vyklizeni vůbec, nýbrž také tím, 
že by "nebylo provedeno v~.s. (~ávrh na odklad, podanf sestroll 
'1YPovezené strany. tvrdícl, že Je spolunájemnicí - zamítnut _ 
Vzhledem k zjiš~ěný~ okolnostem nelze se ubrániti podezřenÍ, že 
od~lad".byl navrzen Jen ~nebo hlavně k tomu cili, by bylo exe
kucnf rlzezf a tím USpokojeni vymáhající strany zdrieno § 162 
odst. 2 j. f.) Roz. 23/5 1928 Sb. Č. 8071, • 

231:, Kdo tvrdí".prAvni,poměr, vadici výkonu exekuce podle § 
568 erB. (tvrdí przmé pravo nájemní) musl se brániti exekucí ža. 
lobou podle § 3,? Č. ~ ex. ř. (nikoli žalobou podle § 37 ex, f., 
nebof nemá k .vecl . vecného práva) a může pak podle § 42 Č. 5 
ex. ř. do~áhab se ~ odk!ad'} exekuce. Dika: o tom, že tu je$t 
takový pravní porner, Uzl za/obce a nelze ukládati d6kaz žalova
nému vymáhajíCímu věřiteli o tom, že tu není přímého pd.vafho 
poměru .• - Rozl 21/9 1928 Sb. Č. 8320. 

232. Zaloba. jíž se domáhá ten, proti němuž se vede exekuce 
vyk.Iizení~. jak~ proti podnájemníku, _nepřipustností exekuce

t 
tvrdě~ 

že Jest naJemmkem bytu, není žalobou podle § 37 ex. ř., nýbrž 
p~dle ,§ 39 č. 5 ex, r. !Zaloba podle § 37 ex. oř. při exekuci vy. 
khzen~m, § 3~9 ex:, ř" lest. ovš.em ~epřipustna. Sb. Č. 324, 1717. 

. Tuto zalohu Je.st vsak pokladah za zalohu podle § 39 Č. 5 ex. ř' j 
žaloba uplatňuJfcf nepřípustnost exekuce z jiných důvod6 na ochranu 
tvrzeného práva nájemniho, jež jest připustna. Sb. č, 5187, 1033.) 
Roz. 1/~ 1.928 Sb. Č, 7828. - Stejně roz. 8(6 1928 Sb. Č. 8126 
(y němz cItováno roz. Sb. č. 7353}. 
23~. P?dnájemník může pro. tvrzený přímý nájemní poměr odp-o

rovah vykonu exekuce proh sobě a své rodině toliko žalobou 
podle § 39 Č. 5

y
,ex. ř. a ~ádali ,za odklad exekuce podle § 42 Č. 5, 

ex. _fo - Nestacl pouhý Jeho navrh, by byl výkonný orgán pou. 
kázán ho nevyklizovalí. Roz. 22/6 1928 Sb. Č. 8154. 

. Žaloba o nepřípustnost exekuce. 
234. , V ž~lo~ě ,podle ~ 35 ,:x. f., musí býti vždy žádáno rozQ 

ho~uh, o namlfkach proti vymahanemu nároku ("by bylo námitkám 
proh naroku vyhověno a exekuce prohlášena za nepfipustnou neb 
aby bylo uznáno právem, že nárok uhasl nebo že byl zashveo" 
a pod Sb. č. 3996, 5135}. - Domáhá-li se žaloba v žalobni -žádostí--. 
zrušeni povolené exekuce, jde o formu podle zákona nepřípustnou 
~zenf o ~akov~ žalobě jest zmatečné podle § 477 č. 6 cřs._ a žatob~ 
Jest odmllneuli. Roz. 8/6 1928 Sb. Č. 8125. 

235, Žalobu podle § 39 Č. 5 ex. ř. nesměfujici k prohlášení exe. 
kuce za nepřipustnou. nýbrž žádající přímo zrušeni exekuce

j 
jest 
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Ž><.'1~hoJ)\c1. o n.epi-Í'p'ltstl1l'OSit exek'u,(;c. 

d 'tnouti pro nepřípustnost pořadu práva. (K žalobě proti 'i ~l ekuce vyklizením. domabajicf se výroku 1. ~e nárok 
':annéh~ z mimosoudní výp~vědi doporučeným dopisem dne 
1926 sdělené zanikl a 2. ze povoleni ~xekuce okr. ~?~du 
1927 se zrušuje - nejvyšší soud zrušIl r?zsudky nlz.šl~h 
pokud 5e týkají té části žalobnf prosby, lež se domaba 
exekuce jako zmatečné a žalobni návrh ad 2) od?litl. (O 
že se exekuce zrušuje, m6že býti rozhodnuto ten v ex,ekuč"lni 
řizeni a proto nepatři na pořad práva - zmatecnost § 
ds., k niž jest přihlížeti z úřední movcí. § 478,. 
V duchu plen. usne.eni z 21/6 1929 Sb. c. 9048 trp. . 
i v případě § 39 Č. 5 ex. ř. toutéž vadou. že nesměřuJe, k 
šení exekuce za nepřípustnou. n'tbrž žádá, při~o zruše~1 ~~:!kuc,e, 
jako v příp.dech §§ 35-37 ex. r. Roz. ;;,9 19.9 Sb. c. 

236. Ve sporu o zrušení exekuce vykhzenim I nal,.a,~tý~'C~lh~:'il:~~~:! 
,jest pro způsob řízeni a pro přípustnost opr"..vnych TJ 
hodnou. hodnola, na niž byl lento spor ocenen, b~t 
c!lotu ve sporu, jenž byl základem exekučního' btulu. 
1927 Sb 7625. 

237. Ž.lobu podle § 37 eX~iřt·~ ~lz~e~p~0~d1;a~ti:~t~011~i:k~jO:~;~f:g~i~~~~ ,iizeni při exekuci na movitosti do . 
sení (do vydáni drdebniho při 
i po exekučním prodeji, dokud rozvrhové usneseni 
moci. Po přiklepu nelze vylučovati v,ěc samu, nýbrž. 
za ni pretium suecedit in locum r~I). - Zmdka~~h vl"st'olk, lhůtu 

11: podáni vylučovací žaloby, může 1 potom l?odatt 
ného podle jurisdikčni normy žalobu na věřitele, '"'Vl;d~ik 
těžku uspokojeni, pro bezdůvodné obohaceni: -: 
které byly jako domnělé příslušenstvi nemovltosb 
-drobeny exekuci na nemovitost {svršky v hotelu}, 
domáhati se žalobou jích vyloučeni z exekuce. Roz. 
3703, 5367, 7612 týkají se pouze otázky útrat v řfzeni eXl,I.,~čn.í 
a žalob podle § 35 ex. ř. - v tom ohledu řizeni exekuěDl 
.udělením příklepu). Roz. 1/6 1928 Sb. Č. 8092. 

Prozatímní opatření vykli.e,ni,lIÍ. 

238. K žalobě o vyklizeni nelze povoliti prozatimni ollatfeni 
'klizením žalovaného, by se zabránilo ohr.ožení osob U~n O!~ 
ženi hospodařeni na statku, nikoli že Jest v se obávati nasIli 
<I.pj_tý poměr osobní). Roz. 3117 1930 Sb. c. 10083. 

Odklad exekuce vykll •• nim dle § 42 ex. 

239. Důvody odkladu exekuce jsou uvedeny v § 42 e,x. ř. 
,-letmo. - Žaloba určovaci, jež nečeH proti exekučnímu htul"" 
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Odklad exekuoe 'vyk.lrilZeníon <hle eX. i·ádu. 

domáhajíc se jeho neplatnosti nebo bezúčínnosti ani nepřípu.itnosti 
povolené exekuce, neni ddvodem k odkladu exekuce. {Sb. č. 4974,)
Roz. 22/8 1929 Sb. Č. 9121. 

240. Soudu rozhodujícímu o povoleni odkladu exekuce (vy klid 
zením bytu) na, zákl~dě žaloby o nepřfpustnost exekuce musl sla .. 
číti, že zaloba Jest zalobou zp.ůsobu uvedeného v § 42 Č. 5 ex. ř~ 
(Sb. Č. 54~5.' 5187, .7~3~.) - Žadatel za odklad exekuce není po
vinen tVtdllt ': osvedclil. v~ebezpečí újmy z provedení exekuce, _ 
(Jest nvQ soude. ~Y ~VazlV ,okolnosti, posoudil, zdali v dotyčném. 
případe nebezpecf újmy majetkové nenahraditelné nebo těžko na. 
praviteI~~ ~rozf, § ,44 ex. f. ~zbledem k trvající bytové nouzi ne
Jze tvrdilI,! ze by Újma takova osobě povinné vyklízením nehro
zHa, S? c. 17~O, 13488, 4038.) - Lhostejno, ~zda navrhovatel od
kladu Jest povmny"'., (§ 44 ex. ř. nerozeznává) Roz. 1/3 1928 Sb., 
Č. 7823. - Podobn~ r07. 3/5 1928 Sb. Č. 8013, Zákon nevyžaduje, 
by ten, ,!rdo, s,e domahá . odkladu exekuce, Výslovně tvrdil, že mu 
z pokracovaD1 v exekuc1 hrozí majetková újma. 

Odklad pro neplatnost smlru. 

241. Třeb~s se dluž~ik ve smíru o vyklízeni spachtovaného před~ 
mětu vzdal ,akéhokoltv odkladu vykhzenf, zejména veškerých ža. 
lob na ~~klad exekuce uvedených v § 35 a n. ex. ř" může se 
domáhati odkladu exekuce podle § 42 Č. 1 ex. ř., podá~H žalobu 

'o neplatnost smiru. - Předpisu § 524 odst. 2 cřa. jest použiti i 
v řízení exekučnlm. Roz. 5/4 1929 Sb. Č. 8844. 

Uloženi jlsloty 
při odkladu v rekursním řízeni. 

242. Z~inití usnesení, povolivší odklad exekuce bez uložení ji .. 
stoty dluzDiku, novým usnesením, ukládajícím jistotu, lze jen k o
P!aynému prostředku vymáhajíci~o ~ěřitcle. Nepodal.li vymáhajíd 
veřltel opravný prostředek, můze Jen navrhnouti dodatečné ulo~ 
ženi jistoty, jež však mdže býti povoleno jeD pro okolnosti, na. 
smvši teprve po povoleni odkladu a činici ohrožení vymáhajícího' 
věfítele pravděpodobným (§ 44 odst. 2, věta 2. ex. f.] - Roz. 
18/7 1930 Sb. Č. 10080. 

243. I straně poživa!icf práva chudých lze uložiti dáni jistoty 
podle § 44 odst. 2 ex. ř. (Soud prvé stolice povolil odklad exe. 
kuce. Rekursnf soud k rekursu vymáhajicfho věřitele povolil od
kl~d exekuce proti tomu, že dlužnici složi jistotu. Nejvyšší soud 
~~18~6věl dovol.dmu rekursu dlužníků.) - Roz. 10/3 1928 Sb. 
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Od\klrafc1 ·exeku.ce :vykl.izenrim. 

244. Odklad exekuce vyklíz!o.im oaJ:.tých místnosti 
'1-. hrozil uspokojeni vymáhaJfclho verltele (v době. 
oh)' / f strana podle exekučnfho titulu měla na vyklízení ».d~';,~;'d.:; 
hi~dě ani k tomu. že odklad jí po případě znemožňuje n 
bytu novým nájemnikt1m, což čiof jí za zodpovědnou ••••. u •••• 

která těmto z toho vzejde.) - Jjstota musi býti tak 
zajišťovala vymáhajícímu věřiteli náhradu za ú;my. je~ž:~~~h:;~~i 
odkladem exekuce (rekursnf soud povaHy odklad uložil 
složiti jistotu 2000 Kč, dovolacfmu rekursu dlužnfkú 
Roz. 10/5 1928 Sb. č. 8036. 

245. Odklad exekuce povolený k oposiční 

z vymahaj'cích věřitelÍJ. působí fen P:~~ot~i;~~J;t~]~~~:~~:~i~:g! ostatnfm vymahaiícfm věřite16m. (Tři 
se exekučního vyklízení obchodních 
2 z nich žalobu o zrušeni exekuce a 
kuce, který byl povolen. Návrhu třetího vy,!,.',~ali~i.~o~~i!ř!li.!~., 
'byl nařízen výkon exekuce, vyhověno.) Roz. 

Zadržovací právo užívatele 

246. Předmětem zadriovadho práva podle § 471 u;i'.;;l~;~';~ 
býti í věci nemovité. Toto zadržovaci právo jest 1: 
výprose. (proti žalobě o vyklizení a odevzdání bytu namttal 
vaný, že se nastěhoval se souhlasem žalobců a vynaložil na 
I,ce a pod, 5000 Kč. jichž náhradu žádal. Ale dle § 1440 
jest zadržovacf právo vyloučeno při půjčce, tudíž i při vÝlpro"e. 
jež jest jen nezávaznou půjčkou, při nfž nebyly smluveny 
aoi účel uživánl.) Roz. 21/21929 Sb. č. 8731. 

Odpůrči nárok z nájemni smlouvy ~ 
247. K odporu podle § 8 odp. ř. není oprávněn věřitel, 

-přísluší vykonatelný nárok na určité jednáoi neb 
níkovo (len pro vykonatelnou peněžitou pohledáv~u. ~~ďo:~:~~:~~l 
od K. byt. žaloval o dodržení smlouvy a vysoudd. K. 
dům žalovaným. Žaloba o b9zúéinnosl postupu vůči žalobci 
nuta.) Roz. 16/2 1929 Sb. Č. 8725, Jur, Zlg. Č. 979. 

248. Ustanovení § 11 konk. ř. nevztahuje se na odlož9ni .~:~:~~ 
nuceným vyklizením místnosti. V takovém případě jelt v e 
nim Hnnl pokračovati bez ohledu na předpis § 12 konk. ř~ -
1/1 1928 Sb. Č. 7686. 
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Z<:Í_jcmn:é JM!psálll. - VÝ'})'Oicěcr z rJ.omo-nllidyf. 

§ 1101 obč. z. 
Zájemné popsáni vnesených svršků. 

249. Řízeni Q zájemném popsání vnesených 8vrškti jest řízením 
o prezatímnim op!"třeni {§ 379 a n. ex ř. čl. XIII. uv. z. k ex. ř., 
dv. d. 5/11 18.19~. 162~ Sb ••. s .. čl. XXVII. uv. z. k ex. ř. - Jen 
tehdy, navrhuJeph se záJemné popsáni se žalobou o dlužné ná.jemné 
nebo po ni.y není pot!ebI oS~ědčeni požadovaných exekučním řádem, 
je8~ v~ak t~~ba osvedče,ni. Ja~ pohledávky, tak i nebezpeči. Davr. 
hUle•h se z8)emné popsaru pred podáním žaloby. - Roz. 9/3 1929 
Sb. č. 8773. 

250.,. Ustanoveni ~ !O odst. 1 Vyr. ř. n.překáží exekuci přemě. 
DOtl z8Jemního popsam podle § 1101 obč. z. v exekuci uhražovaci 
(zabavením, uschováním a prodejem). Zákonné zástavni právo pro~ 
najimatelovo vzniká již vnesenim svršků (Sb. č. 5199 6524 7339) 
zAstává ve vyrovnacfm řizeni právem oddě1ným pr~ které mue 
býti ve~ena exekuce i za vyrovnacího řízeni _ § ·u odst. 1 vyr. ř.) 
Roz. 19,4 1929 Sb. Č. 8889. 

25Oa). Zásl'y~í právo dl~ §.1I0l obě. z. požívá přednosti před 
ostatniml neprivilegovanými zastavními právy bez rozdílu. zda b,lo 
těchto nabyto. teprve za trváni nájemnfho poměrú. či jíž před tím. 
{Jud. býv. nelv. soudu rak. č. 103.) Roz. [15/1 1924 Sb. Č. 3386. 

Domovnický poměr. 
Výpověd. 

251. I v řízení o výpovědi z domovnick~ho poměru (zákon z SOli 
1920 Č. 82 Sb. z. a D.) mohou. býti předmětem sporn~ho jednání 
pouze námitky podané včas (§ 10 od.t. 2 cit. zák.) - K výpo
vědí z domovnického poměru neni představenstvu družstva třeba 
.oublasu dozorčí rady. Roz. 15/6 1938 Sb. Č. 8146. 

252. Dán~-Ji výpověď .. z domovnického bYtu", dlulno míti za to, 
že -měl býti výpovědi zrušen i poměr domovnický (Um je dána 
výpověď současně i z domovnického poměru podle § 10 zák. 30/1 
1920 Č. 82 Sb. z. a n.) Roz. 2318 1928 Sb. č, 8244. 
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Soudní řízení o výpovědi podle 
o chraně nájemníků. 
(§ 4 zákona o ochr. náj.l 

Pokud jde o zkušenosti v nesporném řízení V"M,. 

vědním u soudů sborových prvé stolice v kCllle,čné 
instanci zlskané, možno poukázati na článek pod 
řejšim nadpisem uveřejněný v Právníku 1929 str. 
a 609. Zkušenosti v článku tom vyličené vedou 
konec k témuž důsledku, jako obtlže komp'eh,nční 
v judikatuře nejvyššího soudu na 
cích řádného řízení výpovědního se nrn;,.v •• ,Hrl 
se rovněž nasvědčovati tomu, že by 
nesporné řízení výpovědní úplně ods!ran:ití 
rozhodování ve věcech výpovědních i v P;i.l~~:~ 
zvláštním žákonem chráněných vrátiti opět 
řízení spornému podle pravideln5.ch předpisů 
a n. cřs. 

V podstatě k stejným důsledkům dochází Dr. 
Langer: .. Mieterschutz und Bestandverfahren" 
Zlg. 1928 str. 27. 

V uvedeném článku v Právníku a též v dřívěiíšim 
vydání Ochrana I na str. 165 u § 4 a v ro:.he,dnu, 
tích tam citovaných sebrány jsou některé obtíže v 
v nesporném řlzení výpovědním se projevujíci. A 
šenos! další ukazuje, že ani výpočet jejich tam 
dený není posud úplný. 

Vyskytají se nové sporné otázky, u různých 
opět různě řešené. ' 

Jsou to zejména formální náležitostí návrhu. 
§ 4 odst. 1 má V návrhu na svolení k výpovědí 
uveden mimo byt a dobu, na kterou se dává 
věd', důvod zamýšlené výpovědi a nabídnuto 
osvědčení. Schází-li některá z těchto náležitostí 
není-li náležitě udána, odmltají některé soudy 
z moci úřední, aniž by o něm jednaly. Postup 
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nezdá .se ovšem v plném souhlase se základními zá
sadamI nesporného řízení, tím spíše, když i podle § 
562 odst. 3 cřs. výpovědi soudní v řádném řízení 
výpovědním podané, které předpisům § 562 cř. ne
vyhovují, jest. vrátiti k opravě podle § 84 cř •. je~tIiže 
vada ~a.kytullci se může býti odstraněna. ' 

DaloI ota~ka .novot. Tu j'ls! rozeznávati novoty po
vahy materle/m a novoty rázu pouze formálního. 

§ 4 odst. 1 praví, že k jiným důvodům. než které 
byly uved~ny v '.'ávrhu, v řízení nelze přihlížeti. Toto 
us!anovem dle ,vykladu v praxi nyní snad jednotného 
m!, te~ smysl, ze o~o?!l..0sti uplatňované jako důvody 
vypovední musí býtI liZ v návrhu všechny uvedeny 
í se skutkovými náležítostmi, v § 1 odst. 2 jednotlivě 
jako P?dminka u~čitého důvodu výpovědnlho stano
ve'.'ýo:'," Okolnost~ nově ~vedené během řízeni, ať po
chazeJ'. z d?by pred po daním návrhu či nastaly tepr
ve za Jednaní soudního, nemají na rozhodnutí o svo
le'.'í k výrovědi z důvodů v návrhu uplatňovaných 
V~IVU, a .zustanou soudem. nepovšimnuty. Tento mate
nelm zakaz novot platí Jak pro řízení v prvé stolici 
tak i pro řízení rekursni. 
. Jiná však jest otázka formální přípustností novot 
pokud jde o osvědčení okolnosti v návrhu jako dů~ 
vod výpovědní uplatňovaných, zejména pro řízení re
kursní. 
. Podle § 4 odsl. 2 zák. o,ochr. nát šetření potřeb
né k rozhodnutí soudu o připuštěni výpovědi jehož 
základem jest osvědčeni materielního důležitého dů
vodu výpovědního ve smyslu § 1 zákona děíe se 
v řlzeni nesporném z úřední moci a to v ;rvé i dru_ 
hé stolicí. Jest proto v tomto řízeni (§ 2 Č. 5, § 10 
nesp. pat.) pokládati za přípustno i ve stížnosti uvá
děti nové okolností a průvody (Ott, Rechtsfiirsorge
verfahren 1906 str. 246) - ovšem se zřetelem na 
zvláštní předpis § 4 odst. 1 posl věta zák. o ochr. 
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N oy,oky v hzení o sv'ole.ní Ik výp.ovědi 

na) toliko k osvědčení skutečnosti V návrhu jako 
dů~ody výpovědní uplatňovaných nebo k jich vy
vráceni, nikoli nové skutečnosti pro uplatněný důvod 
výpovědní. Jest přiznati, že se tim řízení, zejména ve 
stadiu rekursnim často značně stiží a prodlouži, zá
kon O ochr. náj. však v tom směru pro mimosporné 
řízení výpovědní odchylného ustanovení neobsahuje. 
Konečně bývá v praxi nestejně posuzována i otáz

ka, zdali změna skutkového stavu nastalá během ří
zeni (i rekursního) může míti účinek i na rozhodnuti 
soudu o návrhu. 

V tom směru jest opět rozeznávati pro nesporné 
řlzení výpovědni podle povahy uplatňovaného dů
vodu výpovědního. 

Především se zřetelem na ustanoveni § 4 odst.~l, 
posl. věta jest ovšem ve všech případech vycházeti 
ze základniho stanoviska, že skutečnosli pro důvod 
výpovědi v návrhu tvrzené musí býti dány již v době 
podáni návrhu. . 

Odpadnou-Ii však tyto skutečnosti během řízení o 
návrhu na svolení k výpovědi a jsou-Ii takové pova
hy, že tim odpadá vůbec celá skutková podstata vý
povědního důvodu samého, nelze dle zásad řízení ne
sporného usnesením podle § 4 odst. 2 zrušení ná
jemní smlouvy ve smyslu § 1 připustiti. Podle § 4 
odst. 5 nahrazuje platnou výpověď teprve usnesení, 
jímž soud po provedeném šetření ve smyslu § 4 odst. 
2 vyslovil, že výpověď připouští. Toto usnesení soud. 
ni jest tudiž povahy konstitutivni, tvoříc teprve plat
nou výpověď. Svoleni k výpovědi dle § 1 odst. 1 
soud smí dáti jen z důležitých důvodů. Z toho plyne, 
že soud nemůže usnesením vysloviti, že výpověď při
poušti, nemá-li pro ně v době jeho vydáni odůvod
něni ve smyslu § I, zejména i proto, že uplatňovaný 
důvod výpovědní v době té dán není, přes to, že 
pro dobu podání návrhu byl snad osvědčen. Na př. 
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změní-Ii se podmínky nutné potřeby pronajímatele tak, 
že použiti uprázdněných místností k účelu, pro který 
za svoleni k výpovědi bylo žádáno, není vůbec jíž 
možno, v kterémžto případě by bránilo provedeni 
výpovědi i ustanovení § 1 odst. 3 zák. o ochr. náj. 

Jinak ovšem jest posuzovati případy, kde jde o 
důvod výpovědi oplrajícl se o poměry a chováni ná
jemníka (§ 1 odst. 2 Č. 1-8 a pod.) Tu rozhoduje 
pro svoleni k výpovědi jedině, zdali skutkové pod
mínky výpovědi jsou splněny v době podání návrhu. 
Pozdějši změny (na př. v chování nájemnika příčícím 
se zákonu) nemaji na rozhodnutí a odůvodněni při
puštěné výpovědi vlivu. 

V tomto poslednim směru přibližuje se i řízení ne
sporné o svolení k výpovědi řádnému řízení výpo
vědnímu, v němž rozsudek podle § 572 cř •• jest 0-

"šem vůbec povahy deklaratorní, uznávajicí výpověď 
po podaných námitkách pouze buď za účinnou nebo 
za zrušenou, pročež rozhoduje tudíž pouze skutkový 
stav v době výpovědi, Proto neplatí v řádném řízeni 
výpovědním ustanovení § 406 cřs. (Sb. č. 116, 120). 
ačkoli opět tam, kde jde o smluvní podmínky výpo
vědi, okolnost, že důvod výpovědi odpadl, byr i po 
učiněné výpovědi, má za následek že nemůže býti 
výpovědi soudem vyhOVěno. (Sb. Č. 441.) 
. Obtíže způsobuje v praxi v nesporném řízení vý
povědnim zejména vystěhováni se nájemníka během 
řizení nebo zpět vzetí návrhu na svolení k výpovědi 
(jmenovitě pro otázku útrat), jichž účinky v řízeni 
sporném se řídí podle pravidelných předpisů ci"ilního 
řádu soudního. Naproti tomu neni pro řešení tako
"ých připadů v předpisech pravidelného řízení ne
sporného ani ve zvláštních předpisech § 4 a 5 zá
kona o ochr. náj. vůbec zákonného ustanoveni (Srv. 
k tomu Právník 1929 str. 609). 
. Pokud jde konečně o otázku přerušeni nesporného 
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řizeni o výpovědi a odkázáni sporných otázek na' 
pořad práva podle ustanoveni:§ 2 Č. 7 nesp. pat. srv. 
Ochrana I str. 171, poznámky u § 4 a nyni též zá, 
sady vyslovené nejvyššim soudem v roz. Sb. č. 9148. 

§ 4 odst. 1. 
Přípustnost návrhu na svoleni k výpovědL 

253. Nevztahovala-li se na nájeJ;D.nf poměr ochrana nájemců, ne
mohly strany žádati, by soud rozhodl o svoleni k výpovědi v ne
sporném řfzeni (tu přicházi v úvahu řízeni podle § 560 a n. cia.) 
Roz. 31/1 1930 Sb. Č. 9595. 

254. Uzná-li soud v řízeni o návrhu na svoleni k výpovědi, že 
strana vypovtdaná není v nájemním poměru k straně vypovídající 
(a že vypovídající musi se domáhati na druhé straně vyklizeni -
pořadem práva), jest návrh odmítnouti (nikoli zamftnouti.) Zem. 
6/8 30-694. 

Aktivní legitim,ce •. 
255. Stačl k odůvodněni aktivní legitimace při spoluvlastnictvi, 

přistoupí-li k návrhu původně podanému spolumajitelkou k polo
vině domu dodatečně během řízeni souhlas Ipoluvlastniků, maji .. 
cich spolu s vypovídajicf většinu podilů domu (§ 833 obč. z.) -
Zem. 25/7 30 - 657. 

256. K podán. návrhu na svoleni k výpovědi jsou požívr;lfelé 
bytu jako pronajímatelé oprávněni samostatně. Pro rozhodnuti o je
jich návrhu jest nerozbodno, zdali. z jakých ddvodů a právem 
společně podali návrh i vlastníci domu. Kr. 25{6 30 - 250. 

Obsah návrhu na svoleni k výpovědi. 
Dúvod "ýpov~cIi. 

257. Ustanovení § 4 odst. 1 posl. věta, že neb.:e přihlížeti k ji
ným ddvodrlm než uvedeným ve výpovědním návrhu, neznamená 
pouze, že nelze dodatečně uplatňovati ten který důvod vypočtený 
v § 1 zák., nýbrž též, že nelze výpověd opírati o nové skuteč;. 
nosti. Otázka, zda je dán ten či onen d6.vod výpovědm, jest otáZ,;. 
kou právní, tedy právním posouzenim. jež jest věcí soudu, nikoli 
stran. Proto jest na vypovt:dajicí straně jen, aby uvedla skute~no
sti. o něž návrh na připuštěni výpovědi opírá a zákon v § 4 
odst. 1 má na mysli jen uvedeni těchto skutkových okolnosti, po
kud zakazuje přihlížeti k jiným dlÍvodům výpovědnim. Ji,n~ ~y 
to ;z;namenalo" že Vyp~vi_daV~{ v mezich toho kterého zákonnéhq 
důvodu m1Íže do nekonečna 1:1platňova'i 'Vždy nové okolnosti, 0:" 
podporu důvodu výpovědi, což jest rozumně nemyslitelně. úm~ 
21/7 30 ~ 630. 
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258. Podle § 4 odsl. 1 stačí, a ovšem jest pak i nutno, uv~sti v 
návrhu na svoleni k výpovědi skutkové okolnosti jako důvod vý· 
povědí uplatňované, při čemž právni posouzení, zdali a jaký dů .. 
ležitý důvod k výpovědi ve smyslu § 1 odst. 1 a '2 zák. o ochr. 
náj. je~t jimi osvědčen, přísluši soudu. Kr. 22/9 1930 - 423. -
K n~vym o~olno.stem dodatečně předneseným, zejména i ve stíž· 
nostl, pro predpls § 4 ods~. I, nelze přihližeti a jest proto i pro· 
váděni dalších d6kazd o nich pro rozhodnuti o podaném návrhu 
be,významuo. Kr. 6/10 30 - 453. 

259. Nestači pouhá zákonná citace výpovědního důvodu ,§ 1 
odst. 2 č. 12 v návrhu {vedle jiných důvodů výpovědních v první 
řadě uplatňovaných} s povšechným poukazem na n.útnou potřebu 
bez ,ejiho skutkového ~podstatněni (pro oba spoluvlasbdky nebo 
pro ,ed~oho nebo ~ruheho z nich.) Pozdější uvedení skutkových 
okolnostI na osvědceni nutné potřeby teprve během řízení jest 
opozděné a netfeba &e s nimi podle § 4 odst. 1 posL věta zabý. 
vati. Kr. 9/9 29 - 360. 

260. Jen skutkové tvrzení strany vypovfdajfci (v návrhu) jest 
pro posouzeni opodstatněnosti dtivodu výpovědntho rozhodující. 
nikoli snad to, co osoby přezvědné seznají, t3kže pak na výpověd 
přezvědnfkti těch nelze vzíti zřetelé. Zem. 16{5 30 - 435. 

261. Provoplatnost úředního povolení k stavbě náleži k podstatě 
ddvodu výpovědniho podle § 1 odst. 2 Č. 9. Musí proto býti po. 
volení prá.voplatné již v době podáni návrhu, jinaK není v té do. 
bě tohoto výpovědniho důvodu a nelze k němu dle § 4 ods'l. 1 
přihlížeti. § 406 cřs. analogicky nelze tu použíti, jako vůbec v ři .. 
zení nájemním. které je řízením zvlášť upraveným a v němž plati 
zásady nesporného řízení, nelze dovolávati se analogie civílniho 
řádu soudnlb •• Zem. 8/3 30 - 302. 

262. Z ustanoveni § 4 odst. 1 posl. věta neplyne, že by opatření 
určitého náhradního bytu (při důvodu výpovědním § 1 odst. 2 č. 
9" 12. 13) muselo se státi již v návrhu ná svolE'ní k výpovědí. _. 
Stačí prohlásili vypovídající v návrhu, že náhradní byt včas opa. 
třl a nabídn_e-lí během řízeni pak určitý byt náhradni soudem za 
dostatečný v usnesení o svolení k výpovědi uznaný. - Kr. 515 
30 - 224. 

263. Novotou dle § 4 odst. J posl. věta nepřípustnou jest nové 
tvrzení ve stížnosti vypovfdajfeí strany, že vypoYidaná porušuje 
hr-ubě pořádek v domě tím, že přijímá do bytu podnájemníky. o 
nichž vypovidajicí strana aui neví a které. když se vystěhují, neni 
možno ani policejně zjistiti (nehledic k tomu, že v takovém jed· 
nání nelze vůbe'c spatřovati hrubé porušováni pořádku v domě), 
rovněž, že náprava stala se jen přechodně a vypovídaná má opět 
na bytu ženy. jež se chovají stejně závadně jako ony, jež dala 
i bytu pryč. Zem. 23/9 30 - 752. 
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264. • Boucháni dueřmiu vypovídajícf v řízeni před prvým sou. 
dem ne~platňouala jako ddvod výpovědní, pročež nelze k němu 
jako k nepřípustné novotě (v řizeni rekursním) přihližeti. RO~ě~ 
tak důvod § 3, jehož uplatňováni nelze spatřovati v pouhé zběž. 
né poznámce o ničeni cizího majetku. Zem. 1617 30 - 602. 

265 Okolností vypovidajícími teprve v jejich stižnosti dodatečně 
uvedené nemohou napraviti výpovědnímu návrhu dle § 4 odst. 1 
se nedostávající zákonem požadované podstatné skutkové náleži. 
tosli. t. j. aby již v návrhu směřujícím k schválení výpovědi sou. 
dem byly přesně a určitě uvedeny mimo diivod výpovědní těl 
byt a doba, na kterou se dává výpověd, Návrh odmítnut. Zem. 
1218 30 - 679. 

Označení bytu. 
266. Podle § 4 odst. 1 musí býti v návrhu výpovědním uveden 

byt, z něhož se dává výpověď. Tomuto předpisu vyhovuje Ozua. 
čepí vypovídané místnosti jako objekt pod určitým číslem v domě; 
nevadí pojmenováni "pokoje" na místě správného slova .mlstnosti" 
(používané k obchodnim óčehlm), jak ostatně v pozdějšim podání 
vypovidající strana sama je pak označila. Zem. 26/9 30-784. 

Doba výpovědlÚ 
267. Dle § 4 odst. 1 musí b'9'ti ve výpovědmm návrhu uvedena 

též JQba a nabídnuto osvědčení uplatňovaného výpovědního důvodu. 
K nedostatkům v uvedených směrech jest hleděti z moci úřadu. 
(V návrhu není zmínky o tom, bylo~li nájemné splatné měsičně či 
čtvrtletně a na jakou dobu se dává výpověď, též ne.bylo žádné 
osvědčení nabidnuto; právni zástupce běhe~ řJzeni o návrhu 
prvým soudem přes tyto nedostatky zavedeném ani dodatečně 
nedoplnil návrh po zákonu - návrh rek. soudem odmitnutj Zem. 
14/8 30 -725. 

268. Výpovědni návrh podaný 3/3 30. aby výpověď byla pří. 
puštěna k termínu nejblíže příštímu na 1/, roku předem a vYpo
vídané aby bylo přikázáno mistQosti vykliditi nejpozději do 14/7 30 
- vyhovuje § 4 odsl. 1 zákona. Zem. 3/6 30 - 425. 

269. V návrhu u soudu podaném dne 1518 30, v němž bylo 
výslovně uvedeno, že bylo sjednáno kvartální nájemné, žádáno 
o připuštění výpovědi s tím, že nájem se konči 30/9 30 a vypo
vídaná má byt vykliditi do 14/10 30. Při kvartálním placeni ná
jemného, když nebyla ani tvrzena úmluva o kratší době výpovědnf, 
bylo žádati výpověď nikoli ke kvartálu řijnovému, nýbrž ledno
vému 1931. Právem proto prvý soud se zřetelem na jasné usta· 
noveni § 4 návrh odmítl, jelikož tak, jak doba, na kterou se dávala 
výpověď, byla žádána, vyhověti nebylo lze. Nebylo věci soudu, 
aby vadu návrhu odstraňoval, nešlo o vadu formální, nýbrž ve 
věci samé (doba byla sice udána, nikoli však správně). Kdyby byl 
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návrh neodmítl, mohlo miti řízeni za výsledek jen zamitnuti ná
vrhu, jak správně prvý soud měl učiniti (usnesení prvého soudu 
v tom směru rek. soudem upraveno). Soud může ve smyslu § 4 
odst. 2 dobu výpovědní prodloužiti k dalšímu termínu nájemnímu 
jen, byl-li návrh správný (doba správně navržena), řízením však 
o návrhu zaUm navržená doba prošla v čase kdy soud výpověď 
povoluje. Žem. 25/10 30 - 860. ' 

§ 4 odst. 2. O -d- • sve cen!. 
270. Prvý soud neměl s:e spokojiti výsledky (nedostačujících) 

provedených důkazů, nýbrž měl vyzvali vypovídající stranu, aby 
v přiměřeně stanovené lhůtě pojmenovala soudu další diJ.kary, jež 
uvésti ve výpovědním návrhu si vyhradila. Zem 3/6 30 -458. 

211. Když postačil vlastni přednes strany vYPovidající pro řádné 
posouzení po stránce právní, nebylo třeba prováděti o tvrzených 
okolnostech osvědčeni (okolnosti tvrzené- vdbec nemohou tvořiti 
uplatňovaný důvod výpovědnf). Zem. 10/10 30 - 789. 

272. Pouhé tvrzeni vypovfdajfci strany (že vypovidanou marně 
napomenula k nápravě, ddvod č. 6), jež výsledky !etřeni na návrh 
",ypovfdajfci strany provedeného není potvrzeno (osoby přezvědné 
nemohly o tom ničeho vypověděti), nestačí k oS'Yěd~eni okolností 
rozhodných pro svoleni k výpovědi (§ 4 odst. 2 zák. Q ochr. náj'l 
§ 274 cia.) Soud prvé stolice svolil k 'výpovědi z důvodu č. 6, 
k stižnosti rekursni soud neuznav důvod ten za dostatečně osvěd
čený, usneseni prvého soudu zrušil a uložil prvému soudu, aby 
po dalšfm šetřeni, též o důvodu č. 13 v návrhu uplatňovaném 
s nimž však prvý soud (pro zkráceni řizeni) se vtibec nezabýval' 
-o návrhu na svoleni k výpovědi znova rozhodl. Kr. 18/2 29 - 5161 

Hodnověmost osob přezvědných. 
273. Okolnost, že přezvědné osoby jsou přibuzné se stranou 

vypovídajícf, sama o sobě hodnověrnost jejích výpovědí nevyvraci 
a povšechné tvrzeni, že jsou tyto se stěžovateli znepřáteleny, ne
stačí k vyvráceni hodnověrnosti, když nejsou žádné určité skuteč. 
nosti v tom směru ani tvrzeny. Zem. 18;1 30 - 629. 
, 274.. Pokud stěžovatelé vytýkají, že přezvědné osoby, na jejichž 
výpovědí prvý soudce založil svoje rozhodnuti nejsou věrohodné, 
nemohou Um vyvrátiti správnost přesvědčení soudce 1. stolice, jenž 
na základě osobního dojmu volným uvážením výpovědí jejich za 
hodnověrné uznat. Toto přesvědčeni nemdže býti vyvráceno ani 
nabízeným výslechem strany vypovfdané. nehledíc k tomu, že 
Výslech strany ani nepřísežný není v tomto řízeni vhodným pro· 
,Iředkem osvědčeni (§ 274 cř,.) - Kr. 10/10 30 - 451. 

275. Pouhé domněnky osob přezvědných, ohjektivnfmi poznatky 
dostatečně, nepodepřené, nestači k osvědčení {že vypovídaná opi-
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tovně pálila v kamnech zúmyslně mnoho papíru, když vypovídajíd 
venku sušila prádlo. aby sazemi bylo prádlo pošpiněno - § 274, 
340 cřs.) Kr. 25/6 80 - 288. 

Výslech stran. 
276. V řízení nájemním prováděném dle zásad řízení nesporného 

není výslech stran pri1vodním prostředkem (§ 4 odst. 2: slova 
"slyše strany" a contr~río). Zem. 13/5 30 - 416. 

277. Výslech stran Jako osob přezvědných není v § 4 odst. 2, 
ani v řízeni nesporném předepsán a jestliže stačily výsledky pro
vedeného šetření k osvědčení okolnosti pro rozhodnuti o navrhll. 
na svolení k výpovědí směrodatných, neměl prvý soud vůbec pří
činy další výslechy prováděti. Kr. 20/1 30 - 24. 

Osvědčeni výslechem stran 
(v jiném řízeni). 

278. K osvědčeni nelze použiti ani nepřísežného výslechu strany
(V § 274 cřs. praví Se sice, že k osvědčení nelz.e použiti přísež_ 
ného výslechu stran, ale přípustným osvědčovacím prostředkem 
není ani nepřísežný výslech stran, protože podle § 376 odst. 2. 
cřs. musí soud před nepřísežným výslechem strany upozorniti, že 
mohou býti po případě přidrženy, by o svých výpovědfch vyko
naly přísahu, což jest při osvědčení vyloučeno ustanovením § 274 
cř •. ) Roz. 8/11 1929 Sb. Č. 9347. Pozn. V tomto případě se j_dnal., 
o povoleni odděleného bydliště a prozatímní opatřeni určením 
výživy podle § 382 Č. 8 ex. ř. 

~79. Ani v řízení o žalobě na rozluku manželství není vy!oučenJ>
použíti informativního výslechu stran podle § 182 odst. 1 a 3 cřs. 
jako důkaznih(J prostředku. (Rozlukové řízeni jest ovládáno VY,,:', 
šetřovaci zásadou - čl. VI. Č. 1 uv. zák. k cřs. výslovně vylučuje 
toliko výslech maož_ld podle § 371 a n.) Roz. 22/2 1930 Věs!. 
č. 874. • 

Učast stran při šetřeni. 
280. O výsledcich 3etření po slyšeni stran soudem konaném 

(obsah vyžádaných úředních sděleni a pod.) Tlení třeba strany před 
rozhodnutím vyrozumívati, ježto jde' o řízení nesporné,' kde neptati 
předpisy civilního řádu soudniho o účasti stran při' prováděni 
d6kazu a ani nesporný patent aní zákon o ochr. náj. takového, 
vyrozumění stran nepředpisuje. Ostatně dle § 4 odst. 2 zák. o ochr. 
náj. a § 9 a 10 nesp. pat. lze i v rekursu uvésti nové okolnosti 
a průvodní prostředky (pokud ovšem nejde o nové důvody vý
povědi). Kr. 7/5 30 - 227. - Srv. však Kr. 19/5 30 - 240. Tím, 
že prvý soudce opomenul vyslechnouti vypovídajici o písemném; 
prohlášení třetl osoby vypovídaným předloženém, jímž tato odepřela 
poskytnouti náhradní byt, a dáti vypovídajícfm příležitost k vy
jádření a případnému opatření jiného náhradního bytu,- byla po ... ' 
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,.Šlna zásada provádění šetření v řízeni nesporném z úfední moci' 
§ 2 Č. 5 nesp. pat. 

Usneseni o skončení řizení. 
281. Strany nemohou si stěžovati, že byla jím odňata tnožncst 

dalšího přednesu, bylo~H jim doručeno usneseni o skončeni řízeni 
s UDl, že mohou do 8 dntí do spistl nahlédnouti a dalších návrhli 
neučinily ve lhdtě stanovené ani do pozdějšího vydáni usneseni.. 
ZeID. 30/7 30 - 656. 

'Obsah usneseni. 
2~2 •. S~utkové okolnosti, uplatiiov!:né jako d6ležiťý dllvod vý_ 

poved" Jest dle § 4 odst. 1 a 2 Z uredni moci v řízeni nespor
néll,l ,:y~etřiti .. - Z .roz~odntf ~oudu o svolem k výpovědí musi 
býti zreJmo, Jakýmz Z11Št~Dý~1 okolnostmi jest odůvodněno pfe
s'Vědčem soudu, že (na p~. prl dll:yodu Č. 12) nutná potřeba (exi
stenční ~ pod.) p~o p~onaJimatele Jest osvědčena a též. že a jaké
D~hradDl. místnosti. (neJ~n za byt) pronajímatel vypovidanému opa
třll a z lakých duvodu soud tyto uznal za náhradu poměrům a 
potřebám vyp.ovidaného nájemnika dostatečnou (§ 2 Č. 5 nesp. 
pat.) OkolnostI uvedené nelze pokládati za 'osvědč,my pouhým po
vŠichným prohlášením vypovídaného, že uznává žádost za výpo
v~d. důyo~nouf věc~á tv~zení za spr~vná a že nemá proti výpo.
vedl nam,ltek. (K ~tíz~osti vypovidane~o, v niž uvádí zejména, že 
vypovídaJíci nemají zlvnostenské opravněni pro používání najaté 
místností k ,řeznictví a že _byt nabízený, do určité lbdty [leni do .. 
statečnou náhradou - usneseni prvého soudu zrušeno a uloženo, 
prvému soudu po dalším šetření vydati nové rozhodnuti. Okol .. 
nosti rozhodné pro posouzení, zdali podmínky, d6vodu výpověd
ního jsou dány, nebyly v řízení prvé stolice v6bec vyšetřeny, ve 
vfroku usneseni ani v odlivodnění není náhradn! byt ani uveden 
a dostatečnost jeho nebyla zkoumána, soudu rekursnímu nedostáq· 
vá, se podkladu pro přezkoumání v odpor vzatého usnesení.) -
Kr. 412 29 - 40. 

Určeni konce nájmu. 
283. 'Ta o~o~nostr že se· nájemné ve skutečnosti platí měsfčně, 

neodllvodňule leště sama o sobě výpověď půlměsiční, pokud ne
bylo při náimu Výslovně ujednáno, že nájemné se má měs!č'ně 
platiti. To VYPovídající přJmo ánÍ netvrdila a vypovídaná neuznala, 
plati proto pro nedostatek jinaké úmluvy pro zruš'enf nájmu vý~ 
pověď čtvrtletní (podle platného výpovědnJho řádu pro Čechy Č"" 
mI1924.) - Kr. 201! 30 - 24. 

284. Bylo-li podná;emné placeno čtvrtletně, platí po rozumu u
stanoveni § 4 odst. 2 zák. o odhr. oáj. II § 4, výp. a stěh. řádu 
pro Čechy výpověď čtvtletnf v zákonných lhdtách výpovědních 
{usnesení o svoleni k výpovědi doručeno 516 1930, podnájem se 
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flí!Z:elnlÍ 10 siy,ollení k 'V)'1p'0vědli. 

-skonči 3019 se lhůtou k vyklizeni nejpozději 14110 o 12. hod. pol.) 

Zem. 917 30 - 587. Smluvená lhůta výpovědni. 
285. Byla~H ve smlouvě na určitý čas smluvena výpovědní 

pi111etnf neodporuje určení čtvrtletní lhůty ke .'mko,,,n,,č .. e.\lni smloVl'né 
'31112 1929 v usneseni výpověď k návrhu po 
doby nájemní dne 1114 29 podanému. stavu sn,lu.vnimu' .. ,n. 
1:a do skončení nájmu činí vice než smluvená 
byl tudíž VYPovidaný ani v tom směru ve 
vech zkrácen. Předpisu § 4 odst. 2 o smluvené 
nelze přikládati ton smysl, jakoby' konec 
dlužovati i nad dobu smluvenou o dohu. po 
vrhu II soudu přes smluvenou dohu výpovědni 
-trně má jen zabezpečiti trvání nájmu do- V)~priel'{.'1P?·vě,lniOlb,Ítt 
smluvené od výpovědi v návrhu učiněné 
Kr. 21110 29 - 350. 

§ 4 odst. 5. 
Nepřípustnost novot v Hzeni reku,r.,oi •••• 

286. K novým tvrzenim v~ stížnosti, jež De~yla ",ue.,ne.na 
zení v prvé stolici. nelze v rizen{ rekursním pnhlizeb 
vídaná nebyla o zaplaceni nájemného upomenuta a , 
lhůta a'poň 24 hodin). Zem. 917 30 - 587. - Vythy r"'- ,,,, 

nění iednotlivých položek znalcem při podnáíemném, 
povídanou ve stížnosti, jež nedostavila se k rokuu,~k~a~~!:;'~~!~~ 
k znaleckému dohrozdáni před prvým soudem u 
opozděny. Zem. 18111 30 - 884, stejně Zem. 1416 30 -
vypovídající bylo, aby svoje námitky proti dohrén;'-u ~dán1 
při roku přednesla a nemlÍže rekursní soud k mm Jako 
připustné novotě vůbec přihližeti}, rovněž Zem. 13110 
Tvědi~1i stěžovatel, že svoleni (k podnájmu, důvod č. 
jen pod podmínkou. hude-li také v~po~daná v bytě 
v řJzeni před prvým soudem netvrdila, Jde O novotu, k 
rokursnim nelze vzíti zřetele: Zem. 917 30 - 590: 
vypovídaná teprve ve stížnosti uvádí za účelem odlů.'odlně,ni 
inkomodace (při důvodu č. 8), nelze vůbec 
k tomu, že jde o novotu v řizem opravném 
101\0 30 - '197: K tvrzeni stěžovatelů, ze 
dlužné nájemné na šekové konto nepatřícl 
žovatehl, nebe přihlížeti, neboť jde o v prvé stolicí 
.čl tudii nepřípustnou novotu. 

287. Teprve ve stfžnosti uvedené tvrzeni, že 
-na (při důvodu Č. 10) měla přiležitost nastěhovati. se 
,terminu 1930 do označeného jiného svého domu, Jest 
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Ř,írzeari 10 sVIlJ!lenÍ k vý;po:v-ědli. 

.ustanovení § 4 nepřípustnou. Dovolává-li se stěžovatolka ustano. 
veni § 10 nesp. patentu na doklad toho. že nejde o novotu neM 
přípusfnou. nutno k tomu podotknoU, že nájemní řízeni jest řízeM 

nim svého druhu, na které lze použíti předpisů nesp. patentu jen 
tam, kde samo nemá specíelního ustanovení. Zem. 11111 30-872. 

Rekurs nepřipustný. 
288. Rekurs proti usneseni prvého soudu, kterým byla: vysloM 

venO, že řízení nebude dále doplňováno, rekursnfm soudém otl
mitnut jako nepřípustný s poukazem na § 4 odst. 5. fOtázku, zda do
plnění řízeno bylo odepřeno právem, lze řešiti teprve ke stižnosti 
případně podané do usneseni ve věci samé.) Zem. 4/10310 - 767. 

289. Stížnost do odmftnutí, správně zamitnuU návrhu na navrácení 
.De stav předešlý jest nepřípustná. 'Zem. 27/1 30 - 467. 

Dovolací rekurs. 
290. Do usneseni re.~ursni~o soudu o svoleni k výpovědi jest 

podle § 4 odsl. 5 neprlpustnym dovolaci rekurs, ať je napadené 
usnesení obsahu jakéhokoli. (Návrh hyl odmftnut pro tentokráte 
jako nep~!pustn)~. an týž výpovědní nAvrh týmž terminem v'tpověd. 
nim byl l'Z zamítnut.) Sb. č. 2395, 3837, 5575 a j. - Ovlem jest 
v mímosporném řízeni předložiti opravné prostředky i nepřfpustné 
hyjma dovolacf rekurs ve příčině útrat nebo znaleckfch poplatků 
,§ 14 odst. 2 nesp. pat.) §- 4 odst. 5 zák. o ochr. ná;. nemá před
pisu, že by již prvnl soud měl stížnost odmftnouti (Sb. č. 6638.) 
Roz 24/1 1929 Sb. č. 8647. 

Nesporné fízeni. 
Odkázání na pořad práva. 

291. Předpis § 2 Č. 7 nesp. řiz. nó!brání tomu, by si mimosporo.ý 
-soudce sám nevyšetřil (§ 2 Č. 5 nesp. řiz.) í sporné skutkové okol
ností, které lze objasniti prostředky mimosporného _ řízeni a které 
mají soudci zjednati přesvědčeni o vhodnosti nebo nevhodnosti 
opatřeni, jež činl podle volného uvdženi (Předpis § 2 Č. 7 nesp. 
lfz., který byl vydán ještě za platností dřfvějšího soudního řádu 
se zá.konnou teorii priivodni, pozbyl mnoho na svém významu za 
platnosti aynějšiho civ. řádu soudniho, protože nyní oba zákony 
připouštějí tytéž průvody - až na kvalifikovaný výsJech stran. 
Není bez významu, že vývoj zákonodárství směřuje k tomu, roz
šířiti pťtsobnost mimosporného soudce- i na sporná práva soukromá 
na pf. zákony o ochr. náj., zákon o rozluce manželství v mimoM 
:sporném fízenf, četné zákony o poz. reformě a pod.) Roz. 30/8 
1929 Sb. č. 9148. 
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Doručeni usnešení. ; 
N i ředepsáno (v mimospotnéin řízení) doručeni do ru-

292'ráv:~hoP zástupce, stačí doručení do tukou pomoc~é sily za., 
kovu / é v ,'eho kanceláři I§ 6 nesp. řiz., § 88 org. zak" § lOl 
u:e,) na. Roz 2616 1930 Sb. é. 10044. • 
er8. - . Oprava usneseni. 

293. Předpisů § 419, 431, 477 č.' ~ ~řs. lze ob~obně užiti i ~ řf .. 
zení nesporném loprava odevzdací hsbny Y!,dane 1616 1926 usne
s.nim z 2111 1928.) - Roz. 1512 1929 Sb. c. 8715. 

Právui moc v řizeni nesporném •. 
294. K pravomoci soudního rozhodnuti jes~ í v nesporné'k ří. 

zeni řibližetl a to i tehdy, když by usne~enl trpěl!l zma~ emt 
neboi i takové usneseni nabývá pravomOCI, nebyla,-h ~matecnbSf, 
včas vytýkána (šlo o opatřeni, z n~hož nabyla prav treti oso a. 
dovolaci stlŽ[l.ost odmltnuta, Sb. c. 956.) - Roz. 8111 1929 R I 
800128. 

Vzdáni se opravných prostředk.ů př.ed,'m. 
295. Strana může smlou.vou s účastníkem řízeni se 

ných prostředkd i proti takovým rozbodnutí~m 'U"U"'_~"'~.~ 
nebyla vydána (§ 472 cř •• ) Roz. 514 1929, Ve.t. 793, 

Vykonatelnost us,.e'''lI:I,! 

296. I když proti usnesení ne~í op:avné~o, ~,~ZČ;~~~~~x::k~:~i 
konatelným, dokud nebylo stranam plsemne d . 
'kladě svolení k výpovědi dle § 4 lze navrhnouti teprve 

::nesení rek. soudu bylo stranám doručeno - § 416. 426, 
cř •• ) Roz. 1214 1929 Sb. Č. 8871. 

žaloba pro zmatečnost. 
297. Mimosporné řízeni - jímž jest i v řízeni podle § 4 

o ochr. náj. - nezná žaloby pro zmatec~ost: - V ~§.eI3,19.t~:>.~Ii, 
neni ustanoveno. kdy a jak jest si vymocl vyrok o u' 

zrušeni neb neúčinnosti exekučDíh~ titulu. nýbrz nutno.~7·--:CO'i '. 
posuzovati podle .zvláštnich př.edpls.~ o,tom VYdanýC:.h:~E":;~I;~~:t~ 
1965. Žaloba nájemníka proh mallteh domu, by ~ 
o svoleni k výpovědi bylo zrušeno nebo prohlás~no 
a aby exekuce byla zrušena, poněvadž nebyl v řlzeni o 
k výpovědi zastoupen a řizeni je zmatečné! zamftnuta.} Roz. 
1928 Sb. Č. 8457. 

156 

Útraty nesporného řrzení 
o svolení k výpovědi. 
(§ 5 zákona o ochr. náj.J 

Otázka náhrady útrat nesporného řízeni o svolení 
k výpovědi v nynější zákonné úpravě jest jedním 
z dalších pramenů nejasností a nesrovnalosti v praxí 
často se objevujících. Různost judikování i v otázkách 
zásadních se tu udržuje namnoze tím Spíše, poně
vadž jakékoli zasáhnuti jednoticí působnosti judika
tury nejvyššího soudu pro předpis § 4 odst, 5 zák. 
o oehr. náj. ohledně útrat tohoto řízení jest vůbec 
vyloučeno. 

V řízení sporném platí pro útraty zásada logicky 
nejsrozumitelnějšl: Kdo prohraje, platí útraty svoje 
í druhé strany, i s útratami právního zastoupení. Ná
klady strany zvitězivši urči a náhradu jich straně ve 
sporu podlehlé uloži soud z pravidla v rozsudku ve 
věci hlavni. 

Pro řízení nesporné neobsahuje nesporný patent 
vů"ec žádného ustanoveni o nákladech, Utraty nese 
každý účastník své, zejména i útraty svého právního 
zastoupeni, bez ohledu na to, kdo zavdal podnět 
k soudnímu řizeni a jaký mělo výsledek. 

Zákon o ochraně nájemníků řeší úpravu náhrady 
útrat nesporného řízeni o svolení k výpovědi, jako 
~vláštního .řízení svého drl!hu, kompromísem. Zac.ho
vává pro řízení opravné v § 5 odst. 2 platnost zá
sad řízeni sporného. Naproti tomu otázku útrat ří
ze!!í v prvé stolici řeší v § 5 odst. 1 zp.ůsobem sa
mostatným. 

Ukládá povinnost nésti útraty řízeni o návrhu na 
svoleni k výpovědi v prvé stolici ve smyslu ptlvodní 
legislativni tendence zákona chránícího nájemníky v zá
sadě z pravidla vypovídajícímu pronajímateli, jako 
straně pravděpodobně hospodáhky siJnějši. 
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Pouze výjimkou tam, kde nájemník sám zavdal 
podnět k výpověd~ soudem na návrh pronajímatelův 
z důvodu zákonem uznaného připuštěné, ukládá zá
kon náhradu útrat řízení, včetně útrat právního za
stoupeni pronajimatele, nájemníkovi, avšak jen při 
důvodech výpovědnich v § 5 odst. 1 taxativně vy
počtenýcb. 

Jsou to tyto důvody výpovědní: § 1 odst. 2 Č. 1 
(neplacení nájemného - útraty řízení o návrhu na 
svolení k výpovědi pro tento důvod jest nájemník' 
povinen pronajímatelí nahraditi i tenkráte, když vý_ 
pověď podle § 4 odst. 3 nebyla připuštěna proto, že 
nájemnik před skončením jednáni zaplatil nálienlnó,),< 
Č. 2 (trestní odsouzeni), č. 3 (vypovězeni 
štěni), Č. 4 (dvoji byt), Č. 5 (užívání bytu 
lům) č. 6 (hrubé porušování pořádku v dOIDěl, 
(podnájem celého bytu bez svoleni), č. 8 l~~)~~:j~~,!:.,· 
za nepřiměřenou úplatu), Č. 9 (užitečnější .i 
nájmu jiných místnosti než bytů), § 3 (pokud jde 
zneužíváni bytu.) 

Ve všech ostatnich případech jest povinen 
jímatel nahraditi útraty řízeni včetně útrat or,ivI.íh"j 
zastoupení, nájemníkovi. Tudíž: 

1. vždy, když návrhu pronajímatele na svolení k 
povědi z kteréhokoli důvodu dané nebylo vVJhot'ěn,)." 
a i tenkráte, 

2. když výpověď byla připuštěna z jiného důvoilu; 
než jsou uvedeny v § 5 odst. 1. 

Tak zejména, byla-li výpověď připuštěna pro 
mýšlenou užitečnější stavbu, jde-Ii o nájem bytu (§ 
odst. 2 č. 9), nebo pro nutnou potřebu 
tele pro sebe nebo děti (ve všech ořiipade,:h 
12, 13, 20), rovněž při potřebě pro podnik (č. 1 
nastěhováni se do vlastního domu (č. 14, 15), i 
bytu nadměrném (č. 16), dokonce i když jde o 
jemnika s vlastním domem v obci (č. 17), nebo 
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Vy;stělho/V"ánÍ ISe IIlJá.j,'eJillllilÍka Z 'I ,. • . - pe vz-erttt !ltavrha. 

nájemnik provozovny ú' d ě b " 
oprávnění lč. 18), dále reř . n } ave~ zlvnostenskéh .. 
šlěných z jiného důležítfb I d~echd vypovědícb připu
ně nejmenovaného (§ 1 od t. uvo u v z.ákoně výslov
stalosti, neni-li dědiců dle s§ !), ,nka pr •. proti pozů
a pod. Za , privilegovaných 
Rovněž platí pronajimatel út t . 

byla připuštěna výpověď z d ~a ~ ná!emnikovi, když 
nim úřadem nařízeno dům b u~o. u, ze bylo staveb
(§ 3 odst. 2); použije-li vl:st~'J!.1 n:bk' z1!0vu ~~avěf! 
ustanoveni § 3 odst. 1 a • I b v a Ovem prlpade 
smlouvy bez výpovědi ve za o ou o, zrušení nájemní 
sporu nájemník a musí nabr:d~u • ZVb'tězí, ,nese ~traty 
maleli. I vsec ny utra ty , pro-

Jíž tento zběžný výpočet uk '. ' 
spořádání povinnosti k náhrad' a~uJ~, .ze v tomto u
k výpovědi není všude lo"i k ~ udr!, rízení o svoleni 
slednosti. .. c e z uvodněnosti a dů-

I jinak však ustanoveni § 5 d 
Dosti a pro nedostatek jakýcbk Ol' st, ~ ,:;e své struč. 
pisů o útratách v pravidelném ~íl p~ purných před
analogie řízení spornébo tu nam:o:

em lli~P?rném -
dává v praxi podnět k rtiz Ý e se ava - zav
tázkáeh zásadních T k n !ll pochybnostem í v o
z různých příčin ~edoide keJm~na, v případech, kde 
návrbu na svolení k výpověd' ve'diemu rozhodnuti o 
soud připouští výpověď čili l.Pj e § ~ odst. (2 zdali 
nájemník během řízeni nes ~:~! na pro proto, že se 
pronajímatel z té nebo jinl 'i~bo uys~ehoval nebo 
ta neb ona strana však ., dlr ~bmYdVz~ návrh zpět, 
• V lakov' ch" za na ra u utra!. 
na svolen/k v.J;,~~:~:chř ďal.~, pronajímatel návrh 

,
n,h, ~t:'::!:k:~t, /př~:ká~~m.f n:kte~~t :~~dy ~~h~~~~ .ft~:t 

.. k( .' na usanovení§5 dt 1 ,.,ma t. J ve všech ří d h o S. , 
nejmenova~ých) J' est p~ pa .;c tVl Pře~cbázejicl větě 

ona]lma e povinen nahraditi 
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-Ú,Čtt!O<v ámí iÚtr ak. 

,. 'k'" Ovšem, vystěhuje-li se opět 
útraty ka~~-l:n:n o~~enl přiznány druhdy útraty pro
nájemní . ~ e li" šlo ~ některý z důvodů výpověd_ 
najímatell, ).est,:,'"o! v,!povědi nájemníka k náhradě 'ch při pnpus e 
111 I § 5 odst. 1 zavazujíc!. . 
pod e f tomu jiné soudy odmítají v takovyc~ 

NaPho'~kýkoli návrh na přiznán! útra~ buď te 
pa~e~tr~ny s poukazem na u~tan?vell1_ ~ 4 ... 

:::ud vyslovíhodusnesen!~~tÓ:hl.~ PN~b;i~~li 
časně roz ne O u . b nepřiipu" sou hl -J" by 'ti rozhodnuto o připuštěni ne o 

mo o I ě . 'nelze rozhodno'uti štění výp?vědj ve ,v CI same, . 
časně all1 o utratach. . 

Pro rozhodnuti samostatným usne~hmm 
'tratách tohoto řízen! jako nesporne o, 

o u . delných předpisech o řízen! nespornem 
v,Phravplodkladu. Totéž plati i když byly. 
ne o. dání usnesem ve věcI 
vány :~.~rpvreo~~::statné rozhodnuti o útratách tu nelil lIZ _. 
řízení zákonného predpisu.. , , 

V některých případech přlz~avalf sou~y 
t r' bl-Ii úctovany a"pon ve v prvé" o IC~ y y k I'§t 'h předpisu v 

uznávajíce pro nedostate zv a, 1I1~. ':'e:sp'lrnéni 
' a vu' bec o skončeni jednaní v flZell1 II smeru 1 _ 

, účtováni útrat se sta o vcas. , 

ze Pp~rpt~d~a~~vi~:yl~d!,~:~~~:,u ::~::!~ku ::;:!ení 
v. ' kytu' e se v praxi namlt a, ze věcI samé, vys I k ti odati návrh 
"matelé nemusí se rozpa ova p b Ý h Se:znajíí~n! k výpovědi i v připade:~ poch~ n .e.' v'TI,ledle! 
'h 'i ení že není nadeJe v prizmvy 

be em rzi._ návrh zpět před rozhodnutim, 
vezmou pros e h d' 't t 
v hnuli povinnosti k ná ra e u r.a. .. " 

y Jest ovšem i této námitce př~znab lake,sl n",ydlě, 
' 'ni Avšak I'ednak pronajlmatel ma .qpravne • , 

1.60 

U"'esenl o ,nálh,,,dě :"br",t, 

podobně i sám útraty s podáním návrhu a prová
děním řízení u soudu, jednak není též vyloučeno. že 
by nájemntk i jinak podle předpisů občanského zákona 
mohl se na navrhovateli náhrady škody takovým bez
dtlvodným návrhem mu zpllsobené [§ 1295 odst. 2 
o bč. z,) domáhati. 

Nad to prováděti řízení až do konečného vyšetřeni 
a rozhodnuti o otázce, zdali návrh na svolení k v'f
povědi z dtlvodu nájemníka jinak k náhradě útrat 
řízení podle § 5 odst. 1 zavazujícího byl oprávněn, 
;en pro rozhodnuti o t1tratách _ poměrně z pravidla 
ne přlliš značných - nezdá se vůbec ani účelno 
a hospodárno. [Srv. též roz. pod č,' 309) Ostatně, 
jak řečeno, zákon sv'fm zněním i výklad tu zastávan,!, 
praxi v nesporném řízení o svolen! k v'!povědi jistě 
zjednodušující, nevylučuje. 

Jsou i jiné nejasné otázky při rozhodováni o útra
tách právního zastoupeni v tomto řízeni, V advokát
ním tarifu iI/mí pro určeni těchto útrat pro tento 

. zvláštní druh soudního řízen! přesného měřítka, jak 
co do povahy jednotlivých úkontl ani pro výši odměny, 
přiměřeně odpovídajícího mnohdy mimořádnému zájmu 
účastn!ktl a též zvlášhli obtižnosti úkonů zastupován! 
v tomto "nesporném řízeni". 

K tomuto řízení přihlíži vl nař. 3/5 1923 Č. 95 Sb. ' 
z.a n., ustanovujíc! "sazby pro výkony advokátů 
a jejich kanceláří" výslovně toliko v pol. sazby A 4), 
kdež se přiznává za jednáni v řízeni o SVoleni k vý_ 
povědi pracovni odměna stejná jako za ústní jednání 
v řízení civilním. Jinak Den! o jednotlivých úkonech 
právního zastoupeni [návrhy, námitky, stlžnosti) zvlášt
nich předpisů a není jmenovitě ani o stanoven! hodnoty 
předmětu jako základu pro výpočet odll}ěny v tomto 
řlzení bližších specielnlch ustanoveni. Utraty ovšem 
přiznávají se jen za úkony k tlčelnému domáhání nebo 
hTáněni práva potřebné (ana~ § 41 cř •. ). 
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P - "í útrat právního zastoupe:uí v nesporném řízeni o svo~ 
co uree,.. " kt é -fkl dlJení k výpovědi možno z. pra:J:(e twesh ně er pc a y v po oz-

kách obvykle se vyskytulidch:.. 'v 

Za zaklad pro urč~ni útrat za Jedn~tltvé_ Úk01~X bere se ~ p~a
'dl _. tka '"'000 Ke I'ako hodnota predmetu v rlzenf, ktece h"lo 

Vl a CGS ,;. • o' v dl' . 
zahájeno v prvé stolici podle předpIsu o hzeni pre o treSlllffil 

soudy (§ 6 vl. nař. č. 95/1923). ._ 
podle tohoto základu přiznána v, některýc_~ r?z~odnubch od,?lena 
sepsání informace dle pol. 9 II a), ve vetSlne prípadů za 2 ctvrt

~~diny 32 Kč, za sepsáni nci~rh~. nebo ná~ite~ 7_0 K: (podle ana: 
I gíe pol A4)_ Za intervenCI pn roktl, pn nemz b'ilo podrobne 
,o dnáao dle pol. 4 dl el 70 Kč, dopis o výsledku dle pol. 8 II :) 
Vo Kč, • jiné dopisy jako jednoduchá svděleoní po R Kč. Za seplS 
Jednoduchých oznámení soudu (adresy svedku a pod.) dle poll d) c} 

22 Kč. d' d' d . Nebyl-li návrh na svoleni k výpově 1 po an vOJ~~ ~ vyp.~-
vídané straně doručen, uznána intervence u souduv.za ,uce.em ~Jl. 
ště.ní výpovědního důvodu z návrhu za n~tnou ~vpnznana odme~~ 
15 Kč jako výpis z návrhu pořiz~ný advok?-tn.m ured~jkem. Rovn~z 
nebyly-li podány námitky dvoJmo, uznano .. za potr~bDo~ aby, Je 
zástupce vYPovídajících je pročetl, obsahu ychv.strane sve zvpravu 
podal a od ni informaci si zjednali,za doplS,?nmá~o 10 "Ke ~ z~ 
• formaci 3'2 Kč. -Je-li na obou stranach po 2 ucastniclch, prfslusf Zll. 
'" '/ ·-td- dl společenství v rozepři podle § 7 adv. tar. 20 o zvy~eo o Qmeny e 
tarifu A. - Zem.8/11 30 - 885, .15/10 30 - ~33, 2~/10 00 -;: 422. 

Otázka útrat nebývá am v tomto rlzem pro ucas.t~ 
níky okolností bezvýznamnou. I tuto bylo by upravIti 
v suuhlase s právním cítěním občanstva. 

- ~' I' Rízeni nesporné, zavedené II ná.s pro SOUu~l svo em 
k výpovědi zvláštním nařízením z 9:2 1919 c. 6~. Sb. 
z. n., bylo .nad na mis!ě v době, kdy, och~ana .n~l~m
Díků byla téměř všeobecná II z duvodu vereJny~h 
jaksi z úřední moci k platnosti přiváděna. V SOUV!S-. 
losti s toulo ochrannou tendenci t.ohoto výjimečného. 
zákona mohlo býti odůvodněno pak i č.ástečné př~
sunutí útrat řízeni o svolení k výpovědI na pronaJl
matele v případech, kde zákon v zájmu pronajímatelově. 
připouštěl vyloučeni chráněných nájmů .. ':.. ochr~,!y, . 

Dnes kdy jde - aspoň podle nynelslch c!lu .za
konodá~ných - ve skutečnosti. iiž . jen o Iik,:i~aC1 ,o~ 
chrany, odstraněni soukromopravDlch hospooárskych 
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výhod jednotlivých nájemníků z obligačnÍCh poměrů 
z doby dřívějŠí nabytých a kdy dokonce do budouc
n,osti s~, uzn~ vá o~oustran.ná zásadní volnost dispo
Sl~ {p~1 no,:ych naJmech) I .s místnostmi pOBudchrá
neným,! . nem pro :;vláštní řízeni nesporné v pomě
rech naJemních .a vubec pro rdznos! řízeni soudnlho 
viditelné příčiny ani vnitřního důvodu. A nenl jl ze
jména ani pro ruzně posuzování. účinků výsledků .ří
zení pro otázku útrat. 

I když by zákon o ochr. náj, na dále zachoval po
sav~dni_.způs.ob ři~eni n~spor~ého o svoleni k výpo
vědI, pn nejmenšlm otazku utra! i tohoto říz.enl by 
se doporučovalo upraviti zásadně na způsob ;stejný 
jako v. řízeni sporné~ i pro řizenl v prvé stolici, _ 
(Bylo-II by zavedeno r1zení sporné, odpadla by ovšem 
potřeba zvláštniho pře.dpisu o útratách vůbec.) Při 
nei.me~ší~, neniv ~ák?ně Iíkv~dačnim již příčiny,při
zoav~b ~:'Je~níku I. nahradu utrat vlastních, popírá-Ii 
na pro pti duvodu C. 10, 12, 13 a .pod. snad i své
volně, nutnou potřebu pronajímatelovu ~ebo jiné ;skul
kové podminky důvodu výpovědniho, čímž způsobuje 
jen průtah řízení a pronajímatelí větší útraty, 

A není vyloučeno, že by při úpravě útrat podle 
zás~d ,ř~ze~í sporného mnohé "spory" o Svoleni k vý
povedl 1 vubec odpadly, neb aspoň se značně zjedno
dušily a zkrátily, aniž lh !lru na skutečných výsled
cích toholo. řizení i pro účastníky se něco změnilo. 

_. _., Hodnola předmětu. 
298. Prl urcenI utrat pcavnfho zastoupeni jest vzíti ta základ 

ocenění předmětu sporu na 2000 Kč (§ 6 vL nař. č. 95/1923.) _ 
Kr. 3/6 80 - 251. - Stejně Zem. 12/7 30 - 601, ;Jde o řlzool 
prováděné dle zásad řízeni nesporného. Nemá tudi! mfsta oceněni 
podle obdoby řízeni výpovědního dle § 560 a D. ch. (Pro po
platkovou povinnost je základem částka 1000 Kč dle cis. nař. 15/9 
1915 č. 279 ř. z.) 

Určeni útrat. 2?9. Vyzval .. 1i prvý soud vypovfdanou stranu k předložen! stej
nopisu námitek~ přísluší této oaměna d~ tarifu ta sleioO"pist kolek~ 
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d' , (19 Kcv 60 hl Podobně přísluší straně solicí. 
što é a expe lel . ' K 40 hl ' 

p? vn o latek za pátrání po adrese svědka (24 Č v' la: 
tatarský p .P b ' poplatek za )'h:du tramvaji k soudu a zpet ph 
k ~ i trolnasO DY d' 'j d k 32 Ky oz cl i cl '8Ů _ Naproti tomu odpoví a pr su e c 
n.hkl:nf:;enc~ :~lst:aDÓu jak sazbě advokátního řád? tak i vrDa-
za , ", . ,ze Podobně nemá vYPovfdana strana oarok 1 v né prael a nam . 't t 
oze 1 u řadu úétovaných konferenci na ?oč~tku sezna~lU u ,ra t 

na c:e °dv nebyly nutné a účelné. nehlede ani k tomu, ze neJsou 
P?~~vaos~ědčeny. Troji jízda k soudu a studiu~ spisů, J?rvým sou
cilct fisouzené plně postačl a nebyly ostatni učtovane Jízdy k sou-
d emn~tné a účelné. Zem. ťJj9 30 - 747. ., . 

u 300 Cástka 20 Kč za sepsáni informace k námttkam prah vý-
~ d·' řísouzená je dostatečnou odměnou vzhledem k ~ozsahu 

p~vc,\ 1 kP Příprava k roku jest zahrnuta již v odměně za stanf. Je
n
l
, akm~ diference v neprosoěch stěžovatele jest vyro~nána, diferenci 
t oh' h (p'r',znáno 20G1 zvýšeni ze spolecenstvl po 2 úv je o prospec I~ • t . ~, d k 
~ stnicich na obou stranách), jevi s~ celkový utra ovy PFlSŽ e • 
~;rávDýlll a stižnosti do útrat podane nebylo vyhověno. - em 

7/7 30 - 565. 'h .. šl. j 301 Náklady vzniklé ještě před podáním ~avr u na prlpu, n 
'vdi nelze za náklady řízeni pokládati. fotéž plaU o nakla

dÝP~v~znik\ých ohledánim mista zástupcem. dotazováni se strany 
ec t II řízen"i telefonických dotazů strany, roz.hovoru se ~tranou 

~od:l~rm postu~u, ja.kož i smírného vyjednáváni a .ko~ečne vyr~
ě i o zasláni útrat protistranou. Náklady spolen~ s opozdez'fm Dpředloženim dokladů zavinil stěžovatel sám. takze se Onemfi

:e ~áhrady jejich domáhati na odpůrci. Zem. 12/7 30 - 6 1. 

Společný právni zástupce. 

30'2 Byl-li společný právni zástupce pro 3 VYPovida'dé, odpo
vidá hodnoceni úkonů spolebých pI\9 všech~y 3 vypoví a:.édV p~.i 

v • dné třetiny povaze věcí. InformaCI se stranou o no 1 
mer

ý
u Je d 1/ hod 32 Kč vzhledem k složitosti případu mo

prv SOUl za t ' li I' hod ~dměna zvýšena na 64 Kč, za int~r .. 
hla rozm Dva rva, 5 1 h ď ýV a od 

ci ři roku na místě samém trvajícím pů o ln zv sen ~ ~ 
ve?" ~5 Kč ('I ) na 58 Kč, za pročtení spisů po skončeném rf~ 
~ee~a odměna 30 Kč, tedy lIs - 10 Kč. Zem. 20/5 3~ - 422. -::
Útraty intervence při mistním ohledáni jako útr5ty d;el~é k ~a~ 
jení zájIl\t1 strany (vypovídané) přiznány podle § o s. se zre
telem na ustanoyeni § 41 cřs. Kr. 25/6 30 - 250. 

Útraty při několika důvodech výpovědnich. 
303. Z u~tanoveni § 5 odst. 1. plyne, že ~ř"i. p~su~ování ~tázky

útrat jest úplu"ě vedlejš:fm. kolik důvodů vypovedmch a s Jakým 
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výsledkem je uplatňováno. Rozhoduje jedině, zdali byla výpověd 
připuštěna aspoň z jednoho dŮVQdu v § 5 odst. 1 jmenovaného. 
V kladném případě má vypovídající strana nárok na nábradu útrat 
všech, '_řebas nebyl zároveň uznán za osvědčený jiný uplatňovaný 
ddvod tu nejmenovaný. - Zem. 25/7 30 - 651. 

Účtováni útrat. 

304. Útraty účtované teprve po vydáni usnesení o návrhu na 
svoleni k výpo..,ědi nelze v tomto řízeni přisouditi. Podle § 4 
odst. 2 zák. o ochr. náj. jest o útratách rozhodnouti současně s roz ... 
bodnutím o svoleni. k výpovědi. To ovšem předpokládá. že útraty 
ještě před koncem Jednáni, které betprostředně předcházelo před 
vydáním usnesení o svoleni k výpovědi, v němž má býti rozhod
nuto též o nákladech, byly účtovány aspoň předloženim setDamu 
útrat (anal. § 54 cřs.) Útraty nebyly účtovány ani jako útraty nor
málni, jež ostatně pro řízeni nesporné vllbec stanoveny nejsou. 
Není tudíž pro přisouzeni ~trat účtovan"ých po vydáni usnesení 
o svoleni k výpovědi podle § -4 odst. :l a § 5 odst. t zák o ochr. 
Dáj. vůbec zákonného podkladu. Kr. 26/9 30 - 431. Stejně Kr. 
26/10 30 - 433: Nebylyvlí útraty před vydánÚD usnesení o svo
leni k výpovědi účtovány. nebylo možno ani o výší jejich vůbec 
rozhodnouti. 

305. V § 4, zák. o oohr. náj. není zákonného podkladu pro při
souzeni útrat řízeni podle § 5 odst 1 samostatným usnesenim, 
účtovaných zvláštnim návrhem po vydáni usnesení o připuAtění 
výpovědI. Nejde ani o doplnění tohoto usneseni, podle § 423 cřs. 
jinak přjpu~tné, výrokem o tttratách. Rovněž neni opory pro takové 
dodatečné rozhodnutí o útratách ani v povšechných předpisech 
O řízení nesporném. Kr. 17/2 30 - 36. 

306. První soud pochybil, že stranám neoznámil, že řízeni končí 
a nevyzval je ku předloženi seznamu útrat. Bylo proto straně 
vypovJdané dle § 5 odst. 1 přísouditi útraty řlzení, poněvadž včas 
seznam útrat se stížností předložila. Zem. 27/9 30 - 77!.. 

Zpětvzetí návrhu na" svoleni k vý'povědí. 
307. Dásledek toho, že vypovidající strana vzala hěhem řizeni 

návrh na svoleni k výpovědi zpět, jest, že ňradí ve smyslu § 5 
odst. 1 straně vypovídané náklady fízení. - Zákon vypočítává 
v § 5 odst. 1 případy, kdy která strana jest druhé povinna ná
hradou útrat. O zpětvzetí žádosti výpovědní ustanoveni to sice 
specielně nemluvi, jest však na ten připad pamatováno konečnou 
-větou § 5 odst. 1, kde se praví: _.Jinak jest pronajlmatel povinen 
nahradítL útraty nájemnfkovi." (Útraty vypovídané strané přizná~ 
ny,) z"m, 1'3/5 30 - 401. Srv, vlak rOz, pod Č, 309 a 310, . 
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Últr·ad:y Hzeni <O .svolení k vý,pavěd1. 

30S. Vzal-li vypovidaiic~ návrh na svoleni k výpovědi před skon .. 
čenfm řJzen{ v prvé stolici zpět, nelze vypovídajfcf straně uložiti 
náhradu útrat vypovidané strany. Pro výrok takový v tomto ří_ 
zenl není v zákoně vdbec žádné opory a to- ani podle ustanoveni 
§ 4 odst. 2 a § 5 odst. I zák. o ochr. Dáj., poněvadž usneseni, 
zdali soud připouštf výpověď, v němž současně má býti rozhod .. 
Duto' o útratách- t§ 4 odst. 2, věta 1.) vydáno nebylo, ani podle 
předpis6 o řízeni nesporném, podle nichž řizeni o svoleni k vý_ 
povědi dle § 4 odst 2 se koná l · neboť v platném zákoně upravu_ 
jícim povšechné řízení nesporné (nesp. pa-t. č. 208 ř. z. r. 1854) 
není vllbec žádného ustanoveni o náhradě útrat řízenf. Ze stej. 
ných zásadnich disvodů však nepřisluši ani slěžovalel6m útraty 
řízeni rekursniho (nejde o stižnost do usneseni o připuštěni nebo 
nepřipuštěn! výpovědi podle § 4 • 5). Kr. 18/'0 29 - 424. -
S/eíně Kr. 3/3 BO - 89 (i když. návrh na svolen! k výpovědi byl 
vzat zpět proto, že vypovídaný se mezitím vystěhoval). 

Vystěhováni se během fizeni. 
309. Jestliže se vypovídaný během řízeni o návrhu na svoleni 

k výpovědi vystěhoval. neodpovidd, zákonu usneseni, jimž návrh 
jako bezpředmětný hyl zamítnut a vypovídajici strana uznána pOa 

vinnou nahraditi útraty straně vYPovjdané. Návrh podaný v době, 
kdy vypovídaný v bytě bydlel, nebyl berpŤedmět~ým a nestal se 
jim ani pozdějšim vystěhovánim vypovídaného. Ovšem, nehyl~li 
vzat potom zpět. &talo se dalši pokračováni v řízeni výpovědním 
bezphdmétným. také pokračovati v řizeni jen pro otázku útr:ato
vou by bylo nehospodárné. Řízeni mohlo býti připadně zastaveno,; 
po tako,vém usneseni nepřicházel hy v otázce útrat v úvahu § 5 
zák. na ochr. náj. a bylo hy na straně- vv-povidajlci, aby si ii~ak 
odškodňovacf nároky l.lplatni1a. (Usneseni prvého soudu zrušenó, 
věc vrácena soudu prvé stolice, aby znovu rozhodl a v rozhod
nuU na náklady stížnosti zřetel vzal, ohledně útrat s poukazem 
n. § 52 cř •• a § 5 zák. o ocbr. náj.) Zem. 22/5 30 - 441. 

3Ul, Z ustanoveni § 5 zřejmá je všeobecná zásada, že ndjemnlk 
je povinen k náhradě útrat vypovidajicf strany tehdy, když byla 
proti němu povolena výpověď z diívodu. který si zavinil, pokud 
důvod takov'Ý' uveden je mezí pfípady § 1 odst. 2 - až na_ vý
jimku pod- č. 9 uvedenou~ Ze zásady zaviněni vyplývá fednak-f že 
nátemnlka stibá povinnost k náhradě ůtrat i V tom připadě, kdyi 
k rozhodnuU nedošlo proto, že dobrovolným vyklizením bytu a 
odevzdáoim klíče stalo' se bazpředmětným, jednak i t~ že rozho
du1e· tu: diJ:vodnost výpovědi v době, kdy bylo o povolení-k ni za
žádáno, nikoliv tedy stav, který vypo-vídaná strana zjednal~- poz
ději dobrovolným podrobením se žádosti vypovídajíciho. (Utraty 
vypov!dajici straně rek. soudem přlzrr4nll') Zem. 22/830 - 134. 
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311. Vypovidajíci podali 12/4 1928 návrh na svolení k výpovědi 
z důvodu § 1 odst. 2 Č. 6 a § 3. Před skončením šetření vypo
vi~aní, ~Jle 23/1,2 28 místnosti vyklidili a pronajimatelům odevzdali. 
coz zaplse~m z 3/1 v29,v p!.itomnosti obou stran bez jejich námitek 
II soudu pred skoncenlm nzeni sepsaným bylo zjiště:ao~ Na to" soud 
usnes~Di~ ~ 26/2 ~9 ,uložil ;,ypoyídané straně povinnost nahraditi 
'lYPovlda-Jlcl strane ulrafy Tlum o návrhu výpovědním částkou 
1 076, K~ s tf~ odůvodněním, že v tomto· případě byl dán výpo
vědni ?U,:~~ c. 6. - Do tohoto usneseni podaly stižnost obě strany. 
VYPovl~alJC!, a?y ~soesení v odpor vzaté. bylo, doplněno v ten 
sm~sl, ze vypoveď ~da_tla odpůrci se schvaluje, vypovídaný, aby bylo 
zruse~o nebo zmen~~o tak. že návrh na svoleni k výpovědi se 
~a~ita a D,,-vrhova:,ele JSou povinni zaplatiti mu útraty I. í II. stol.ice. 
StfZDost vypovíd/l,llcí, pokud se domáhá, doplněni usnesení- a stíž
nost vypovidané, pokud se domáhá zamítnuti návrhu na- svoleni 
k výpovědi. zam.itnuta. Uprázdněním místností a odevzdáním jich 
do volné dispOSIce prona)imatelů, jc-ž, stalo, se s jejich zfeímý:m 
souhlasem, byla dosavadni nájemni smlouva souhlasnou vdlí obou 
stran již 23/1228 zrušena (§ 863 obč. z. Sb. č. 6583l. - Zánikem 
smlouvy nájemni před vydáním rozhodnutí o návrhu na svoleni 
k výpovědi odpadl.sám yse.bou skutkový i právní podklad pro usne
S~Dl o syoleni k vypovedl Ve smyslu § 4 odst. 2 zák. o ochr. náj., 
treba~ navrh na svol.ení k výpovědi výslovně nebyl vzat zpět. Podle 

. práv?lho a skutkovebo sta:,u v době vydání usneseni v odpor 
vzateho nebylo vůbec mozno rozhodnouti usnesením podle § 4 
odst. 2 o svoleni k výpovědi ani v kladném .ani záporném smyslu 
b?z obJedu na :rx.sled~y šetřeni dosud provedeného (ana1. ~ 406 
crs.). To plyne liZ Z uvahy, že výrok o skončt:ni v přištim nájem
ním období po doručení usneseni ohledně nájmu před tím již skon
čeného a též přiktlz k vyklízeni místností již l1plně vyklizených a 
pron3jímateli odevzdaných podle § 4 odst 2 a 5 by neměl prak~ 
!!~kého s:n:.vs~u: rovněž~ nik?ii formální zamítnuti výpovědi nájmu 
JIZ nee;JClsfa/lcrho. Stíznosh vypovídané co do útrat vyhověno, 
návrh na jícil přiznání vypovídajicí straně zamítnut, ani vypovídané 
straně však nepřisouzeny útraty prvé ani druhé stolice. Kr. 3/4 
1929 - !O8. 

Stížnost proti výroku o útratách. 

31y2. I st:žnost č,elíc! jen proti výroku o útratách jest podati ve 
lhiJ.fe 8 dnu, neboť zakon nerozeznává a výslovně vylučuje jaký
koli jiný opravný prostředek kromě stížností do 8 dnů po doru~ 
t~Di u~~7seDf, Sti.žnost opozděně (14. den) podanou třeba sice 
predlozrtz, neboť Jde o řízeni nesporné, soudu rekursnímu však 
nelze. k ní přihlížeti i pro předpis § 11 odst. 2 nesp. pat., neboť 
druha strana nabyla z usneseni vodpor vzatého práva, zbaviti se 
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Úitr.ruty lříz.ení 10 svaleni ik vý:po.v:ědúl . 

. nosti k náhradě útrat částkou v první stolici přisouzenou~ 
k~~'i'5/8 29 - 316 •• tejněKr. 5/9 30 - 399. • 

313. Do usneseni. jímž bylo rozhodnuto o úiraiach návrhu. na 
1 i k výpovědi (o útratách následkem zpětvzeti návrhu) lest sVZ::'ni lhůta 8 denní. (Rek. soud odmítl pro opozděnost rekurs 

Te povídajfci strany do usneseni prvého soudu, jímž jí bylo, ulo .. 
Ž!no nahraditi VYPovídané straně následkem zpětvzeti návrhu na 
svoleni k výpovědi útraty 111 Kč do 14 dnů. pod exekuci. Usne-

ni prvého osudu bylo doručeno vypovídaJící straně 14/11 29, 
s~fžnost byla podána 25/11 29. tedy po uplynutí 8 deflni lhtity § 4 
~dst. 5 zák. o ochr. náj. Stanovi~1i ,zákon 8 de~Di lhůtu .. ke stlž· 

ostí ve věci samé, musí se to zřeJmě dotýkatt každé l1né sUž
:osti v takových věcech, tedy i stlžnosti proti ustanoveni ~trat. 
Nejv soud nevyhověl rekursu, neboť jeho vývody neni vyvraceno 
sprá~né, věci i zákonu vyhovui!ci odůvodněni. n~pad~ného usne .. 
seni Ustanoveni § 5 odst. 2 zak, o ochr. nál" Jehoz se stěžo .. 
vat;lka dovolává, týká se útrat řízení rekursniho). Roz. 6/2 1.?~ 
Sb. Č. 9621. - Po.n. Ro •• Sb. Č. 8647 (pod č. ~90) prohl"uJe 
jakýkoli dovolaci rekurs podle § 4 odst. 5 za neprJpustDÝ. 

161Í 

Cl 
Změny v novém zákoně o OChraně 

nájemnfků. 

Zákon ze dne 27/11 1930 Č. 166 Sb. z. a n. zachoval. 
v platnosti zákon ze dne 28. března 1928 č. 44 Sb. 
z. a n. ve znění zákona ze dne 27. března 1930 č. 
30 Sb. z. a n. se změnami a doplněními nově připo. 
jenými (čl. I § 1.) 

Zákonný stav podle zák. č. 44/1928 vyličen jest v pře
dešlém vydáni tohoto spisku Ochrana nájemnlků 1928 
(citovaném tu Ochrana 1.) Na výklad ustanovení zá. 
kona, pokud nedoznal změny ve znění nynějším, a 
soudnl rozhodnutí k nezměněným ustanovenim se 
vztahujíci se i v tomto novém vydáni odkazuje • 
. Změny podle nynějšlho zákonného stavu vůči zá. 

konu č. 44/1928 nastalé (v textu nového zákona v tom. 
to vydán! otištěném vyznačené odIiAným tiskem) po
cházej! částečně ze zákona Č. 30/1930 (jímž byla Ú. 
činnost zákona Č. 44/1928 prodloužena od 1/4 do 
30/11 1930) a částečně hyly zavedeny nově v zákoně 
nynějším č. 166/1930 s platnosti od 1/12 1930 do 
31/12 1931. 
Stručný přehled nejdůležitějších změn v nynějším 

zákonném stavu vůči zákonu č. 44/1928 nastalých 
možno naznačiti takto: 

I. V kapitole o výpovědí: 
1. Nově upraveno a rozšířeno zněnl posavadního 

dllvodu výpovědnlho § 1 odst. 2 č. 13 (§ 2 odsl. 1 
zák. Č. 30/1930.) 

2. Připojen nový důvod výpovědní § 1 odst. 2 č. 
20 (čl. I. § 2 odsl. 1 zák. č. 166/193'0.) 
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Změny v ,nlo'v,ém ;zá.koID .. ě. 

3 Sem náleží též ustanoveni § 2 odst. 2. záko~a 
• 30(1930, odkazující ohledně stanovení pOlmu .na
'j;radního bytu dostatečné~o p~dl~. § ~ odsl. 2 c. 9, 
12 13 a náhradmho bym pnmereneho podle § 1 

• ta 2 c· 16 vládním nařízením, jež bylo vydáno 
oas. . Sb d e 26. června 1930 pod č. 103 . z. a n. . 
"n. V kapitole o .~áje~ném zacho~ána ':. platnosh 
• hna zvy' še"í najemneho podle zaKona c. 44/1928 vsec' . cl t ••. k 1. lednu 1929 přípllstna a zeve ena ta o zvysenz 

dae Pro poplatníky s vyšším poplatným p~ijmeTf\ 
přes 60.000 Kč (při zvláštní dani výdělkove. přes 
250000 Kč) zvýšena od 1. července 1930 hramce 0: 
bec~ě přípustného zvýšení (§ 9 odst. 4) na 30? az 
350°(. (§ 2 odst. 3 zák. č. 30/1930.) Toto zvys,;ni 
b 10 ·zacbováno í novým zákonem č. 166/1930 na dale 
o~ 1/12 1930 (čl. 1 § 4 čl"; 3.1 ... • 

2. Pro poplatníky s poplatnym pngne!" pres 45.00q 
K' • platností od 1. března 1931 prlpojeno obdobne 
zv~šení U bytU ve výši 190-240% (čl. J, § 4~. 2 
zok. č 166/1930) , .• • . 

3. U všech místnosl! prona1atych statu, zem~m, 
k esům obcím a jejich podnikům zavedeno s plat

~o:tÍ oď 1. března 1931 další zvýšení na 340% (čr. 
I, § 4~. 5 zák. č. ,16~'1930) • " • 

!II. Uplné vyloucem z ochrany ohledue bytu u na
jemníku s poplatným příjmem v posledních 3 letech 
pruměrně aspoň 100.000 Kč (zavedené od 1110 1928 
'H v § 31 Č 6 zákona Č. 44/1928, srv. Ochrana J, 
j:~. 791 zach~várlO v přiměřeně upravené styli~aci.i 
v novém zákoně pod § 31 č. 7 (§ 2 odst. 4 zak. c. 
30/1930). • • .' 

IV. Ustanoveni § 10 odsl. 1 doplněno v zak. C; 166 , 
1930 novým ustanovením el, jímž ~?,louč~no ~e zá, 
"ladu daně činžovní prOf. 1931 da/slch 20 /. zaklad~ 
nlho nájemného; - Ustanoveni § 10 odst. 2 o vyJo~ 

1'!0 

Změl1y v IDlOrvém záJ<rO!I1ě. 

čení části zvýšení obecně přípustného ze základu dá
vek vyměřovaných na podkladě nájemného rozšířeno 
v zák. Č. 30/1930 na rok 1930 a v zákoně č. 166 
1930 na r. 1931. (§ 3 zák, Č. 30/1930.,. čL I § 5 zák . 
Č. 166/1930). 

V. V zákoně č. 166/1930 stanoveno konečně, že 
na r. 1931 obecní přirážky k dani činžovní nelze 
zvýšiti nad 20.0'10 (dle duvodových zpráv proto, aby 
náJemné nebylo nepřímo zvyšováno zvýšením obec
ních přirážek k dani činžovní, k němuž by jinak v ně
kterých případech mohlo dojíti podle novely k záko
nU Č. 77(1927 Sb. z. a n.l (čl. I, § 6 zák. 166/1930.J 

Z těchto změn především jest přihlédnouti k no
vým ustanovením o pojmu náhradního bytu dosta
tečného a přiměřeného, jež Se dotýkají duvodu vý
povědních v § 1 odst, 2 č. 9, 12, 13 a 16 z dřívěj
šího zákona převzatých. Podle pořadí i v novém zá. 
koně zachovaného připojuje se dále úvaha o zmé
nách nastalých v kapitole o výpovědí (§ 1 odst. 2 
Č. 13 a 20) a pak v kapitole O nájemném (§ 9a 10 
zakona). OstatuJ změny jsou pro praxí významu po" 
družnějšího. 

Náhradnr byt. 
(Vl, nař, z 26. června 1930. č. 103 Sb. z. a n.) 

Kapitolou pro sebe jest otazka opatřeni náhradního 
bytu (nebo jiných náhradních mí"tnooti) pronajímat"lem 
pro nájemníka. Již samo o sobě může se zdáti po
divno, že starost o další ubytování nájemníka z bytu, 
jehož pronajímat,,!. ve vlastním domě potřebuje pro 
sebe nebo pro své děti (což jinak zákon sám uznává 
za důležitý důvod rozvázáni nájemni smlouvy i proti 
vůli chráněného nájemníka) přesunuje se tu na pro. 
najímatele. Zákon ukládá pronajímateli jako podmínku 
rozvázání vlastnf'"smlouvy povinnost, nalézti nájemníku 
jínou smluvní stranu, s niž opět nájemník, uzná-li 
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Nálhr",clní hyt. 

soud náhradní byt za dostatečný [přiměřený) - a 
chce-Ii ho nájemník ovšem přijmouti - jest pak nucen 
uzavříti nájemní smlouvu za podmínek posavadním 
pronajímatelem pro něho smluvených [nebo jde'li 
o náhradní byt u vypovídajícího pronajímatele, tímto 
nabídnutých). 

Z toholo vsunutí posavadního pronajímatele jako zá. 
konného sprostředkovatele náhradní nájemní smlouvy 
vzcházejí v praxi různé nesrovnalostí a obtíže řízení 
výpovědního. 

Nájemník, který nechce dobrovolně opustiti chrá" 
něný byt, odmítá přirozeně nabízené náhradní míst. 
ností, jichž vnucení z pravidla pro něho znamená zhor
šení nebo při nejmenším zdražení posavadního stavu 
bydlení. Číní ty nejrůznější námitky proti dostateč
nosti nebo přiměřenosti nabízených náhradních míst
nosti, mnohdy snad i z příčin osobních a ve sporu 
i jinak - tlak budí protitlak - lidsky pochopitelných. 
A soud musí nezřídka prováděti i z úřední mocí 
zdlouhává a nákladná šetření o těchto námitkách 
[znalci z oboru stavby, lékařství, jde-li o náhradnl 
místnosti obchodní. i znalci z oboru nájemnlkova za
městnání a pod.), jichž jest třeba, aby mohl rozhod
nouti o uznání nebo neuznání "dostatečnosti" nebo 
"přiměřenosti" pro nájemníka a jeho poměry. 

A při tom nájemník svými námitkami při nejmenším 
dosáhne aspoň oddálení nevítané výpověd~ jež dle 
§ 4 odst. 2 zákona nabývá účinnosti teprve od nájem
ního období následujícího po doručení usnesení výpověď 
povolujícího - dokonce na útraty pTonajímatele, 
který dle § 5 odst. 1 při těchto důvodech výpověd
ních nese všechny náklady řízení v prvé stolicí, svoje 
i nájemníkovy i • právním jeho zastoupením a též 
náklady slyš"ní svědků a znalců o námitkách nájem
níkem proti náhradnímu bytu činěných, to vše bez 
ohl ... du na výsledek, i teukráte, kdy,! soud pb pro~· 

t7.2 

N áldtadLY p'f,'OiThajfunialtcle 00 O!lMdlř~ :náhrad. byDu. 

deném ~etření neuzná námitky nájemníkovy za opod
statněne. 

A k tomu pro pronajímatele vchází obtiž a často 
j náklady další z toho, že musí míti náhradní mist
n~sti pro náj~mnika připraveny. aby byly volny pro 
tono!o v, dobe dle pravoplatného svolení k výpovědi 
k ste~ovaní z ,bytu .posavadního určené. Tuto dobu 
pro~aJ!matel ~am .přl podání návrhu na svoleni k vý
povedl a am behem řízení soudního jež i jinak 
z různých př!čin .rPřetiženo~t soudu a ~od.) vyžaduje 
ro!~o~?y delšlho c~su, nemuže ani s pravděpodobnou 
pr!bhzností. bezpecně předvídati, Um méně, poněvadž 
lhuta tato !est na .ko,;.ec z~~~~lá též od doby doručení 
usnesení vypovědl prlpousteJlciho nájemníku a určitý 
náh~adni byt. soudem za "dostatečný" nebo "přimě
řenypo .vysetrení u~n~ný musí býti v usnesení uveden, 

~tavaJí se v. prax~ I případy, že nájemník po Svo
l~m k vypov~d, nec~a vypovídajícího v nejistotě o svém 
uroy"lu nastehovalI se do náhradniho bytu tímto mu 
k době stěhování opatřeného a pak v poslecln! den 
stěh~~ac!. !hů~y se odstěhuje jinam, takže pronajímatel 
nemuze JIZ nahradní byt v čas ani vypověděti a musí 
jej po !,říl?adě ještě po. 2 nájemní období platiti.' 

Byl-h n~".rhna svolení k výpovědi,snad teprv" ve 
druhé. stohCI, pravoplatně zamltnut, jesf celý náklad 
pronaJímatelův na opatřený náhradní byt někdy dosti 
značný, vůbec marný. ' 

A při tom v obojím případě po celou dobu řízení 
o n~ vr~u na svolení k ~vpovědi bývá náhradní byt 
udr~ova:, !l€.obydlen, pr~vě, aby bylo jeho upotřebeni 
v príslusny cas zabezpeceno - což ostatně nezdá se 
ani v souhlase se základní tendenci zákona tvořícího 
so~část zákon.?dárné péč,e bytové. Srv. však skutkový 
děl ro~. S~. c. 9185 (dale pod č. 317), z něhož vy
plyvá, ze ,nabradni byt ,;"ůže býti v nájmu třetí osoby, 
dokonce 1 v době k vykUzení· posavadnlbo bytu ureené. 
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Zatímní nemožnost nastěhování se do něho má za 
následek po připadě možnost odkladu exekuce vy_ 
klízením z bytu posavadniho na návrh vypovězeného 
nájemnika. 

To jsou některé obtíže a nesrovnalosti, které při
náši s sebou podstata tohoto zařizeni po slránce 
hospodářské. . 

V soudním řízení o svolení k výpovědi vyskytovaly 
se však i různé obtíže spíše Formální při praktickém 
řešen! otázky uznání ndostatečnostiu nebo "přiměře· 
nosti" náhradniho bytu, jichž skutkové podmínky zákon 
sám ani přiblížně nenaznačuje. Tyto obtíže a z nich 
vzcházející nesrovnalosti při nejednotném posuzování 
různých těchto podmínek pro určité případy v soudní 
praxi, u jednotlivých krajských soudů v tomto řízeni 
jako instanci konečných roztříštěné, vedly zákonodárce 
k tomu, že v zákoně ze dne 27;3 1930 č. 30 Sb, z. a 
ustanovil, že poiem náhradního bytu pro 
výpovědní podle § 1 odst, 2 č. 9, 12, 13 a 16 
stanoven' vládním nařízením. 

Vládni nařízení o pojmu náhradního bytu ve smy
slu toholo zákonného ustanovení bylo vydáno dne 
26 června 1930 pod Č. 103 Sb. z. a n. a ú
činnosti dnem 17/7 1930 (dnem vyhlášení). 
toholo vládního nařízení není časově obm,,,e,na 
palmě i pro dobu účinnosti zákona č. 
byla prodlonžena i účinnost zákona 
znění zákona Č. 30/1930. 

Pojem náhradních mrstnostr podle vlád
ního nařízení. 

Vládnl nařízení Č. 103/1930 vypočitává určíté zna" 
hy, jež uznává za rozhodující při posuzování dosla" 
tečnosti nebo přiměřenosti náhradního bytu. 
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Z~kOillJný poj€ilIl lJáJltri&dníoh m'hSIt.'wlstí. 

Je~l ovšem uzn~ti, že lakový výpočet zůstává pro 
nevyce~patelnou !uznost poměrŮ, v praxi neúplný a 
~. d~~~e stra?y~ ze ~ro řízení soudní vzcházejí z ob. 
slfneJs~ kasu~~h~y zakonných předpisu mnohdy opět 
komplrkace Jme, nebal čím vÍCe slov tím více mož. 
nosU !uznýc~ výkladu (čehož zvlášť ~řejmým dokla
de~ J.sou ~ravěo mnohá jiná ustanovenl těchto výji
mecnych. za!wnu). N.a tuto poslední nepříznlvon strán. 
kn pra~bckych zku.se,,;osli již z poměrně krátké pů. 
sobnosb ~oholo vladmho nařízení poukazuje též Dr. 
J. Kautsky v S. 1. 1930 str. 201. 

~~,:~.~o jest ~í!atí. že ,zákonodárce sám tu zaujal 
urclte}Sl ~t~novl~ko k něKterým otázkám v praxí při 
rozho~m'all1. o t:t~ pro obě strany zv!ášt důležité 
pod:':lOce v'ypo~edl d?sud !,e zcela ujasněným. Pře
deVSlm ~ te# otaz:~e, ze přiznal- rozhodujícÍ' význam i 
hospodarske stranc~. bydlení, totiž otázce ceny ná. 
hradního bytu pro najemnika. Ovšem nutno uznati 
že. namnoze znaky takovými, jež ve své povšechno~ 
sti opět nep.odávají určitějšího jednotného měřítka 
pro posnzovaní různých poměrů v jednotlivých kon
kretnlch případech v praxí. 

For!1'lální, výz~a~ toholo vládního nařlzerii "pro 
soudm pr~xl, spocíva", hla~ně v tom, že při řešeni 0'
tázky uznam dostatecnosh nebo přiměřenosti náhrad
ního bytu nebo jiných místností navrhovatelem vří
zení. ~ svoleni k yýpov:ědi nabízených možno Se ob
mezd! na zkoumaní skutkových okolností"ve vlád-
ním nařízení výslovně II vedených. I 

'. VÝP'?čef !ěchto s~utk?vých. okolností podlezněni 
vl, narIzení lest pokladall za vyčerpávající (Byt je 
pO~,až.ovati ,za dost~tečnÝf přiměřený"), tak' že:

1 

vyhó .. 
DUll·h ,nablzené . nahradní místnoslí podmlnkám tu 
uvedef!vm, goud Je uzná, m~vyhovují-li některé z nich 
neuzna za dostatečné nebo přiměřené ve smyslu zá-
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SO'lld1l1Í ruznání náhr.adn.:íclI mlÍshnosti 

kana. Pří tom ovšem jest věci ná;emníka, aby určité 
závady ve směrech ve vl. nařizeni naznačených pro 
svůj připad v soudnim řizeni o svoleni, k výpovědi 
včas (podle rozhodováni některých soudů ještě v řI
zeni v prvé stolici) uvedl a rovněž věci pronaiima_ 
tele, aby po případě včas nabidl osvědčeni jejich bez
podstatnosti. Podle zásadniho ustanoveni § 4 odst. 1 
stači patrně i ohledně náležitosti ve vl. nařizeni pře. 
depsaných pro uznáni dostatečno~ti nebo při!"ěře~o. 
sti náhradnich mistnosti v tomto ri,eili pouhe osved. 
čení. tím spiše, poněvadž přesný důkaz o většině 
těchto okolnosti by byl v praxi nejvýš obtižný, ne-li 
vůbec nemožný. 

Vládni nařizeni č. 103/1930 v § 1 stanovi podmin. 
ky dostatečnosti náhradniho bytu při výpovědnlm 
důvodu podle § 1 odst. 2 č. 9, 12 a 13 zák. o ochr. 
náj., v § 2 podmlnky přiměřenosti náhradnlho b~tu 
při výpovědním důvodu § 1 odst. 2 Č. 16, § 3 ob
sahuje dalši spolecná ustanoveni k některým náleži., 
tostem v § 1 a 2 uvedeným. V § 4 pak ustanovuje, 
že předpisu § 1 (o dostatečnosti náhradniho bytu) 
jest obdobně užiti i na jiné náhradní místnosti při 
důvodech výpovědních podle § 1 odst, 2 Č. 12 a 13 
zák. o ochr. ná j. 

Zákon o ochraně nájemniků užlvá výrazů "dosta, 
tečný" a "přiměřený" byt též v § 1 odst. 2 č. 4 a 
v novém ustanoveni § 1 odst. 2 Č. 20. Ačkoli v těchto 
poslednich předpisech nejde o byty "náhradní" v 
nickém smyslu slov zákona, zdá se i tu an:~1Zi~~~t 
použiti tohoto vládniho nařízení i na výklad 
výrazů v témž zákoně odůvodněno, pokud ov,'em 
tu obdoba je možna. 
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Dostatečné. 
Po~m!nky dostatečnosti náhradního bytu podle § 1 

vl. nar. JSou tyto: 
1. Rozsah náhradniho bytu: 

a) ~očet obytných místností stejný, kolik jich 
o~sahuJe byt dosavad;>í, nejvýše však tolik obytných 
ffilStností, koJik d?s,?elY,ch osob obývalo byt dosa
vadnt • v dobe. podanz navrhu na svoleni k výpovědí. 
I. kdyz ~ byte dosavadnim obývalo více osob dospě. 
lych nez měl obytných mistnost~ rozhoduje pro ná. 
hradní byt počet mistnosti v bytě dosavadnim 

Za obytné mistnosti nepokládají se kuchyně 'pokoje 
p:o sl,;žebné, spiže, koupelny, verandy a ostatni 'vedlejší 
prislusenstvi (§ 3 odst. 2 vl. nař.) 
DospělÝ:ni v!, smyslu § 1 (§ 3 odst. 1) vl. nař, 

a. § 21 O?c. z. JSou osoby, které překročily 14. rok 
~eku. Dv; o.so~y mladši nebo při lichém počtu také 
ledn,,: zbyvaJíCI osoba nedospělá se počitá za osobu 
'dospelou (podebně jako při bytech nadměrných podle 
§ 1 odst. 2 č. 16 a § 9 odst. 3 zákona) 

K o."obám .~y~, obývajícím podle § 1 (§ 3 odst. 1) 
vl. nar. nepoc~taJI se .?s?,by slu~ebné (stejně jako při 
byt~ nad~ernem. PocltaJI se k mm však nejen členové 
rodl~Y !,aJemnika,. nýbrž i jiní příbuzní s nim bydlíCí 
(rodlc;. Jeh~ ~eb? Jeho manželky. sourozenci atd.) a též 
podr:.alemnzcl. bto posledni však jen potud pokud 
u naJemnika !>y~li již z doby před 31/3 1928, (Pří 
bytech na.dmernych podle § 1 odst. 2 č. 16 a § 9 
odst. 3 zakona k počtu osob byt obývajicích jest 
p~čitati. podl~ zněni těchto ustanoveni podnájemníky 
vubec, ',kdyz se nastěhovali po 31/3 1928). 
Pod~mkou započteni podnájemniků pro dostatečnost 

bytu nahradniho tedy lest, že v den podání návrhu 
na svoleni k výpovědi jsou v bytě titíž podnájemníci 
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~. stěhovali do bytu před 31/3 1928. Na.~tala-li 
kter;o:'t:dni změna v jejich osobách. neIz~ J~~~ d" 
po ~ b byt obývajícich podle § 1 vl. nar. JIZ za
PO:~Ut.oSt?ebas byli v bytě jiní podnájemníci stále i před 
pOClS 1, r 
31/3 1928. . ' '. ~ d" .. T t ustanoveni souVisí aSI s bm, ze po na)emnlCl 

dO b ~ed 31/3 1928 zásadně jsou rovněž posud 
~. °t y P~hrany kdežto novl podnájemníci od 1/4 
ucas Ul o , . ... íků . h ny vů-1928 í u chráněnych naJemn JSou z o.~ fa .. 
b vyloučení (§ 31 č. 4 zák.), takže .naJemník J~m 
kde k růže dáti volně výpověď. Ovsem svolemm 

k 
y. o. mědI' proti ná]' emníku zanikají podle § 568 cřs. vypov .... d .. 

Y sebou i smlouvy podnaJemnl, a, JSou po naJem-· 
sam 'k "I" í' osud pod ochranou za ona Cll UlC. . 
n J.l. ník má však v uvedených mezích podle zněn. 

§ I a,;ef vl. nař. nárok na dostatečný ná?r~dnl byt 

hem určeny' m i podle počtu chránenych pod-
s rozsa kd b k ... ďí ěJ'šl ná'emníků a to i tenkráte, yž y pa JIZ r v \'0 vůbec jiné podnájemníky do náhradního. bytu 
ne ." I Zákon ani vládní nařízen! tuto pOVInnost 
nep~J~~enému nájemníku neukládá. Přijme-li te~t~ 
vYk d náhradního bytu buď již dřívější nebo JIne 
P~dnájemníky _ náhradní by! s výhradou, ž~ tak u
l!. 't' sml' by soud se zřelelem na tendenCI vl. nacm1 1 ne , • bl . .. 
řízení za dostatečný asi .uznatl nemo - neJsou u
• t . od 1/4 1928 na dale ochrany podle § 31 odst. 
cas ni k d"'k a' 1 Č. 4 zák. neboť § 32 zá . na po n.aJe~nl y v n -
hradních bytech nájemoíkum v soudnlm ~Izem o svo-
lení k výpovědi pronajatých se oevztahu!e. . . 

Toto ustanovení § 3 vl. nař. (o zap~cteOl podna., 
. emníků) řeší autenticky otázku ~ ': praxI posud spo~
~ou, zdali u nájemníků, kteřl me}, hlavol pra~e~ vy
~'podnájemníků lze uznati za dostatecny byt 
~1;6r:dní který sice' vyhovuje osobní pot~ebě bydl~
ní nájem'níka a jeho rodiny, avšak zbaVUje h? mo~-. 
nosti míti oa dále v dřívějším rozsahu podnaJemm-
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ky. Otázka tato nebývala jednotně rozhodována, ač 
v praxi důsledky pro vypověděné nájemníky nema
jící jiné obživy bývaly někdy za příkré považovány. 
Vl. nařízení řeší nyní tuto otázku kladně, avšak jen, 
pokud nájemník v dohě podání návrhu má tytéž pod
nájemník X z doby před 31/3 1928, Případů takových 
bude ovsem postupem času v praxi stále méně. 

b) Kromi' ml.tnosti obytných v počtu ad aj uve
deném mís/ností nutné k výkonu dosavadního po
volání nájemníka, ovšem patrně jen pokud je vyko
nával v bytě posavadním. Počet ';'ístností nutných 
k výkonu dosa vadníhopovolání vl. nař. bliže neur
čuje. I tu bude se rozsah jejich řiditi především po
dle poměrů v bytě po.savadním pří čemž rozhodným 
bude pro nutný počet a velikost (po případě i roz
dělení a polohu) těchto mlstnosti jen rozsah a způsoo 
povoláni majitele bytu (nikoli členů. rodiny a jiných 
osob byt obývajícich) v době podáni návrhu na vý
pověď skutečně vykonávaného, nikoli pouhý úmysl, 
třebas i z okolností Zřejmý, již v bytě posavadnim 
je rozšířiti. Rozsah a počet mistnostl používaných 
nájemníkem k výkonu povolání v bytě posavadním 
tvoří nejvyšší hranici i pro nutné míslnosli v bytě 
. náhradním. Muže však býti i menší, pokud nájem
níku stačí méně míslností pro výkon jeho povolání 
v rozsahu posavadním (ohdobně jako při počtu mlsl
nosti podle počlu dospělých osob jínak nadbytečném.) 
O postačitelností místnosti k výkonu povolání v ná
hradnlm bytě v uvedeném smyslu bude ve sporných 
případech z pravidla třeba slyšeti znalce z oboru po
volání nájemníkova (§ 4 odst. 2 zák., § 2 Č. 5 nesp. 
pa!.) - . 

c) Nutné příslušenství. Ani lu vl. nařízení blíže 
nenaznačuje, co jest za nutné příslušenství u nájem
ního bytu považovati. Tuto otázku bude třeba řešiti 
podle zvyklostí a pravidelných potřeb bydlení. Roz-
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ovaha jeho může býti různá, zeimé~a i po
~ih : 60 zdali byt je ve městě či na venkove, V mě

~ o,,, bude uznati za nutné příslušenství sklep 
ste ze]mena k k " I' ě' 'du pro domácnost nájemní a uce um, pro n z 
abP~ 'ne' slouží v míře do.statečně vyhovující (uložení o yce) , d t "t' , .. -řené zásoby uhli a říví, možno. USUSI I pra
prlme -, " 'd I y v do dlo) podle okolnosti též pouzlvam pra e n , ' 

-' pod Na venkově může postačiti k uvedenym 
me a, 'I b' t d' a pod účelům na př, i ku na ne mis O na vore , ' 

Za nutné příslušenství ve smyslu § 1 v!, nar, zpra~ 
'dl samo o sobě nelze pokladati na pr" koupelnu, 

VI 'žl pokoj pro služebné, kteréžto, částI bytu §, ~ 
SPd I t '2 vl. nař, uvádí pod širším pOjmem "vedleJšl 
o s., , t ' ň u měst 'ís!ušenství" Naproh omu ovsem, aspo -
Pk

r
, h bytů ~vláštní kuchyni, jež podle téhož ustas ye , .. "t' 

novení k obytným místnoslem se ro,:nez ,?epo~:I,a: 
Záchod podle okolností 5r,?z?ělení bytu) mUze býl! I 

s olečný uznán za postacuJícl, , ., ,,' 
P VI nařízení předpisuje sice povsechne nutne pn
luš~nství vůbec jako součást náhradního "bytu, do
:tatečného, I způsob a zařízení jeho však JI?,ak JSou 
vymezeny jen, 7T!í~ou nutnosti pro potřebu naJemního 
bydlení dostacuJícl, d 

2 Nezávadnost náhradního bytu v ohledu z r~
ť ím nejen povšechně, nýbrž i se zřetelem na na

!lD n 'ka tak aby bydleni v něm neohrožovalo zdraví 
)emOi . -I • 'h d' K osobnlm nájemníka a všech cenu 1e o. rD my, '" 

odminkám jiných osob dos~,:,adní byt obyvaJiclcP: f, bas i žilí jako příbuzní s naJemníkem ve společne 
::mácnosti, v tom směru se nepřihliží" " 

Jsou-Ii nájemník nebo některý člen Jeho rodlOY sh
ženi chorobDu nebo takovou tělesnou vad~u, pro
které by bydlení v náhradnim bytě (podle Jeho ,po
vahy, vyšší poschDdí, vlhkost a pod.) bylo ~poJen~ 
pro ně s n~bezpečím újmy, n~ zdraví, neni nahradm 
byt pro nájemníka dostatecnym. ve smyslu 
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nařízeni. Tak rozhodovala obecně již praxe dřívější, 
zjišfujíc povahu náhradního bytu se zdravotní strán
ky znalci z oboru lékařství, stavby a pod, 

3, Možnost pro. nájemníka i členy jeho. rodiny, 
vykonávati bez značného. stížení i při bydlení v ná-

. hradním bytě dDsavádní jejich povDlání. VI. nařjzení 
přihlíží v tomto směru i k členům rodiny nájemníka 
("jim", "je;ích") v jeho bytě bydlicím, patrně bez 
rozdílu věku, pokud ovšem tito nemajl již sVDji rodinu 
vlastní, 

Pokud jde o nutné místnDsti k výkonu povolání 
v náhradním bytě, jest tato. podmlnka stanovena zvlášf 
(ovšem jen pro majitele bytu, srv. Č. 2a), Tu bylo by 
přihližeti zejména k vzdálenosti nového bytu od místa 
jejich zaměstnání, též se zřetelem na dopravní SpD
jeni (tramvají, dráhou a pod,), při těch, kdož vyko
návají své povolání v bytě a jsou odkázáni na zákaz
níky z určitých kruhů v bližším okolí, i na možnost 
z·ískati zákazníky v okolí bytu náhradního (na př. 
švadleny a pod,), Ovšem vždy jest i tu rozhodujícím 
pouze způsob a roz.ah skutečného vykonávání dDsa
vadního povolání nájemníka a členů jeho rodiny v dDbě 
podání návrhu na výpověď, Nad to. vylučuje stižení 
výkonu povDláni dostatečnost náhradnlho bytu jen, 
je-Ii značné, t. j. byl-li by výkon povoláni dosavad
ního pro. nájemníka nebo některého člena jeho rodifiy 
v náhradním bytě vůbec znemožněn neb aspoň do. 
té míry, že by hospodářský základ existence jejich 
v posavadním povoláni byl vážně ohrožen. 

UspDkojivé řešení této otázky, k níž již posavadní 
praxe i před vydáním vládního nařlzení při zkDumáni 
dostatečnosti náhradního 'bytu též přihližela, způsobuje 
v praxi značné obtíže, k jichž zmenšení ani vládní 
nařlzení svým pDvšechným zněnlm ( .. neztěžuje-li" 
"byt" "značně" "výkDn" povolání) pravděpodobně 
mnoho přispěti nemůže, 
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4. Další důležitou otázku výše nájemného z. ná
hradního bytu žádaného řeší vl. nař. v § 1 ruzně 

dle toho: ,. . tl" 'k" 'h d' b t· a) p osky!ne.li pronaJíma e naJemnt u na ra nt y 
ve svém domě, nebo 

b) v domě cízím; . ., ., . 
V prvním případe ad a) mUSl byh naJemne z bytu 

náhradního úměrné dosavadnímu nájemnému, v přl
padě druhém ad b) nesmí býti tak vysoké, aby ná
jemníku po jeho uhrazeni z jeho pravidelných důcho
dů nezbylo na ukojení jiných nutných životních po
třeb pro něho a jeho rodinu (pokud podle zákona je 
povinen o členy své rodiny pečovati.) 

ad aj V jaké poměrné výši vládní nařzíení pokládá 
nájemné z náhradního bytu za úměrné, neb aspoň 
podle jakých známek se má žádaná úměrnost k do
savadnímu nájemnému zjišťovati, vládni nařízeni ni
kterak blíže neurčuje. 

Nezbude asi, než hledati lertium cůmparationis 
v počtu místností, poloze a výpravě obou bytů a po
čítati pak úměrnost nájemného z náhradního bytu 
tak, jako by i lento CO do výše nájemného byl rovněž 
pod ochranou zákona. _ 

Počet úměrností předpokládá určitý znak obema 
.úměrným číslům společný. Cen:, zbo~íj.e úměrn~ po
čtu kusů váze a pod., ač ovsem umernos! aUl tak 
v praxi ~ebývá provedena důsledně (při větším množ
stvl zboží bývá cena za jednotlivý kus v souhrnu 
menší a pod.) • • 

Hledati však úměrnost mezi cenou bytu chrane
něho a nechráněného (náhradní byty podle § ~2 z~
kona co do výše nájemného ochraně nepodlehaJl). 
jak známo, pro naprostou různost. podmínek tvoře?í 
těchto cen v dnešních poměrech vubec nelze. Nezby. 
vá proto, než vzíti za základ ú;něrnosti náje~ného 
pro náhradní byt v domě proDajímatelově (ať Jde o 
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dům starý či nový, byt posud chráněný čili nic) před
poklad objektivně stejný, cenu, jakou by měl ná
hradní byt asi téže povahy a rozsahu, který je po
sud pod ochranou. Jedině pak lze řici i matematicky, 
že nájemné z náhradního bytu je (přibližně) úměrné 
nájemnému dosavadnímu. Jinak soukromé poměry 
ml!jetkové a rodinné nájemníka tu nerozhoduji. 

ad b) Pokud jde O náhradní byt v domě cizím, 
,odpovídá předpis § 1 vládního nařízení celkem náZOrU 
v soudní praxi již dříve převládajícímu, že byt ná
'hradni, z něhož by nájemník měl platiti nájemné .tak 
nepoměrně vysoké, že by mu při jeho majetkových 
·a výdělkových poměrech vedle nového nájemného 
nebylo IZII uhraditi náklad na slušné a přiměřené 
opatření jeho rodiny, není pro něho ani "dostatečným" 
bytem náhradním ve smyslu zákona o ochr. náj, 

Vl. nař. slanoví tu jako hranici výše nájemného 
Z náhradního bytu náklad na ukojení ostatních nutných 
.potřeb nájemníka, Při tom béře zřetel na důchody 
nájemníkovy, tedy na běžné jeho příjmy z jeho majetku, 
služebniho nebo pracovního poměru a pod. Co jest 
.počítatí za důchody nájemníkovy, bylo by možno snad 
určiti podle obdoby zákona o přímých daních č.76/1927. 
Ovšem nelze tu použíti ani výsledku předpisů těchto 
daní, pokud by nájemník sám dobrovolně je nepřed
!ožil.Jioak lze nejúplněji zjistiti důchody nájemníka 
z poměru pracovního a služebního podle jejich povahy 
(dotazem na zaměstnavatele a pod.). Obtížnější bývá 
již spolehlivější zjištění důchodů nájemník!!. ze soukro
mého jeho maietku nebo vt'lbec z vlastního jeho 
soukromého podnikání (obchodu, živnosti a pod.), kde 
pro pojem důchodů nutno ostatně rovněž i jistou pra
.videlnost, aspoň průměrnou, předpokládati, 
Rovněž i druhý základ výpočtu hranice nájemného 

z náhradního bytu, náklad na ukojení jiných nutných 
.potřeb, může býti v jednotlivých případech různě po-
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čítán. Absolutní výši tohoto nákladu pro určitý pří
pad zjišťovati zajisté Iletřeba a není ani pro takový 
výpočet spolehlivého objektivního základu. 

Spíše jest vycházeti z relativního poměru obou 
druhých zjištěných položek - nájemného z náhrad
ního bytu požadovaného a celkového pravidelného 
dflchodu nájemníkova - a podle obecné zkušenosti 
odhadnouti, zdali nájemné požadované nepřevyšuje 
poměrný díl důchodů nájemníkových, jejž v daných: 
poměrech bez újmy ukojeni ostalních nutných život
ních potřeb mflže věnovati na náklad na životní po': 
třebu bydlení pro sebe a rodinu. 

Pro jednotnost praxe by tu asi mohlo nejlépe vy
hovovati ustanoveni, že cena náhradního bytu nesmí 
převyšovati určitý díl příjmů nájemníkových jako 
nejvyšší hranici. Poměrný tento díl bylo by hledatř 
(podle dat statistických) v té výši, jakou by nájemník 
vedle nákladu na jiné životní potřeby své a rodiny 
dle své hospodářské sily mohl a pak - nenašel-Ir. 
by si sám byt jiný, osobně i v ceně lépe mu vyho-' 
vujíci - též měl na potřebu bydlení vynaložiti. Bylo 
by možno snad í matematicky vyjádřiti tento poměrný' 
dil podle druhu povolání a počtu členů rodillY -
bývají i taková čísla v cenových indexech uveřejňo
vána. Ovšem každý takový poměr, ať jednotně či pro· 
jednotlivý případ podle zvláštních poměrů nájemníka 
zjištěný, může mlti pravděpodobnost jen přibližnou, 
I soud musí však z nějakého číselného poměru vy
cházeti (jako na př. pro výživné na dítě počítá se 
v praxi přibližně 1/7 důchodu otcova) a bylo by jistě 
i v zájmu jednotnosti praxe žádoucím, aby dle mož
nosti takový nějaký poměr (na pl'. pro rodiny dělníků, 
zřízenců, úředníků s pevným platem) pro nájemné
z náhradního bylu byl stanoven. 

Z pouhých všeobecných výrazů pro usnadnění nel> 
aspoň pro jednotnost způsobu rozhodování i v těcht .. 
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zásadních otázkách příznivějších výsledků těžko lze 
očekávati. 

Při tom nastává v praxi i nejistota další. Nájmy 
y náhradních bytech snad bez výjimky jsou ujednány 
pronaiímateli jako nájmy na dobu neurčitou se zákon
nOU 1/. letní lhůtou výpovědní. Dle ustanovení § 32 
zák. jest nájemník chráněn proti volné výpovědi se 
strany pronajímatele stejně jako byl chráněn v bytě 
dřívějším, přes to, že nové pronájmy dle § 31 č. 4 
zák. od 1/4 1928 jinak nejsou již vůbec pod ochranou, 

Ohledně ochrany co do výše nájemného § 32 zák. 
pro náhradní byty neobsahuje však žádného uslano
veni. .~ni vlád~. naří~enl Č, 1.03/1930 neustanovuj" pří
lilO nlceho o naJemnem z nahradního bytu pro další 
trvání toholo nájmu po dobu ochrany proti výpovědí 
v § 32 zák. nájemníku propůjčené. Zejména neklade 
též za podmínku uznání dostatečnosti náhradního bytu 
převzetí smluvního závazku se strany pronajímatele, 
že po dobu trvání ochrany nájemníků nájemné z ná
jemního bytu při jeho opatření smluvené nezvýší na 
př. nad míru zákonem o ochr. náj. v budoucnosti
nově za přípustnou uznanou (jak někdy soudy v praxi 
též požadují) 
" Praxe některých soudů pomáhá tu nepřímo na 
ten způsob. že, požaduje-li pronajímalel později z ná
hradnlho bytu' nájemné vyšší a nájemník odepře je 
platiti, neuznává tuto okolnost za důvod výpovědi 
podle § 32 a § 1 odst. 2 Č. 1 zákóna. 
. Důsledkem této praxe stane se pak nájemník ná
hradního bytu účastným nejen ochrany proti výpo
vědi podle § 32 zákona, nýbrž i ochrany proti zvý
lení nájemného dokonce do té míry, že nájemné pů

smluvené, za trvání zákonné ochrany po celou' 
nájmu nemůže mu býti zvýšeno. (Srv. str. 19, 

pod Č. 324.) 
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Ovšem jest pak otázka, zdali I?r<ma.jialat,elé! 
,domí-Ii si tyto dtísledky, vtíbec 
ochotni za nájemné v míře § 1 
proptíjčovati. 

Náhradní byt nřÍln;;řpn,; 
V nynějším zákoně vyskytuje se požadavek 

tření náhradního bytu přiměřeného toliko 
vědním dtívodu § 1 odst 2 Č. 16 z na,dm!;;T11él.!o 
o 4 a více pokojích. (Srv. Ochrana I, str. 16.) 
důvod výpovědní vyskytuje se ostatně v 
měrně zřídka. 

Pojem a náležitosti přiměřeného bytu 
stanovl § 2 vl. nař. celkem tak, že náležitostí 
dostatečného v § 1 vypočtené v některých smi,re\ 
ve prospěch nájemníka rozšiřuje. 

1. Rozsah přiměřeného bytu co do počtu Ob.ytllýC, 
místností zvyšuje o jednu nad počet dospé/j/ch 
v den podání návrhu byt obývajících. Byt pm,aviai 
jako nadměrný podle § 1 odst. 2 Č. 16 musel 
ovšem nejméně o 2 místnosti více než bylo osob 
spělých v bytě. Přes to nemusí 
vždy tento poměr mezi počtem 
bytu posavadního a náhradního '~~~pft;~cl.ět~é.~ 
zachován, poněvadž do počtu osob d 
bývajících pro nadměrnost bytu 
16 zák. podnájemníci se počítají. 
20, Ochrana I, str. 18), kdežto pro rozsah bytu 
,hradního přiměřeného podle výslovného předpisu 
odst. 1 vl. nař. podnájemnící se nepočítají. 

Jinak o počítání dospělých osob byt nhvv.,i/,·;, 
platí i při náhradním bytu přiměřeném 

odst. 1 totéž, co při náhradním bytu ~~:~s~~~:~E:i~~ jména nepočítají se k nim rovněž 
I přiměřený byt náhradní musí kromě 

počtu obytných místností obsahovati místnosti 
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k v,\,konávání dosavadního povolání majitele bytu, 
jež I podle § 1 odst. 2 Č. 16 zák. za obytné místno
.tí (pro nadměrnost bytu) se nepokládají. 
Ohled~ě polohy, prostornosti, příslušenství a vý

pravy nahradního bytu přiměřeného stanoví vl.. naří
zeni povšechně rovnocennost s bytem posavadnfm. 

2 - 3. O podmínkách zdravotních a možností dal
Ší?O. výkonu. dosavadní~o' povolání nájemníka a čle
nu le?O rodmy obsahuJe § 2 vl. nař .. stejná ustano
veni Jako v § 1 u náhradních bytů dostatečných. 

4. Pro výši nájemného z přiměřeného náhradního 
bytu stanove~o jest po.všechné měřítko poněkud jiné 
v ten smysl, ze nema Jeho placením býti značně sní-

· žena dosavadní životní míra nájemníka a 'jeho rodiny. 

Jiné náhradní místnosti. 
Podle § 4 vl. nařízení č.l03/1930 jest ustanovení 

§ 1 o doslalečností náhradního bytu obdobně užíti 
tak;é na jiné náhradní místnosti než byty, jde-li o vý-

· .pověď podle § 1 odst. 2 Č. 12 a 13 z"kona. 
Tímto ustanovením vládní nařízení vydané na zá

kladě a v rámci platného zákona o ochraně nájem
níků přímo uznává přípustnost svolení k výpovědi 
podle § 1 odst. 2 č. 12 a 13 zák. pro vlastní nutnou 

· 'potřebu nebo potřebu pro ženaté nebo .vdané děti 
nebo pro dětí, jež sňatkem hodlají založiti vlaslní do
mácnost, též ohledně obchodních a jných místností 
kterážto otázka í přes předpis § 30 a 32 zák. ne: 
byla posud všude stejně řešena. 

Povaha a náležitostí jiných náhradních místností 
·řídí se pak podle povahy místnosti, z nichž se. dává 
výpověď dle obdoby zásad v § 1 vl, nař. pro náhr. 
byty dostatečné stanovených, nebofzákon dle nyněj
šího znění žádá v § 1 odst. 2 č. 12 a 13 náhradu 
pouze dostatečnou. 

Při jiných důvodech výpovědních jiné místností ná-
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hradní než byty v zákoně vůbec předepsány nejsou. 
Při výpovědi podle § 1 odst, 2 č. 9 zák. (užitečnější 
stavba) náhradu za jiné místnosti než byty pronají. 
mate) opatřiti není povinen, důvod § I! odst. 2: Č. 
16 zák. při jiných mistnostech než bytech již dle zně" 
ní tohoto zákonného ustanoveni jest nepřipustný. ' 

Obdoby ustanoveni § 1 vl. nař. pro stanoveni pod. 'o' 

mínek dostatečnosti u jiných náhradních místnostl· 
(místností obchodních, dílen a pod.) lze ovšem po' 
užíti jen do jisté míry, pokud to rozdíl v ODvaz" 
a určení těchto místnosti připouští. 

1. Rozsah bude se říditi nejen počtem posavadních 
mí"tnootí, nýbrž i jejich prostornosti, při tom však 
zřetelem na nutnou potřebu podle posavadniho 
sahu a způsobu používání najatých místnosti 
účely nájemníka. Podobně i nutné příslušenství. 

2. Nezávadnost v ohledu zdravotním. 
3. Používání náhradních mí.tnosti nesmí 

jeno se značným stižením výkonu povolání nájelnník(l" 
(ohled na povolání členů rodiny tu patrně 
Při provozovnách, dllnách, skladištích bude 
okolností přihližeti k vzdálenosti od bytu nájenmiko'.ai: 
bydll.li v jiném domě, dále k tomn, v jaké 
nábradní místnosti se nacházejí, možnost 
podniku nájemníkova v místnostech n:,~~":::~~.hd'; 
z důvodů jiných a pod. V tom směru nntno 
slyšeti znalce z oboru zaměstnáni nájemníkova a 

4. Ohledně výše nájemného z náhradních mi:stnostf 

- jde-li o náhradní místností v domě :ri~~i~~~~~~~~~j úměrnost k nájemnému posavadnimu, 
k důchodům nájemníka se zřetelem na nutné 
potřeby, tu i na životní potřebu bydleni - v 
naskytají se obtíže obdobné jako u dostatečných 
náhradních, u jiných místností spiše ještě ve stu.onii' 
vyšším. 
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V ůb"c jeví se i u těchto udanoveni, s jakými obtí
žemi v praxi provádění předpisů zákona o ochraně 
nájemníků potkává se obdoba použíti předpisů, vzta
hujících se na byty, též pro mí"tnosti jiné povahy a 
určeni. 

Životní potřeba bydleni jest podstatně rozdílná od 
činnosti pouze hospodářské, jíž jiné místností (samo. 
statné provozovny a pod.) výhradně slouži, Jíž proto 
nehodí se četná ustanoveni zákona o ochraně nájem. 
níků, zejména v dnešni své kasuistice, mnohdy ani 
zásadně n. jiné mistnosti než místnosti určené k o· 
býváni. 
přes to zůstalo i v nynějšim zákoně zněni § 30 

nezměněno, dle něhož všechna ustanovení o bytech 
v tomto zákonu vztahují se také na jakékoli jiné mist· 
nosti najaté, pokud zákon sám jinak neustanovuje. 
Tn zákon ani obdoby se nedovolává, nýbrž stano"i 
přímou působnost nstanoveni O bytech i pro všechny 
mistnosti jiné, pokud sám působnost tuto výslovně 
nevylučuje .. A takové výslovné vyloučeni připojuje jen 
na několika málo mistech (na př. v § 1 odst, 2 č. 9, 
16, 17, 18, 20, nikoli však jíž na př. u § 6, 31 Č. 4 
a pod.) 

Opatření náhradniho bytu. 
314. nOpatřeni bytu A neznamená l že je pronajimatel povinen 

míti k disposici nájemníka náhradní byt, až se tento rozhodne jej 
-najmouti teprve po drahné době. nýbrž znamená jen opatřeni mož
nosti nájmu bytu pro doba vyklizeni. (Soud posuzuje nárok na vy
klízeni a svolení k výpovědi podle § 4 zák. o ochr. náj. jak co 
-do potřeby pronajimatelovy tak co do otázky opatření náhradniho 
bytu podle doby rozhodnutí a napotomní změny neruší nárok roz· 
hodnutím nabytý.) - Proti exekuci vyklizením na základě soud· 
.niho svolení k výpovědi, jež uděleno z důvodu § 1 Č. 12 zák. o 
ochr. náj.,-nemůže nájemník uplatňovati žalobou podle § 35 ex. ř., 
:že pro VYPovídajícího pronajimatele odpadla po uděleni svolení 
k výpovědí potřeba bytu (byl přeložen jinam), nebo že vypově
zenému nájemníku nebyl pronajat náhradni byt (protože nepoužil 
přiležitosti, by si ho najal). - Nejde tu o okolnosti jež by pů
sobily zánik nebo s{a'eni obligačního nároku na vyklizení najaté-
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ho předmětu. jako jest na př. uspokojeni tohoto nároku, promi_ 
nutí, promlčení. zánik věCÍ, dodatečná nemožnost plněni, sečkání~ 
tedy okolnosti rušíc! vzájemný právní poměr stran nebo ho sta~ 
víci.) - Roz. 25/10 1929 Sb. Č. 9309. 

314a) Stačí, byl-li návrh vypovídající strany ohledně iinéh.o.. 
náhradního bytu (na místě dříve navrhovaného) učiněn před skon. 
čenim řízení výpovědniho a před vydáním USneseni výpověď na
hrazujícího. Zem. 14/7 30 - 545. 

N áhradni byt Z části původního bytu. 
315. Bylawli výpověď z bytu uznána za oprávněnou s tím, že· 

pronajímatel obstará nájemci ve svém d6mě jiný byt jako byt ná .. 
hradní, neuživá nájemce těch místnosti z původního bytu. jež byly 
určeny jako náhradní byt, bez právního důvodu, tŤe~bas nebylI>
ujednáno nájemné za používání těchto místnosti. - !Zalobce dal 
se svolením soudu žalovanému výpověď ze 7 pokojového bytu, 
jež byla povolena pod podm!nkou, že obstará žalovenému byt 
třípokojový ve svém domě. Zalovaný užíval stále třipokojoyého-. 
bytu v domě, vyloučeného z dřívěišíbo 7 pokojového bytu. Zalo ... 
ba o vyklizení tohoto třípokoj. bytu. z něhož o nájemném žalobce. 
se s ním nedohodl, zamítnuta.) Roz. 8[8 1929 Sb. Č. 9fl20. 

Exekuce vyklizením proti poskytnuti 
n'áhradního bytu. 

316. Je-li dlužník podle exekučního titulu povinen vykliditi 
místnosti proti tomu, že mu vymáhající věřitel poskytne 
a upravené místnosti náhradnf, nejde o případ § 7 ex. ř. nýbrž 
o vzájemné plněni podle §.8 ex. ř, L,z ruky do ruky tl}. - Neni, 
sice předepsáno, avšak jest záhodno, by v uSnesení P()V('lujf.ci[m .. · .• 
exekuci bylo vyjádřeno, že plnění jest závislé na vzájemném 
ni věřitelově. To má obsahovati již exekučni návrh. 
tak. neni důvodu, by se při povoleni exekuce zřetel na. 
vzájemné věřitelovo plněni. (Nejvyšší soud obnovil usnesení prvé
ho soudu povolující exekuci k vyklizeni s tím dodatkem, že vy";;' 
klizení krámu se povoluje jen proti tomu, že vymáhající věřitéL 
povinnému současně poskytne náhradní krám v exekučním usne
sení uvedený, totiž "krám v domě čp. 102 opatřený potřebným,i, 
regály a upravený tak, by mohl býti vytápěn." - Doporučuje se 
pojmouti tento dodatek do usneseni o povolení exekuce, poně
vadž výkonný orgán z pravidla exekučni titul nezná. Výkazu O
tom, že náhradní byt je povinnému k disposicí, v návrhu k po-. 
volení exekuce třeba není; není-li tomu tak, je to důvodam k od
kladu exekuce podle § 42 Č. 4 ex. ř. Sb. Č. 1769, 4123, 8682) -
Roz. 25j4 1930 Sb. Č. 9856, Jur. Ztg. č. 11!7. - Srv. též roz. 
11/4 1929 Sb. Č. 8867, Pt. roz. 1929 sir. 128: Dodatek k povoe 
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lení exekuce poukazu}í~,i~ na vzájemný závazek vymáhajícího vě .. · 
ljtel~1 (který měl hý.tI JIZ v návrhu) jest přípustným. (Neumann
JřfveJší Svole .. s~anovlsko opačné u § 8 ex. ř. v novém komentáři, 
~ r. 1927 zmemlj. 

Náhradní byl v nájmu třetí osoby. 
.317. Je-li. náhr~dní byt, proti jehož odevzdání jest dlužnlk po

VJne? (~!l zakla.?-~ soudnih? . ~volení k výpovědi) posavadní byt u
Vy~ahaJlcí~o veřdele ~ykhdl.b, v nájmu třetí osoby a nemůže mu 
býtI !oho ca~u odev~d~n, nel~e o absolutní nemožnosi tohoto vzá
jeJIl ... neho plnení, ne,nI-II vylouceno, že překážka, pro kterou ne
IIl?Ze, hÝ,tl náhradDl byt dl1!žníku n~í odevzdán. bude odstraněna. 
I le-!l nahr~dn~. b,yt v~roDaJat na určitou delší dobu, není vylouče
nO, ze vymahallcl veřttel docílí zrušení n6jemní smlouvy a uprázd. 
llěni hy tu do výkonu exekuce.) - Okolnost že náhradní byt nem 
Dlů~e ~ýtí v toho času skutečn~ dlužníku nabídnut, může miU jen 
'I zapati! ze exekuci na vyklIzení nelze prozatim proti dlužniku 
vykonali {§ 8, 25 ex. ř.} a že může býti žádáno za odklad exe .. 
kuce (§ 42 ex. ř.), neopodstatňuje však žalobu o nepřípustnost 
,xekuce. - Roz. 19/9 1929 Sb. Č. 9185. 

Náhradni byt přiměřený 
•. •• •. • (před vydáním vl. nař. č. 103/1930). 

3~8, !,Tl~eren">;m J~st na?radní byt,v je-li kromě jiného přimě_ 
ř.~nym I nalen;ne z ,na~ra?~lho .bytu (~e i VÝ'še činže z náhrad
niho bytu in1ize býtI prekazkCJu Jeho »přtměřenosti" vysvitne hned 
z příklad~u, že?y nájemnikoví. odkázanému na skro~ný pevný plat, 
byl opatren nahradni byt v novostavbě, který hy byl sice co do 
výpravy ~no~em poh~dlnějšín~:, ~~e jehož nájemné by mnoho .. 
nasobne prevysovalo naJemné dnveJši, takže by je nájemník podle 
svých pomérů bud' vůbec nemohl platiti· neb aspoň bez újmy 
osta,tnich potřeb svých a své ro~iny. n V případech, kde nájemné 
z .?a~:?dniho bytu Jest podslatne vyssi než bylo nájemné z bytu 
dnvelslho, lze tuto okolnost pokládati za překážku jeho přímě 
řenosti"). Roz. 4/7 1928 Sb. Č. 8194. . ..' 

Náhradní byt dostatečný 
. (podle vl. nař. é. 103/1930/. 

319. Vl. nafizením Č. 103/1930 jsou určeny pouze jednotlivi 
zna~y Pr:o .posouzen~ dost~te~no~ti ná~radnfho bytu, k nimž soud 
o:vypOVedl roz~oduJíCívp!lhl~zeb m,uSí, avšak i na dále rozhoduje: 
sam o, tom, zdalz skut,:c~e nahradnl byt stranou vypovídající opa~ 
třený Je by?tem ,dostatecnY"f!l' Je~t ~ěc!. strany vypovídané, aby sama 
uvedla veskere okolnosh, k mmz prl zkoumáni dostatečnosti ná
bradního bytu třeba podle tohoto vl. nařízeni· přihlížeti, - Pří 
posuzování opodstatněnosti uplatněného důvodu výpovědniho dle 
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Opa1;ření [láh:radm:íhů iLybu. 

§ 4 zák, rozhodují poměry v ~obě podání návrhu stávajicí .. 
proto třeba zjišťovati okolnosti, které teprve ! bu~oucnosh 

astati (tvrzení, že byt neni dostatečným, ponevadz nelze v 
. :mfstiH klavír. jejž dcera vypovídaných pro budoucí své povol';;] 
jako učitelka hudby bude n~tně ?,otřebo~ati). - ~okud jd~ ? 
nost činže z náhradního bytu pozadovane, tu dluzno bledeh 
k zjištěným příjmilm strany vypovídané, nikoli k 
Jestliže znalci z oboru lékařství uznali, že byt náh"a~,oj 
nežli hyt vypovídaný, pak í když o náhradním 
vybovuje úplně I!0žadav~ům hygienickým, 
parita obou bytu vl. naTÍzenim Č. 103/30 
21/l! $0 - 918. - Pozn. V lomto 
Stížnost stylisována a rozčleněna jako 
Vytýkána zmatečno,st ří~eDf, ne~plnost a I 

nesprávné posouzem VěCi po strance skutkove 
zení věci po stránce právní. Usnesení reku,es.lho 
zamítající má 9 stran strojem psaných. 

320. Dle § 1 vl. nař. Č, 103/30 jest považovati za 
podle § I od.t. 2 Č. 13, obsahuje-li lolik obytných mi"tntostí, 
jich obsahuje byt posavadní, po případě v nejmenším ro, .. anu, 
uvedeném. Zákon o ochr, náj. i vládni nař. 103/30 
a nikoli o poskytnuti náhradních místností 
v běžném smyslu (§ 6 obč. z.) jest 
storově místně souvislou. Zněni zálkOlln'ich 
poskytnutí náhradniho bytu podle 
venl nelze vykládati způsobem běžný 
rozšířujícim, snad v ten rozum. že by poskytnuti 
nosti v domě místně od sebe oddělených. byf i v počtu 
jako měl byt posavadui, mohlo vyhověti podmínce náhradního 
ve smyslu uvedených zákonných předpisů. Pří tom jedná se o 
-statný smysl ustanoveni zákona a nikoli o pouhé menši nebo 
pohodlí při užíváni nájemního bytu (pokoj v I. poschodi a 
v přízemí neuznány za dostatečný náhradní byt podle § 1 
Č. 13) Kr. 5/9 30 - 402. 

Nájemné z náhradního bytu d ... t,ot.,ČD.éh~ .••• 

321. Náklad na nájemné z náhradního bytu (při důvodu 
ročně 3000 Kč vzhledem k důchoddm spoluvypovidaného ---','" 
(železničního zaměstnance) měsíčně přes 1600 Kč 
šich příjmů a jiných služebních výhod), z čebož činovné 
3224 Kč ročně, není tak veliký. aby jej nájemník bez 
jenf ostatních nutných potřeb pro sebe a manželku 
Ani ta okolnost, že náhradni byt je " obci příp"i."é 
železnični spojení, nestěžuje značně výkon dosa,,.,,n,00_ 
vypovídaného jako železničnfho zaměstnance. 
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OparilřemÍ .náhrrrad'llího ,bytu. 

322. Nájemné z náhradního bytu 3000 Kč ročně (kromě vedlej
ších popl~tk6) pro nájemnici s měsičním d6chodem 400 Kč (pense). 
ne~y~ovuJe podmince do~tatečnosti náhradniho bytu podle vlád • 
nar. ~, 103/193~. - K přymům dospělých členil rodiny s nájemnici 
'V naJatém byte spolecne bydlíCích nelze vzhledem k slovnému 
znění § 1 vl. nař. ("nájemník vzhledem k svým důchodům") při
hlíželi. Kr. 10/10 30 - 457. 

323. Přesahuje-li činže z náhradního bytu pětinu výdělku vypo
vídané !trany, nelze byt uznati za dostatečný. Zem. 14/7 30 - 545. 

Výpověd z náhradniho bytu 
pro neplacení nájemného. 

324. Jde-li o výpověd z náhradního bytu opatřeného v soudnim 
řízení o svole,ni k výpovědi, lze dátí výpověď dle § 32 zák. toliko 
z důvod~ zákonem uznaných, při d.úvodu § 1 odst. 2 č t pouze 
za podmlnek tu stanovených. Byla-II dle ptlvodnfch spisů výpo
vědních čÍnže z náhradního bytu smluvena na 1600 Kč ročně 
{usnesení o svoleni k výpovědi z 12/10 1929) a nepodléhá-li byt 
náhradní .(v novém domě) ochraně zákona. může se při důvodu 
výpovědním podle § 1 odst. 2 Č. 1 jednati jen o nezaplaceni ná
jemného smluveného,. - ?výšení v připustné míře podle § 8 až 
13, 15, 16, 21 a 22 cIt. zak. tu vúbec nepřichází v úvahu neboť 
§ 32 podrobuje nájmy náhradních bytů", i když jinak zákon o 
ochraně se na ně nevztahuje. toliko předpis6m ohledně výpovědi. 
Bylo-li nájemné smluvené při opatření nájmu v částce J 600 Kč 
toč·ně zaplaceno, jde ohledně nájemného pronajímatelem nad tuto 
část~u nyní požadovan~,. kdy~ není ani t.vrzeno a tím méně pro
kázano, ze bylo pozděJI mezI nim a nájemníkem smluveno ná
jemné v teto částce vyšší. o nájemné, jehož výše je sporná. a u
platněný dilvod nent opodstatněn. Zem. 8/11 30 - 892. 

Náhradní byt "mímosoudníb
• 

325. "Náhradním byfeml(. podle § 32 zákona jest jen takový 
byt, jenž ··podle ustanoveni § 1 odst. 2 Č. 9. 12, 13 a 16 zákona 
na základě soudniho rozhodnuti po provedení řízeni předepsané
ho v zákoně na ochranu nájemců musí býti opatřen, by mohla 
býti proti nájemci povolena výpověď z jeho dosavadního bytu; 
není jím však byt, jenž mimosoudně bez soudního povoleni výpo. 
vědí jen fakticky byl opatřen jako náhradní byt. (Sb. č. 4'235, 

·5430. 6892.) Dohodou, že nájemce má míti v takovém novém bytě 
táž práva jako v bytě dřívějším. nestal se náhradní byt bytem 
podléhajícím zákonu na ochranu nájemnfků, byl jí však přivoděn 
právní účinek, že sml býti z náhradniho bytu dána výpověď jen 
z dllvodů, z nichž lze při bytech podléhajících ochraně nájLmců 
uděliti svolení k výpovědí. (Výpověď v řízení sporném k námit-
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V ýpO'v·ědlruí důy,rnd IČ. 13. 

I V oněvadž nebylo ve sporu prokázáno, že jest ma-
ka~ z~use,:a, P o některý důvod uznaný v zákoně o ochraně ná· 
!eneln~ 0'R~~.a 16{5 1929 Sb. Č. 8971, Jur. Ztg. č. 1010. - l!0zn. 
JemD~k·l to připadě rozheduje o výkladu ustanoveni § ) zak. 0-

V hta oVá~mv řízeni sporném dle okolností pak i soud nejvyšší. 
oe r. n J. 

Výpověď ve prospěch dětí pronajímatele. 
(§ 1 odsl. 2 č. 13 zákona.) 

V' pověď z důvodu potřeby pro ženaté nebo vdané 
dět? byla přlpustna již za platnosti .zákona v ze dne 
28/3 1928 Č. 44 Sb. z. a n. s podmznk,!u, ze. pro
najimatel opatři nájemniku dostatečn~ na~radnz. byt. 
(Dle zákonů dřivějšich byl požadovan nahradlll byt 
řiměřený. Srv. k tomu Ochrana I str. 13 a 151.) 

p Tento výpovědni důvod č. 13 ~yl v zákoně ze d,ne 
27/3 1930 Č. 30 Sb. z. a ,,:. nove up!a!!en. a ': tet? 
nové úpravě zůstalo zněni Jeho nezmeneno 1 v zakone 
nyní platném do 31/12 1931. v' 

Vůči zněni zákona č. 44/1928 nastala podle nyneJ
šlho zákonného stavu změna v tom směru, 

1 že tento výpovědní důvod byl rozšířen též ve 
pro~pěch děti pronajímatele posud svobodných, které 
teprve hodlají sňatkem zal()žiti vlastni domá.;~nost, 

2. s druhé strany však opět obmezeno pouzlli toho!~ 
výpovědniho důvodu na jeden připad v roce pro tyz 

dflm. cl IV' cl' k V'ť t hotl> Zároveň upravena a Sl po mzn a pOUZI 1 O. . 
důvodu výpovědního, že dflm musí býti ~e vlastmc!vi . 
nebo spoluvlastnictví navrhovatele v nobé podanl 
návrhu na svoleni k výpovědi nejméně po 3. ro~y. 
Doba tato se počítá ode dne vkladu vl~stmcke~? 
(spoluvlastnického) práva v pozemkové kmze, ať J1Z 
na základě koupě, daru, dědictví a pod. 

Podmínka opatření náhradníh~ bytu do,slavte.i: néllo 
ve smyslu vl. nař. č. 103/1930 zu.tala nezmenena. 
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Vý:pověď 'YI0 tPI·o.Sipěcih B\lOlholl. dětí ,pr,ollla.jÍ:mI::l'td~. 

Pokud jde o podmiuku shora pod č. 1 uvedenou, 
stačl prohlášení pronajimatele v návrhu na svolení 
k výpovědi učiněné, že ditě jeho, v jehož prospěch 
výpověď se dává, chce se oženiti nebo provdati. Jíž 
v tom samém jest patrně obsažen projev úmyslu, že 
d!!ě "hodlá sňatkem založiti vlas/ní domácnost" 
(§ 44 obč. z.). Nějakého osvědčení a zkoumáníváž
nosti tohoto úmyslu, zejména' snad í co do hospo
dářských exístenčnich podmínek vlastní domácnosti 
clilě!e zákon nežádá. 

Záruku proti zneužití toholo důvodu výpovědniho 
poskytuje zákon v ustanoveni § I odst. 3, podle něhož 
uprázdněného bytu do 4 neděl jest použíti pro nově 
založenou domácnost dělí pronajíma!elových pod 
následky tam uvedenými. Toto ustanoveni § 1 odsL 3 
vztahuje se dle svého znění i na tento případ (jak 
výslovně se pravi též v důvodové zprávě výborové 
Tisk 303/1930). 

Druhá nová podmínka pří výpovědnim důvodu 
Č .. 13 (shora pod č. 2) má za následek, že návrh na 
svolení k výpovědí z tohoto důvodu opětně lze učiniti 
až po uplynutí jednoho roku, byla·li výpověď ve 
prospěch ditěte pronajimatelů proti některému chrá
něnémn nájemniku v témž domě podle tohoto zákon
ného ustanoveni soudem jíž připuštěna. Lhůtu jednoho 
roku iest tu počítati ode dne vydání předcházejícího 
právoplatného usnesení svoleni k výpovědi. 

Nerozhoduie při tom, O jaké místnosti (byt, krám 
a pod.) jde při nové a šlo pří dřívější výpovědi, a 
zdali jde nebo šlo o di!ě ženaté nebo vdané či teprve 
hodlající se oženiti nebo provdati, o děti téhož vlast
níka (spolnvlastnika) a konečně ani, zdali usneseni 
o svoleni k výpovědí bylo vydáno před účinností 
nynějšího zákona nebo zákona č. 30/1930. Zákon ani 
v tomto poslednim ohledu nerozeznává a důvod č. 13 
(aspoň ohledně ženatých a vdaných děti, pro děti 
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H.ozchl rmezi ,dll\',o,d,y Č. 13. tl 20. 

svobodné výpověď před 1/4 1930 dána býti nemohla) 
byl i V dřívějším zákoně týž. 

Přes to poněvadž není v novém zákoně ustanovení 
přechodn~ho upravujícího vliv tohoto nového ustano
vení na případy výpovědi z doby před jeho formální 
působností, í tato posledni otázka může býti v praxi 
pochybna. (Srv. na př. zásady vyslovené o zpětné 
působnosti zákona v roz. nejv. soudu z 2318 1928 Sb. 
č. 8237 a v nálezu nejv. správního soudu z 2213 1927 
Sb. adm. č. 6421 - cit. II § 37 zák. ochr. náj.) 
Výpověď z důvodu č, 20 ve prospěch jiného žena_ 

tého nebo vdaného dítěte v témž domě i před uply
nutim roku od výpovědi z důvodu Č. 13 není ovšem 
vyloučena, neboť v obou případech jde o různé dů
vody výpovědní. povahy samostatné. 
Výpovědní důvod č. 13 liší se od nově zavede_ 

ného důvodu výpovědního Č. 20 (kromě jiných pod_ 
mínek] na jedné straně hlavně lim, že při důvodu Č. 
20 odpadá podmínka opatření dostatečného náhrad
ního bytu pronajimatelem. 

Naproti tomu lze opět důvodu Č. 13 použíti neto
liko na mistnosti užívaué k účelům bytovým (na kte
réž výslovně jest obmezen· důvod č. 20). nýbrž na 
byty vubec bez ohledu na způsob jich užívání a na 
jakékoli místnosti jinaké (obchodní, krámy. dílny a 
pod.), nebol zákon v č. 13 neobsahuje v tom směru 
žádného obmezeni. Plati tu proto všeobecný předpis 
§ 30 zák. o ochr. náj., podle něhož "ustanovení o 
bytech v tomto zákonu vztahují se, pokud není jinak 
ustanoveno, i na jiné mlstnosti, které jsou předmě
tem nájemní smlouvy". To vyplývá nyní zřejmě i z § 
4 vl. nař. Č. 10311930, v němž výslovně se uvádí, že 
zásady o pojmu dostatečnosti bytu při výpovědním 
důvodu č. 13 jest obdobně užiti i na jiné náhradní 
mlstnosti než byty. Náhradní byt nebo jiná místnost 
musl pak ovšem vyhovovati podmínkám dostatečno-
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Změna ve znění. § 1. odst 2. Č. 13. zák: 

sti ye .. m~slu :it. vl. nařízení podle povahy místností, 
z .ntchz. vypo.veď .se dává. Za splnění ostatních pod
mme~ J.est vyp.oveď podle č. 13 uznati za přípustnou 
na pro I k~yz Jde ~ jednotný nájem krámu s bytem 
a pO~". ov~em m?s! pak za obě najaté místnosti do
s!atecne nahradnt místnosti pronajímatelem býti opa
treny. Srv. k tomll str. 187. 

K . cl' .J h 1 .. Potřeba". 
Je :>e OuC )'.. ce '! nynějším znění zákona v § 1 

odst. 2 c. 13 VUCI zakonu Č. 44/1928 ještě jest po
ukázati. 

Odchylka na první pohled ze zněnf nového zákona 
samotného nenl ani přiliš patrna. Ze srovnání se zně
ním dří v.ější',? totiž vyplývá, že v novém znění č. 13 
(pod!e za~: ~ ..• ~0/1.930) vl-necháno jest slovo "nutně". 
Kdezto dnVe1S! zakon zadal osvědčení nutné potře
by pron~jfmatel" !.'ro děti.,{"potřebuje.li nutně"), zá
ko~ n?vy výslovne "nutne potřeby nežádá ( potře-
bU1e-II") " 

Ze zákona ani z motivů není zřejmo z jakého dů
vodu se zákonodárce v tom ohledu odchýlil od dří
vější styli.ace téhož ustanovení. Podmínku nutné 
potřeby" zákon stanoví výslovně i ua dále ~ří ob. 
dobný~~. d~vod':.c~ v~povědních v § 1 odst. 2 Č. 10 
~ 12, JeJ,ch.~ z.ne~1 zU,stalo beze změny a dokonce 
I v nově prlpoJenem duvodu výpovědním č. 20 v kte
rémž",to, posledním sl,?vo "nutně" se může jeviti i nad
by~ecnym, poně.vadz • ,,?-utná" potřeba tu jest co do 
sve povahy a zaroven I stupně určena zvláštním způ
sobem samostatným (vloženou větou protože" atd.) 

. Pro pojem "nutné potřeby" ve smy;lu § 1 odst. 2 
Č. 10, 12 a též Č. 13 v dřívějším znění zákona ustá
Ii~ s:, v !.'raxí výklad, ~e ~e,:tačí kodůvodn~ní výpo
ved, potreba vubec, nybrz, ze se tn vyžaduje osvěd_ 
~e~ potřeb~ z~láš~ ~valifíkovl!né, t. j. takové, na je
Jlmz uspokoJent zavl"í zachovaní důležitých právních 
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statku života, zdraví, hospodářské existence a pod., 
nikoli' na př. pouhé zlepšení stavu posavadního, po
třeba k rozšíření živnosti sama o sobě a pod. Srv. 
rozhodnutí sborových soudu jako soudů rekursních 
u § 1 odsl. 2 Č. 10 a 12 zákona, též Ochrana J, str. 
143 Č. 186 a j. 

Jestliže by měla nastati v praxi změna při výkla
du ustanovení č. 13 vzhledem k uvedené změně je
ho znění, odpadl by při tomto důvodu výpovědním 
patrně požadavek osvědčení této zvláštní kvalifikace 
potřeby jako nutné. jinak při důvodech č. 10 a 12, 
po případě í č. 20 nezměněným zněním. zákona odů
vodněný. Stačila by pak podle nového znění pro svo
lení k výpovědi potřeba vůbec, nevyžadující žádného 
zvláštního osvědčení její důležitosti pro existenční 
zájmy dítěte. 
Výrazům "poiřeba" Iv prostém smyslu slova) a 

"nutná potl'eba" (zvlášl kvalifikovaná) přikládá se i 
v běžné mluvě různý význam. Chce-Ii na př. někdo 
zaFídití si obchod, "potřebuje" ovšem k tomu cíli 
obchodní mistnosti. Tím jest dáua i potřeba místno
sti obchodních V běžném smyslu slova, třebas i pro
najímatel měl možnost dítěti poskytnouti jillé mí&t
ností snad i volné a dokonce objektivně výhodnější. 
Podobně i jde-li o byt pro nově založenou domác, 
nost dítěte atd. 

Zák"nodárce nedal nikterak na jevo, že by "potře
ha" v prostém smyslu slova měla míti stejný význam 
jako "nutná potřeba" dle výkladu toholo pojmu v bě~
né praxi ustáleného, lil nímž opět ani nesouhlas změ .. 
nou znění § 1 odsl. 2 č. 10, 12 a 20 neprojevil. Po
něvadž pak ve znění§ 1 odst. 2 č. 13 v novém zá
koně zřejmě odchýlil se od stejného znění dřívější" 
ho, jest podle povšechných zákonných vykládacích 
pravidel a dovného znění í smyslu nynějšího zákona 
i v praxí přizpůsobiti se novému výkla.du pro výpo, 
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věď dle. č. 13 "potřeby" prosté. Bude ovšem opět 
na praXl, aby pro podmínky její, snad i s ohledem 
na posavadm vymezení pojmu potřeby nutné pokud 
možno jednotné směrnice vyhledala. ' 

~ . Ženaté a vdané děti. 
3~6: IlZenatý" syn ye _smyslu § 1 odst. 2 Č. 13 iest i tenkráte, 

kdyz lest vdovcem, ma vsak z manželství se zemřelou manželkou 
dítě. ~atio legis tu směřuje ~ tomu" aby byl opatřen byt pro syna 
!:,ronalimat~lov~, no:,ou rodl~u založívšiho a nikoli jen pro man
ze!ku; rOdt'l8, tS0u-h po zemr~~é myanželce děti, i na dále tu jest. 
(Pres .to výpoveď y v tomto v pnpade nepřipuštěna. poněvadž syn 
pro?aJímatelky mel byt, v. ~. B. a tvrzeni, že poměry majetkové 
nU~l syna byt .te~ vykhd!h, aby ušetřil náklady s opatrováním 
dUete mu vzchaze)ici, potrehy bytu v domě matky v K. ve smyslu 
§ 1 odst. 2 Č, 13 zák. prokázati nemiiže) Zem. 28/6 ~O - 550. 
Pozn. Z tohoto rozhodnuti neDí zřejmo, zdali bylo přihliženo při 
oceňování "potřeby" ke změně nastalé od 1/4 1930 ve zněni 
důvodu Č. 13 vypuštěním slova "nutně", 

Lhůta jednoho roku. 
327, Pro lhůtu] roku podle konečné v~ty Č, 13 jest rozhodnou 

p~~ze_ ~ko]nQst. ~da dřívějŠí v~pověď byla soudem pravoplatně 
P1:lpus!en~. (§ 4 zak J z d~v~du c. 13 a nemťJže míti významu, zda 
SOUdDl prtpuštěni výpovedl se stalo na základě přednesu stran. 
jenž neodpovídal skutečnosti. Zem. 7/7 30 - 568. 

Poměr podnájemní. 
328. Na základě ustanovení č. 13 může žádati za připuštění 

výpovědi toliko majitel domu proti svému nájemníku, nikoli však 
nájemník vůči svému podnájemníku; logický i gramatický vyklad 
,jiného smyslu tohoto zákonného ustanovení nepřípouštf. Zem. 
818 30 - 714. 

Nový výpovědní duvod č. 20. 
(§ 1 odst. 2 č. 20 zák o ochr. náj.) 

Zákon Č. 166/1930 připojil v § 1 odst. 2 nový 
výpovědní důvod pod č. 20, z důvodu potřeby pro
najímaiele pro sebe nebo pro jeho ženaté nebo 
vdané děti bez opatření náhradního bytu a bez osvěd
čení větší újmy. Odpadnutím těchto dalších podmínek 
liší se tento nový výpovědní důvod od posavadnlch 
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"0lový vÝipro.vědmí dl'rv-od Č. 20. 

obdobných diívodií výpovědních pro nulnou potřebu 
pronajímatele a jeho děti v zákoně pod § 1 odst. 2 
Č. 10, 12 a 13 již uznaných, jež zůstaly i v novém 
zákoně beze změny (č. 13 ve znění záko.na č. 30/1930). 

Ovšem jsou i jinak podmínky tohoto nového důvodu 
výpovědního způsobem namnoze odchylným samo
sta/ně upraveny. 
Důvodová zpráva výboru sociálně-politického a roz_ 

počtového (Tisk posl. sněmovny č. 790) k ustanovení 
§ 1 odst. 2 č. 20 praví, že tento nový výpovědní 
důvod "rozšiřuje sice výpovědní právo majitele domu. 
ale nikoli měrou, která by byla s to něiak patrně 
uvolniti ochranu nájemníků před výpovědi. Brání tomu 
podmínky, za kterých je výpověď z tohoto nového 
důvodu vyloučena", nebo! (jak opět praví důvodová 
zpráva vládní osnovy, Tisk č. 786) "pronajimateli 
dává se právo výpovědětí jen takového nájemníka, 
jenž se tím neoctne v hospodářské "tísni'" 

To json viídčí zásady, z nichž vychází podle motivů 
toto rozšíření výpovědního práva majitelů starých 
domů. 

Tímto novým ustanovením přiznává se od 1. pro
since 1930 pronají",atelům právo nastěhovati se neb 
ubytovati své déti ve svém domě v bytu posucl 
chráněném za těchto podmínek: 

AJ Na straně pronajímatele: 

Nemá dostatečného bytu vlastního. 
1. První podmínkou podle zákona jest, že nemá 

pronajímatel sám nebo, chce-Ii byt pro své ženaté 
nebo vdané dítě, že toto dítě nemá dostatečný byt 
samostatný ve vlaslnim domě. 

Ten význam sluší přikládati výrazu v zákoně "jeden 
nebo druhý nemá bytu vlastního", na rozdíl od bytu 
najatého v domě cizím. 
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Do.aalÍlečnJý h)'lt 'vllas1ttt.Í. 

Rčení zákona není sice zcela přesné - i najatý 
byt jest v jistém smyslu vlastním. Z toho však, že 
zákon tu zdiírazňuje slovo "byt" dalším bližším urče
ním "vlastní", jest míti za to, že dává tu pronajímateli 
právo k výpovědi chráněnému nájemníku, nebydlí-li 
posud sám nebo dítě jeho ve vlastním domě, i když 
mají snad samostatný a dostatečný byt v náimu 
v .domě cizím. Jinak by slova zákona .nemá dosta
tečného bytu vlastního" měla stejný smysl, jako znění 
"nemá dostatečného bytu" a připojení slova "vlast
ního" by nemělo vůbec významu. To plyne a contra
rio na př. i z ustanovení § 1 odst. 2 č. 4 téhož zákona, 
kde v obdobném (ovšem opačném případě) se praví 
.. má-li nájemník jiný a dostatečný byt", tu dle jednot
ného výkladu v praxi, af má byt ve vlastním domě 
či v ná;mu~ 

Výklad uvedený pro důvod č. 20 jest ovšem pro
najímateli příznivějsí. Avšak snad právě i tak odpo
vídá spíše úmyslu zákonodárce .. rozšířiti výpovědní 
právo majitele domu" (výborová zpráva Tisk 790)
ovšem opět jen s nutným zabezpečením chráněného 
nájemníka výhradami dalšími, že tento výpovědí ne
octne se v hospodářské tísni (vládní návrh Tisk č. 786.) 

Nedostatek "dostatečného bytu vlastního· jest při 
důvodu č. 20 užším vymezením .. nutné potřeby", 
kterou pro tento důvod již zásadně bez této základní' 
podmínky vůbec nelze odůvodniti ("potřebuje nutně, 
protože nemá.") 

Otázku, kdy vlastní byt pronajímatele nebo jeho 
. dítěte jest dostateč1lÝ, zákon sám přímo neřeš!. Ne
odkazuje tu zejména výslovně ani na vl. nařízení č. 
103/1930, jímž byl pro obor zákona o ochraně ná
jemníků autorativně stanoven pojem dostatečností 
bytu náhradního podle § 1 odsl. 2 č. 9, 12 a 13 té
hož zákona. 
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Přes to podává se tu sama sebou obdoba tohoto 
zákonodárného výkladu pojmu "dostatečnosti" bytu. 
Byť i se při důvodu č. 20 nejednalo o náhradní byt 
.pro chráněného nájemníka v technickém smyslu zá
kona, nýbrž o byt pronajímatelův nebo jeho dítěte, 
v obou případech jde o hospodářskou a životní po
třebu bydlení jako podmínku svolení k výpovědi 
v rámci téhož zákona, chránícího ovšem v § 1 odst. 
.2 č. 9, 12 a 13 tuto životní potřebu pro nájemníka, 
kdežto v § 1 odst. 2 č. 20 pro pronajímatele. 

Podle obdoby § 1 a 3 vl. nař. č. 103(1930 bylo by 
považovati vlastní byt pro pronajímate1e nebo jeho 
dítě ve smyslu § 1 odst. 2 Č. 20 zák. za nedostaleč
.ný, neobsahuje-Ii kromě míslností nutných k výkonu 
dosavadního povolání majitele bytu a kromě nutného 
příslušenství tolik obytných místností, kolik dospě
lých osob obývá byt v den podání návrhu na vý
pověď (srv. str. 177, při čemž ovšem k podnájemní
kům se tn patrně nepřihlíží), nebo, je-li na újmu 
zdravi majitele bytn nebo jeho rodiny a konečně, 
je-Ii jim v posavadním bytě výkon jejich povolání 
značně stížen. 

Prochaska, die Mieterschutznovel1e, Jur. Ztg. 1931 str. 10, vy,. 
slovuje sice názor, že pojem "dostatečného bytu" nelze odvozovati 
z vL nař. Č. 103/1930, poněvadž toto jedná jen o bytech náhrad,. 
ních. Avšak i známky, jež tu uvádí pro posouzeni dostatečnosti 
bytu ve smyslu povšechněm, spadají celkem pod uvedená ustano~ 
vení citovaného vládniho nařízení, o jehož praktickém _ dosahu 
hoduje soudce v nesporném řízeni o svoleni k výpovědi dle 
volného uváženi na konec opět samostatně. a! již pak jde o dtivod 
vJ'povědi podle č. 9, 12 a, 13 nebo podle č. 20. 

Podává-Ii tu zákonodárce sám vládním nařízením 
autoritativní direktivu pro praktický výklad pojmu 
"dostatečnosti" bytu pro obor zákona o ochraně 
jemníků, pak zajisté spíse odpOVídá všeobecným 
konným pravidlům vykládacím (§ 6, 7 obč. z.l 
dobné použití tohoto výkladu i pro jiná us1tanlovení; 

~02 

poj,em ruOtsÍlalneČl1!O!sm lbylUU :vťkusdlní!hto. 

téhož zákona, kde užívá pro týž pojem výrazu stej
ného (i byt náhradní je bytem) - než nehleděti vů
bec k možné obdobě proto, že zákon sám je výslov
ně nenařídil. 

Kde zákon nerozeznáváj doporučuje se nerozezná .. 
vati ani v praxi, není·li k tomu vážných důvodů. A 
tyto, zdá se, ze znění a tendence zákona ani z mo'" 
tívů a povahy věci na jevo nikterak nutně nevychá
zejí. Naopak obdoba předpisů vl. nařízení č. 103/1930 
při nejmenším spíše· dopomáhá k jednotnějšímu vý
kladu v praxi než povšechná "dostatečnost" dle vol
ného uvážení, nikterak určitěji blíže v zákoně nevy
mezená. A při tom, jak nvedeno, oba tyto způsoby 
zkoumání konkretních podmínek dostatečnosti bytu 
i pro. řízení o tomto důvodu výpovědním na konec 
ve svých výsledcích prakticky Se celkem shodují. 

V jednom ovšem podle výkladu tu zastávaného 
obdoba § 1 vládního nařízení odpadá. Totiž zkou
mání přiměřeností nájemného pro poměry pronají
malele nebo jeho dítěte v posavadním bytu nájem
ním. Má-Ii slovo "vlastní" byt ten význam, že jest 
jím tu míněn byt ve vlastním domě (přenesený smysl 
vlastnictví domu na byt), pak ovšem je podmínka ne
.doslatku vlastního bytu dána vždy již tím samým, 
Že pronajímatel nebo jeho dítě má byt nájemní, u 
něhož pak vůbec jest nerozhodno, zdali byt ten je 
dostatečný čili nic, jmenovitě i je-li na poměry pro
najfmalele příliš drahý a pod. 

Naproti tomu není vůbec žádné, ani zevnější pře
kážky proti obdobnému použití vl. nař. č. 103/1930 
i pro výpovědní důvod č. 20 pro posouzení možnosti 
opalření dostatečného bytu nájemníkem bez nebez
pečí hospodářské jeho tísně, neboť i když opatření 
jiného dostatečného bytu se tu přesunnje na nájem
píka samého mimo vlastní řízení soudní, soud musí 
rovněž před svolením k výp.ovědi zkoumati hospo~ 
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dářské a existenční podmínky dostatečného n::~~;! 
niho ubytování vypověděného nájemníka v p 
s týchž hledisek, jako při náhradním bytu so:~~~::~, 
ovšem při důvodu č. 20 bez konkrétního jeho 

Vlastnictví dva 
2. Další podmínkou výpovědi při důvodu č. 20 

že pronajímatel nabyl vlastnictví domu nejméně 
roky před podáním návrhu na svoleni k vVDovil,l: 
(vkladem vlastnického práva v pozemkové I<DIIZ"J, 
rozhoduje jakým způsobem. 

Podle povšecbné zásady, Ž!~~i !:;~~~~;,nJ!~5;r~:at:~~j je pronajímatelem, stačí tu í 
mukoli dílu domu. Ovšem k 
povědi je třeba, aby byl podán 
cem domu nebo většinou více než polovice 
vlastníků, počítanou podle velikost! podílů. Srv. 
mu str. 87. 

Nemá ve svém domě dostatečný byt 
nechráněný. 

3. Třetí podmínkou na straně vypovídajícího 
najímatele jest, at dává výpověď pro sebe nebo 
některé svoje ženaté nebo vdané dítě 

aj že nemá ve svém domě v obci (buď v témž' 
domě, v němž bydlí vypovídaný nájemník, či v . 
jiném) dostatečný byt nepodléhajíci ochraně 

b) dává-li výpověď ve prospěch ženatého 
vdaného dítěte, nad to, že ani toto nemá ve svem ' 
domě v obci takového bytu. 

.. Má-li ve svém domě" 
Slova .. má.li ve svém domě" v 2. větě 

nového ustanovení jest vykládati podle úmyslu za'! kOlno.". II 
dárce, vyjádřeného v důvodové zprávě výborové (Tisk 
Č. 790) tak, že výpověď ve pr<rspěch dítěte jest 
loučena nejen tenkráte když toto má v obci 
dům, v němž jest dostatečný byt nepodléhající Ocllf811ě; ."1 
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Byť nedlll'áněný Ye s\Tém domě. 

nýbrž i tenkráte, když takový byt jest v domě vy
povídajícího pronajímatele. Při tomto výkladu ma 
slovo .. svém" (ve svém domě) při výpovědi ve pro
spěch dítěte v zákoně smysl dvojí. totiž .. ve svém 
(I. j. pronajimatele) domě" a zároveň .. ve svém (l. j. 
dítěte) domě", naproti tomu při výpovědi ve prospěch 
pronaiimatele smysl jen první. Zákonodárce dle mo
tivů vycházel patrně z předpokladu, že má-li pro
najfma!el byt nepodléhající ochraně ve svém domě, 
nebrání mu zákon o ochraně nájemníků použítí ho 
j pro své děti a není pak ani vážného důvodu rušití 
ochranu nájemníka v domě pronajímatetově bydlícího 
k tomu cíli, aby vlastník mohl dítě ve svém domě 
(na místě jinakého použíti nechráněného bytu) uby
tovati. ' 

Použili toholo důvodu ve prospěch dítěte nebrání 
ovšem ta okolnost, že pronajímatel sám ve svém 
domě bydlí (v bytě při vlastním použití nenájemním 
a dle§ 31 odst. 1 č. 4 zákona i v případě pronaj
mutí od 1/4 1928 ochraně rovněž nepodléhajícím). 

Naproti tomu nevadí vůbec výpovědi ve prospěch 
pronajímatele, má-Ii jeho dítě v obci dům s bytem 
nechráněným, neboť pro rozšiřování výkladu slov" ve 
svém domě'~ v tom směru není viibec rozumné pří
činy. 

Nntno ovšem uznati, že stylisace zákona spojující 
tu, snad pro stručnost, dva různé případy výpovědi 
(pro potřebu pronajímafele a pro potřebu dětí jeho 
- zákon potřebou pronajímatele pro dítě prakticky 
lu může míti na zřeteli zas jen samostatnou vlastní 
potřebu dítěte, třebas že ji uplatňuje a osvědčuje za 
ně otec nebo matka jako pronajímatell iednou větou 
společnou není na prospěch přehlednosti a jasnosti 
obou spojených ustanovení. . 

Ve větě vyskytuje se dvakráte slovo.nebo", Jed
nou spojuje případ výpovědí ve prospěch pronají-
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matele nebo jeho dítěte, po druhé dvě různé 
mínky vyloučení tohoto důvodu výpovědního (vlalstrIFiz! 
byt nebo byt nepodléhající ochraně ve svém domě). 
Zdali obě tyto podmínky výpověď vylučující se vz!a_' 
hují k oběma případům výpovědi v předcházející větě' .. 
slovem "nebo" spojeným, slovním a gramatickým vý_ . 
kladem uspokojivě rozřešiti nelze. Okolnost, že . 
druhém "nebo má_lí" podmět z předešlé věty se ne. 
opakuje ("pronajímatol nebo jeho dítě") mohla by:' 
nasvědčovati tomu, že konečná přiřaděná věta (o do. , 
statečném bytu ve vlastním domě) jest míněna 
junktivně (při výpovědi ve prospěch 
má-Ii tento ve svém domě - při výpovědi 
spěch dítěte. má-Ji loto ve svém domě byt nepo,llé_ 
hající ochraně.) 

To bylo by ještě jasnější, jestliže 
první eventualita vyloučení výpovědi ld(:~.~~;;'~n~~~· ••• 
vlastní), která ostatně je tu pouhým 
opakováním téze podmínky v úvodní větě č. 
negativně stanovené ("protože nemá jeden nebo 
hý dostatečného bytu víastního.") Druhá věta zněla 
by pak: Ustanovení tohoto nelze užíti, midi prona'" 
iímatel nebo jeho díti!, v jehož prospěch se 
výpověď, ve svém domě v obci dostatečný byt 
Toto znění by pak ovšem asi spíše nasvědčovalo "tr.~.·· .','" 

kladu druhému, jaký zdá se míti na zřeteli i 
dová zpráva vládního návrhu ("že v obci v jeho 
mě nebo jeho dítěte není byt ald. Tisk č. 786.) 

Ostatně výklad důvodové zprávy výborové 
ani dílsledný. Témuž slovu ve "svém" domě 
dvojí smysl jen pro jeden z případů 
"nebo" spojených. Není konečně v UF,m1em 
ani s gramatickým zněním, jež by pro 
slova ve "svém" domě vyžadovalo bud 
obou podmětů z věty předcházející (má-li .. orol.aij
matel nebo jeho dítě") anebo jsou-li vynechány, aSDól~i; ." 
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množného čísla slovesa ("nebo mají-li ve svém do
mě", nikoli f1má~li.) 

Nelze upříti, že věcné důvody mohou mluviti pro 
výklad ve smyslu důvodové zprávy výborové - slov
né znění zákona výklad ten pro praxi ovšem spoleh
livě nezabezpečuje. 

Pro výklad ve smyslu důvodové zprávy výborové vyslovuje se 
(jinak bez bližšího odůvodněni) též Edm. Prochaska Jur. Ztg. 
1931 str. 10. 

"Má-li byt nepodléhající ochrané zákona." 
v Zá~on ':'v,:godává p!i t~mto ~ovém důvodu výpo

vedmm bhzs.ho vysvetlem k otazee, kdy pronajíma
lel nebo jeho dítě má ve svém domě byt nepodlé
hající ustanovenim tohoto zákona. 

Výraz "má byt" jako právní pojem jest neobvyklý. 
. Zákon O ·ochr. náj. užívá ho též v § 1 odst. 2 č. 4 
("má-li nájemník jiný byt"), kde dle výkladu v praxi 
us.táleného se jím vy':o~umívá, že nájemník má právní 
narok na byt, buď JIZ Jako vlastník nebo na základě 
smlouvy nájemní. služební a pod. 

Tohoto výkladu pro znění zákona v č. 20 dle po
vahy věci ovšem použíti nelze. Tu jest přikládati slo
vům "má byt" zřejmě týž smysl, jako slovu iest" 
v ~ ~ odst. 2 Č. 17 téhož zákona, totiž "je-lí" '~ do
me ~eho ;tebo dítěte) ~yt nepodléhající ochraně, pro 
pornery !Jeho nebo dUete) dostatečný. Tak i důvo
dová zpráva vl. návrhu Tisk č. 786: "v domě není 
byt dostatečný." 

Slovo "má" jest tu použito v povšechnějším pře
neseném smyslu "má v domě byl", nikoli v tom smy
~Iu, že ?,á s~1f1 '! domě určitý byl, nebof podmínka, 
ze nema zvlaslmho bytu dostatečného, jest tu vý
slovně stanovena zvlášf již samostatně. Ovšem dopo
ručovalo by se, aby v zákoně tom, kde ustanovení 
má míti stejný smysl, bylo používáno i slejného slov-
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~O'\'Ý \'\pověd:uí dúyod (;. 20. 

'ho vy' razu tím spíše, když jde o ustanovení téhož 
nt 't' . § zákona dokonce v emz , 

Byt volný pro vlastníka. 
Zákon neřeší tu ani další otázku, zdali podmínka 

i vé smyslu uvedeném .. ~ domě je~t ~yť:. jest spl-
ěna již tou skutečností, ze byt obJekbvne vyhovulicí náležitostem v Č, 20 ~ P uve~ený:n' viJb~c ':' do
mě jest, bez rozdílu, zd:," Jest d,?casne volne dlS1!0-
síci vlastníka odňal a z Jakeho duvodu, V tom smeru 
neobsahují ani motivy bližšího objasnění. , 

Zdá se však, že rčení .. má byť: v č, 2~ mluv~ sp~s.e 
pro ten výklad, že výpověď nem vyloucena, Jestllze 
jinak dostatečný byt nepodléhající ,och!an.ě '! d~mě, 
pronajímatele (nebo jeho ditěte) obJektwne sice lest, 
nemá-li však právní možnosti bytu toho pro své 
účely použíti, nebol pak, aspoň V širším smyslu slova 
byt ten nemá, (Srv, případ v Právníku 19,29 str, 159, kde 
disposlční právo vlastníka s domem Jest obmezeno. 
služebnosti pozívánL) .'" Vo 

Ovšem bylo by tu v každém případ.e vy!oUl;11I pp
pady kde se pronajímatel vzdal moznostl dIsposice 
.práv~ím aktem teprve za platn~sti :;ákona z J.eho 
vůle předsevzatým (na př. pronajmutím na, urcltou 
delší dobu, poskytnutím užívání a. p~d.) ~lnak by 
bylo možno toto ustanovení na ruzny zpusob o~
cházeti _ ač, jakmile se připustí význam slov za
kona má byt" ve smyslu "má právní možn~st bytu 
použíti" nutně ,,:zniko?u i ~alší ~btíž<; ': pr~xl, ,na, pf, 
se zřetelem na IntensItu a casove trvaDl pravnl vaza
nosti pronajímatele, byť "i z doby .dřív~jŠ! ,-, snad 
v době zákonodárných pnprav .. projednavalll zakona 
_ vzniklé (služebnost užívání poskytnuta blízkým pří
buzným, nájemní doba vyprší v krátké době a pod.), 

Podmínku disposičnÍ volnosti předpokládá tu též P~och~ska (~ur. 
:ltg. str. 10 pOZD. 6) a uvádi ilt;ko příklad. kde nemUSl býtI splnena, 
na př. u pouhého spoluvlastnlctvl. 
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Poduuínky ITha ,srt['aně ptl·ooJajímaJtde. 

Spoluvlastnictví domu. 
Pouhé spoluvlastnictví k vyloučení tohoto výpověd

ního důvodu nestačí zřejmě tam, kde pronajímateli 
(nebo jeho dítěti) nenáleží spoluvlastnictví domu v po
měru větším než k polovici, neboť pak nepřísluŠí mU 

podle § 833 obč, z, rozhodující slovo v řádné sprá
vě domu (k níž i bydlení spoluvlastníka v domě jest 
počítati, .. rv, shora str. 8R) 

Jsou-li však pronajímatel (nebo jeho dítě) s man
želkou (manželem) spoluvlastníky po polovici neb 
aspoň dohromady k většímu dílu než polovici domu, 
pak - aspoň z pravidla - mají dle zásad o spolu
vlastnictvi právní možnost o použití bytu i pro vlasl
ní účely spolurozhodovati. a možno pak říci, že i 
právně mají byt ve svém domě, (Srv. též Ochrana I 
str, 25.) 

Pochybnější může býti případ, patří-li dům celý 
(nebo větší dí!) jenom druhému manželi, Dle slov
ného znění zákona nemá v tom případě pronajímatel 
(nebo jeho dítě) byt ve svém domě, leč že by vypo
'vídajícími pronajímateli byli oba manželé jako spolu
vlastnici domu, v němž bydlí vypovídaný nájemník. 
Ovšem, bydlí-li pronaiímatel (dítě) s manželkou (man
želem) 'Je společné domácnosti. ..mají'" ve skuteč
nosti oba byt k disposici i ve vlastním domě dru
hého manžela (jde-li o vlastnici nebo spoluvlastnici 
manželku, dokonce již podle § 1238 obč. z" dle ně
hož řádná správa majetku manželky i ze zákona muži 
přísluší.) 

Jak viděti již z těchto zběžných poznámek, může 
í toto jinak dosti jednoduché u.tanovení zákona při 
své zdánlivě prosté a srozumitelné otylisaci v uve
dených částech zavdati podnět k různým pochybno
stem v praxi jako iiná četná ustanovení tohoto zákona, 
zdánlivě rovněž zcela jednoduchá. 
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NQvý Ivýpo'věd!ni d-ŮJv'od č. 2(). 

B) Na straně nájemníka: 
Neoctne-li se v hospodářské tísni. 

I když jsou všechny tyto podmínky splněny na stra.; 
ně pronajímatelově, může použíti tohoto výpovědního 
důvodu jen, má-li nájemníka, jenž se výpovědí ne
octne v hospodářské tisni a jen proti tomuto nájem_ 
níku. Má-li takových nájemníků v domě více, má na 
vůli rozhodnouti se, kterého z nich chce vypověděti 
(za platnosti zákona od 1/12 1930 do 31j12 1931 u 
téhož domu lze tohoto důvodu ovšem užíti jen jednou.) 

Zákon praví, "neoctne-li se nájemník výpovědí neb 
opatřením dostatečného bytu jinébo v hospodářské 
tísni,· čímž jsou patrně míněny všechny hospodářské 
důsledky pro nájemníka vzcházející z nutnosti opu, 
stíti chráněný byt. Tyto důsledky mohou ovšem býti 
podle okolnosti co nejrůznější a námitkám nájemníka 
v nesporném řízení o svolení k výpovědi se otvírá 
pole co nejširší - tím spíše, poněvadž šetření se děje 
na náklad pronajímatele (i s právním zastoupením 
nájemníka, § 5 odst. 1 zák. o ochr. náj.) a prodlou
žením řízení se pří nejmenším oddálí účinnost vý
povědi. Srv. str. 172. 

I pak, když nastane termin k vyklizení po právo
platném svolení k výpovědi, není zásadně při tomto 
důvodu výpovědním vyloučen odklad exekuce podle 
zákona o odkladu exekučního vyklízení mí"tnooti až 
na tři čtvrtletí, pokud soud exekuční v řízení o ná; 
vrhu nájemníka na odklad uzná, že týž "nemá beze' 
své viny jiné, potřebě odpovídající náhrady" - což 
pro všechny příoady těchto výpovědí podle okolnosti 
nemusí býti vždy vyloučeno, přes to, že před tím 
soudce v řízení nesporném k výpovědi svolil, uznav, 
že nájemník "opatřením dostatečného bytu jiuého 
v hospodářské tísni se neoctne," (lEČ, že by opět pro; 
najímatel sám opatřil nájemníku dostatečnou míslnost 
náhradní podle § 3 odst. 1 č. 1 zákona o odkladu.) 
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Pov'šearuné podminky výp.olyědů. 

Cl Předmět nájemní smlouvy: 

Místnosti užívané k účelům bytovým. 
Tohoto důvodu výpovědního lze užíti pouze na 

mís~nosti .uží~~né ~ úč~I~m.. bytovým. Zákon praví 
"mlStnostl UZlvane k ucelum bytovým" (stejně jako 
u ?ŮvO~U výp?vědnih~" Č, 17), nikoli soukromé "byty" 
aOl "mlstnostl obytne. V tom směru z důvodové 
zprávy k vl. návrhu (Tisk 786), že tohoto nového 
důvodu výpovědního nelze vůbec užiti na jiné míst
nosti než na byty," nelze souditi a contrario že na 
byty lze důvodu tohoto použíti vždy. ' 
Důvod tento se zřetelem na slovné znění zákona 

jest pokládati za vyloučený zejména i tenkráte když 
nájemník a osoby žijící s ním ve společné do";ácno
sti 1;'ž~vaii ně~terý'ch ~ástí bytu k .výkor;zu svého po
volam (na pro nejen remeslník, nybrž 1 advokát lé
kař a pod.), což dle § 2 odst. 2 zák. Č. 118/1928 je
hož účinnost byla čl. III. zák. Č. 166/1930 prodlo~že. 
na rovněž do 31/12 1931, jest uznáno bez svolení 
úřadu vůbec za přípustné a samo o sobě není ovšem 
ani důvodem výpovědi podle § 1 odst. 2 Č. 5 zák. o 
ochr. náj. Podobně i v § 1 odst. 2 č. 16 zákon ne
pokládá za "obytné místnosti" ty, kterých majitel 
bytu potřebuje k výkonu svého povoláni. - Ostatně, 
kde hospodářská existence nájemníka jest spjata s vý
konem povolání v bytě, bylo by uvažovati zvlášt i 
se zřetelem na tuto okolnost o podmínce ad B). 

Ze stejných důvodů jest pokládati za nepřípustné 
použití tohoto důvodu výpovědního v případech, kde 
předmětem jednotné nájemní smlouvy jsou kromě 
bytu i jiné mí.tnosti, na př. krám s bytem. a to ani 
ohledně místnosti užívaných k účelům bytovým, ne
boť zákon částečnou výpověď ohledně místnosti k ú
čelům bytovým používaných tu nestanoví (jako na 
př. ohledně místností uŽívaných k provozování živno-
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Náje[ffiilN~ za 1])1LUtn,osTI !ThOlv-ého rzákona. 

sti V § 1 odst. 2 č. 18.) - Srv. k tomu též Ochrana 
I str. 16 a 24. 

D) Obmezení na jediný byt v domě: . 
Do 31112 1931 důvod Č. 20 jednou. 

Další obmezení použití tohoto důvodu výpovědního 
stanoví zákon v tom směru, že pro týž dům (i když 
se vlastník změní] za platnosti zákona (od 1/12 1930 
do 31/12 1931) lze ho užiti jen jednou, ať již pr,:: 
najímatel (nynější či. dřívější) . ?oužil ho pro sebe CI 

pro své vdané nebo zenate dlte. . • 
Pro dítě které se hodlá teprve provdati neb oze

niti nelze 'tohoto důvodu výpovědního vůbec pou.Žítí. 
Pr~ lakové případy jest přípustný pouze výpovední 
důvod č. 13 (změněnÝ zákonem č. 30/1930) za pod
mínek tam stanovených. Srv. str. 195. 

Celkem možno říci, že celé sestrojení tohoto dů
vodu byť i základní myšlénka jeho byla na první 
pohí~d zcela jednoduchá, pro pr~':.i ?,ůže .~e .?pět o
svědčiti jako jeden z tvrdých orisku - Jlmlz strom 
ochrany í při postupném oklešťování - a snad právě 
pro ně - jest í jinak již dosti bohatý. 

Nájemné za platnosti nového zákona o 
ochraně nájemníkú 

(§ 8-25 zákona o ochr. náj.) 
Tabulka udávající přehled zvýšení nájemného obec- . 
ně přípustného v době od 1112 1930 do 31/12 1931 

jest připoiena na konci kniky. 
Podle nového zákona, stejně jako posud, pro otáz.

ku nájemného jest rozeznávati dvojí hlavní druh. ná
jemníM chráněných v t. zv. starých domech podle 
doby počátku nynějšho nájmu: 

1. Nájemníky z doby před 1. květnem 1924 (pro 
skutečnost možno je nazvati "staronájemníky".J . 
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:c,sT,Wl'ouájcmníci - 8.oy,onájemnl1ci.« . 

2. Nájemníky z doby od 1. května 1924 do 31. 
. března 1928 (t. zv. "novonájemníci".j 

Noví nájemníci z doby od 1. dubna 1928 (tento 
den v to počítaje) nejsou již na dále pod ochranou 
zákona (ani co do nájemného ani co do výpovědi.) 
O nájemních smlouvách nájemníků a podnájemníků, 
kterým byly pronajaty byty a mlstnosti dříve chrá
něné (kromě bytů zajištěných a pod.) po 31. březnu 
1928 (kterýmžto dnem byl vyhlášen zákon č. 44/1928) 
platí jedině pravidelné předpísy občanského zákona 
a civilního řádusoudniho. 

Rozsah ochrany co do výše nájemného. 
Ochrana co do výše nájemného není u všech chrá

něných nájemníků stejně účinná. 
V největší míře jsou jí účastni t. zv. "staronájem

níci" (ad 1), u nichž procenta obecně přípustného 
zvýšení jsou nejnižší. Pro novonájemníky (ad 2) sta
novena jsou zvýšeni po většině o něco vyšší. Tento 
rozdíl pomíjí však 11 nových dalších zvýšení obecně 
připustných zákon"m č. 166/1930 zavedených, jenž 
stanovl vyšší procenta zvýšení pro všechny chráněné 
nájemníky pod dotyčná nová ustanovení spadající opět 
jednotně. bez ohledu na to, zdali jde o "staronájem
níky" či "novonájemnlky" (poplatníci s vyšším poplat
nýmpřijmem, stát a pod., střední a velké provozovnyj. 

K novonójemníkům pro nájemné jest patrně po
čHati i dědice, kteří podle § 6 odst. 1 vstoupili v ná
jemní smlouvu jako příslušníci rodiny chráněného 
nájemnika, jestliže odevzdací listina byla vydána po 
115 1924 (až do odevzdání pozůstalostí zůstává stra
nou v nájemním poměru pozůstalost, § 547, 550, 797 
obč. z., § 145, 174 nesp. pat., roz. Sb. č. 7013, 8752 
str. 78 pod Č. 102.) Podobně i přÍ pronájmech bytů 
zajištěných po 1/5 1924 (§ 31 Č. 4 zák. o ochr. náj •• 
§ 10 zák. č. 118!1928.) 
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Naproti tomu nejde o "novonájemníky" ve smyslu 
§ 9 zák. o ochr. náj. v případě § 6 odst. 2 (přísluš
níci "pokračuiíu v nájemním poměru nájemníka opu .. 
s!ívšího společný byt, jehož práva i povinnosti na ně 
přecházejí I, rovněž nikoli při prvním pronájmu v do
bě od 1. května 1924 do 31. března 1928 (podle zně~ 
ní zákona místnosti se nepronajímají "novému ná-
jemníku."l . 
Obecně přípustné zvýšeni jest opět i u těchto obou 

druhů chráněných nájemniků různě upraveno podle 
počtu, povahy a rozsáhlosti najatých mistností tak, 
že u větších nájemních předmětů jsou proeenta zvý_ 
šeni poměrně vyšší. I tento rozdll u dalších zvýšení 
nového zákona, pokud jde o nájemníky s vyšším po
platným příjmem, stát a pod, se již nezachovává. 

Naproti tomu zákon ani dřívější ani nynější nečíní 
vůbec rozdílu pří stanovení procent zvýšení podle 
výše nájemného tak zv. základního (rozdíl podle 
výše nájemného byl činěn pouze v začátcích ochrany 
v ten způsob, že chráněny byly vůbec nájmy jen do 
určité výše nájemného, srv. Obzor národohospodář
ský 1929 str. 836.) 

Výpočet nájemného. 
Výpočet nájemného za platnosti nového zákona 

zůslal v podstatě týž jako za platnosti zákona čís. 
44/1928. O způsobu výpočtu nájemného u chráněných 
nájmů srv. Ochrana I str. 41 a n. 

Nájemné skládá se i podle nového zákona z těch- . 
to položek: 

I. Najemné základní (§ 8 odst. 2 zák.) 
2. Zvýšeni obecně přípustné (§ 9 zák.) 
3. Zvýšeni další z důvodů zvláštních v § 12 zá

kona jmenovaných. Sem spadá i zvýšení na opravy 
domu, pokud jsou z doby před 1/4 1925 soudem ne~ 
bo dohodou stran ještě pro dobu po 1/12 1930 stano-
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Změny Y lnovém zákaně. 

vená (s obmezením započtení do zvýšení obecně přl
pustných podle § 9 odst. 5zákona.1 

Zákonem č. 166/1930 byla zachována a do 31. pro
since 1931 prodloužena účinnost všech posavadnich 
zvýšení přípustných v míře dřívějšími zákony sta
novené, 

Změny v novém zákoně. 
. Změny dotýkají se pouze zvýšení obecně přípast
ného, připouštějící další nová jednotná zvýšení mi
mořádná pro: 

1. nájemníky s určitou zvláštní kvalifikací pova
hy majetkové (poplatníci s vyšším poplatným příjmem 
přes 45000 Kč a veřejné korporace), jinak bez ohle
du na rozsah najatého předmětu (§ 9 odst. 4 Č. 1-4 
v uovém znění), 

2. střední a velké provozovny, tu opět bez ohledu 
na osobu nájemníka (§ 9 odst. 1 č. 3, odst. 2 č. 3 
" novém zněn!.) 

V případě, že by u nájmu lakové provozovny byly 
splněny skutkové podmínky obou těchto nových před
pisů, může pronajímatel ovšem požadovati zvýšení 
podle předpisu pro něho příznívějšího. 

Pro v~echny ostatní chráněné nájmy, jež nejsou 
změnamI nového zákona dotčeny, zůstávají v účin
nosti posavadní předpisy zákona č. 44/1928 o zvý
šeni nájemného nezměněné po celou dobu platnosti 
nového zákona do 31. prosince 1931. 

Nájemné nezměněno. 
Nenastává tudíž podle nového zákona vůbec další 

zvýšení nájemného nad zvýšení k 1. lednu 1929 zá
konem č. 44/1928 v § 9 odst 1 č. 1 a 2 a ods!. 2 
Č. 1 a 2, jakož i v odst. 3 a 5 stanovená: 

1. u všech bytů pro soukromé nájemníky, pokud 
jim není právoplatně předepsána daň důchodová z příj
mů vyšších než 45.000 Kč, 
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Noyá - zvýšemiÍ náie:ml1ého. 

2. u malých provozoven, pokud nájemníku není 
právoplatně vyměřena zvláštní daň výdělková z ry
zího výtěžku dani podrobeného přes 250.000 Kč. . 
Mimořádná zvýšení u bytů pro poplatníky s po

platným příjmem přes 60.000 Kč a u pro vozoven se 
zvláštní dani výdělkovou z výtěžku přes 250.000 Kč 
bylo zavedeno již v § 9 odst. 4 zákona č. 44/1928 od 
117 1928. Procenta těchto zvýšení byla v zákoně č. 
30/1930 od 1/7 1930 dále zvýšena na míru zacho~ 
vanou i v zákoně Č. 166/1930 s platností od 1/12 1930-, 

Další nová zvýšení od 1. března 1931. 
Zákon č. 166/1930 připoušti tato nová další zvý" 

šení obecně přípustná, vesměs od 1. března 1931: 
I. Pro soukromé nájemníky: 

Provozovny. 
1. U provozoven (bez rozdílu, kdo je nájemníkem 

a zdali měl místnosti najaty již dne 1. května 1924 
či z doby do 31. března 1928): . 

středních na 1900;. (dosud 110'1. u staronájemníka, 
120'/, II novonájemníka), 

velkých na 340'/, (posud 180'10 II staro- í novoná
jemnikaJ. 

O tom, zdali jde o malou, střední nebo velkou. 
provozovnu, rozhoduje, nedohodnou-Ii se strany, na 
návrh některého z účastníků soud v řízení úsporném; 
vyžádav si v této otázce dobrozdání od obchodní a 
živnostenské komory. v jejímž obvodu je sídlo sou
du (§ ll, 22 zákona.) Srv. též Ochrana I str. 40. 

Byty •. 
2. U bytů (bez ohledu na jejich rozsah a velikost 

a rovněž bez ohledu, zdalí jde o slaro- či novoná~ 
jemníka), 

pro nájemníky s vyšším poplatným příjmem přes, 
45.000 Kč, 
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Nájell1ltli.ci hyiu <5 phjillleIlll ~přes 45.000 K:č. 

na 24ft!., nemá·li nájemník více nežli dvě neza-· 
opatřené děti, 

na 2i5'/" má·li tři nezaopatřené děti, ' 
na 190'/" má·li čtyři nebo více nezaopatřených dět! .. 
Obdobné zvýšeni pro nájemníky s poplatným příj-

mem přes 60.000 Kč s procenty vyššími na 350'/., 
325'/, a 300'/, zachovává nový zákon v § 9 ods!. 4. 
Č. 1 v platnosti od 1. prosince 1930 na dále. 

Otázku, které děti a kdy jest pokládati za neza
opatřené, bude řešiti dle skutečných poměrů se zře
telem na ustanovení § 141 obě. z. Při tom jest při
hlížeti, pokud jde o otce, patrně jen k dětem manžel
ským. Zákon sice ví'slovně ani tuto otázku neřeší, 
avšak podle občanského zákona děti má jen otec 
manželský (§ 137 a n. obč. z.), o otci nemanželském 
stanoví zákon pouze domněnku otcovství s povin
noslmi povahy spíše obligační (§ 155, 163, 171 obč. 
z.) Jde-li o matku, jest ovšem přihlížeti i k dětem. ne
manželským (§ 169 obč. z.) 
Obě tato zvýšení pro nájemníky s poplatným Prif

mem přes 45.000 Kč a přes 60.000 Kč podle znění 
zákona (§ 9 odst. 4 č. 1 a 2) jsou přípustna pouze 
z bytů a ;ednotlivých částí bytů. 

Některé soudy vykládají lento předpis v ten smysl, 
že v případě, kde nájemník v části najatého bytu 
vykonává své povolání, nelze toto mimořádné zvý
šení žádati z celého nájemného z. bytu, nýbrž jen 
z poměrné části připadající na místnosti za byt sku
tečně užívané. Ovšem pro tento výklad není v zá
koně přímé opory (zejména í vzhledem k znění usta
novení § 30.) 

Podniky se zvláštní daní výdělkovou. 
Pokud jde o zvýšení nájemného podle § 9 odst. 4 

č. 3 v nynějším zněni nájemníkům, jimž byla právo
platně vyměřena zvláštní daň výdělková z ryzího 
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výtěžku dani podrobeného přes 250.000 Kč, jež bylo 
již dle zákona č. 44(1928 přípuslno na 190'1. a v zá
koně č. 30/1930 od i. července 1930 zvýšeno na ny
.nějších 350'1., jest mlti opět na zřeteli, že toto mi
mořádné zvýšení lze žádati ponze z místností uží_ 
vaných k výdělečné činnosti v ústředí, které nejsou 
.částí bytu, tudíž ze samostatných provozoven, kan" 
·celáři a pod., jinak ovšem bez ohledu na jejich rozsah. 

Rozhoduje jedině, zdali jde o: 
1. nájem místností užívaných k výdělečné činnosti, 
2. nacházejí-Ii se najaté místnosti v místě, kde jest 

,ústředí nájemníka, a . 
3. je-li nájemníku předepsána zvláštní daň výděl

ková z výtěžku v uvedené výši. 
Pod1e § 68 zákona Č. 76/1927 zvláštní dani výdělkové jsou po:;' 

,drobeny: 
1. Podniky veřejně účtující: 

1. Podniky výdělečné a to zejména! 
akciových společností, komanditních společnosti na akcie, těžiřstev', 
podniky pojišfovací kromě vzájemných pojišfoven, 
veřejné úvěrní ústavy, _ 
podniky státu a samosprávných svazků, 
podniky _ výdělkových a hospodářských společenstev, pokud ne .. 

.obmezuji činnost na své členy. 
,2. Podniky obecně prospěšne a podniky sdruženi svépomocnýcb~ 
.zejména 

podniky výrobnkh a hospodářských společenstev, které obme~ 
,zuji čínnost na členy 

spOřitelny I 
vzájemné pojišfovny, 
okresní záložny hospodář,ské (zák. Č. 128/1924). 
II. Podniky společností s ručením obmezeným a pravovárečnfch' 

'měšfanstev. 
III. Jjnaké podniky výdělečné, na nichž jest účasti kapitálovou

" ,podílem na zisku nebo jinakým způ$;obem alespoň 50% zúčastněna, 
akciová společnost, komanditní' společnost na akcie, těžfřstvo, nebo 
,společnost s r. o., tuzemskému zdaněni nepodrobená. 

§.84 zákona č. 76/1927: Zvláštní daň výdělková předepisuje se, 
iSOd~lí provozovny podniku v témže místě. kde sidlí podnikatel,. 
v obci tohoto místa. Prov. nař. Č. 175/1927 k § 84 zákd Sídlem 
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podníkafelov}·m rozumí se místo, kde je vedení podniku, pravi· 
delně misto, které je vyznačeno v obchodním rejstřiku jako sídlo. 

Zdali v najatých místnostech provozuje se vlastní 
výdělečná čínnost podniku nájemníkova, či užívá, !i 
jich nájemník neb osoba jiná s jeho svolením k vý
dělečné činnosti samostatné, třebas i druhu jiného, 
z níž přímo zvláštní daň výdělková nájemníku v uve
dené výši není předepsána, zákon nerozeznává. Jest 
proto. míti za to, že podmínky přípustnosti tohoto 
.zvýšení jsou splněny, jde-Ii objektivně o místnosti 
užívané k výdělečné činnosti (jakékoli a kýmkoli) 
najaté nájemníkem, jehož sídlo je v téže obci a jemuž 
byla pravoplatně předepsána zvláštní daň výdělková 
ve výši zákonem stanovené (z výtěžku druhu jakého
koli). 

Tak uznává praxe na př. v případech, kde pivovar 
v místě má v nájmu hostince třetími osobami pro-
vDzované. 

Zjištění výše daňového základu. 
Otázku, kterak pronajíma!el zví, že nájemníku byla 

vyměřena daň z uvedené výše důchodů nebo ryzího 
výtěžku, zákon o ochr. náj. přímo neřeší. Ukládá 
toliko vyměřovacím úřadům povinnost, soudu na 
dotaz jeho sděliti (patrně jen v řízení o návrhu na 
rozhodnutí o přípustnosti zvýšení nájemného podle 
§ 23 zák. o ochr, náj. zavedeném), zdali dani podro
bený důchod (ryzí výtěžek) nájemníkův. podle roz
hodného posledního předpisu (pravoplatného nebo 
pozdějšíbo nižšíh'b, byl i právní moci posud nenabyl) 
převyšuje částku 60.000 Kč nebo 45.000 Kč (250.000 Kč]. 
Srv. k tomu Ochrana I str. 44. 
Ohledně sdělení činžovních dat v záležitostech ochrany nájem~ 

níků byl vydán výnos ministerstva financi z 19/9 19~8 č. 51.698/28. 
1lI/8: Na základě § 31 Č. 6 zák. 28/3 1928 Č. 44 Sb. z .• n. jsou 
-vyměřovací úřady povinny i na dotazy pronajimatelii sděliti, zda-li 
jejich nájemníkům pro berní roky 1924, 1925 a 1926 bvla právo
platně vyměřena osobni daň z příjmů z ročního důchodu nejméně 
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100.600 Kč čilí nic. - Pokud jde o ustanovení § ~ cit. ~ák. lze
ovšem ohledně sděleni berních dat tam uvedených 1 na dale zad.:. 
pověděti totíko dotazy Boudu a nikterak stran. 

Podle zpráv domáhaji se organisace majitehi domů, aby podobný 
výnos byl vydán též pr-o obor ustanoveni § 9 zák. o ochr. náj. 
S jakým výsledkem se kroky jejich v tom směru potkaly, není 
pisateli známo. 

Pokud ide O ustanovení zákona o přímých daních 
č. 76/1927 ohledně možnosti, seznati povinnos! daňo
vou jednotlivých poplatníků bez dotazu soudního, 
srv. poznámky k § 329 cit. zákona Ochrana I str. 4S. 

K tomu bylo by uvésti ještě příslušná ustanovení prováděcího 
nařízeni Č. 175/1927. 

K § 329 odst. 1 'zákona: Toto právo (nahlédnouti II vyměřova_ 
cích úřadů do svých přiznání a vůbec do přiznání jiných poplat
níků k dani činžovní, do oznámení o uprázdněni a opětném pro
nájmu) není obmezeno ani časově ani na určitý podnět a neni pa .. 
třebi. aby nahlédnutí poplatník nebo jeho zmocněnec žádal zvlášt .. 
ním podáním. Právo nahlédati do přiznání k dani činžovní přísluši 
nejen majiteli domu a nájemníkům, nýbrž každému. 

K § 329 odst. 2 zákona: Zápisy (obsahující výši předepsané 
daně důchodové _ a všeobecné daně výdělkové, jež se vyloží u vy_ 
měřovacího úřadu po 15 dni k veřejnému nahlédnuti poplatníkúm 
těchto dani) smějí obsahovati pouze ;méno a zaměstnáni poplat
nikovo a výši daně d11chodové a všeobecné daně výdělkové. Jak
mile uloženi daně bylo daňovou komisi skončeno, buďtež zápisy 
bez průtahu vyhotoveny a ihned vyloženy. Nebylop}i by možnO. 
provésti ukládání daně daňovou komisí pro všechny poplatníky, 
nýbrž postupně, stačí, vyloží-li se zápisy jednou za pololetí. Dobu 
vyložení jest včas řádně veřejně vyhlásiti (vyhláškou na úředni 
tabuli, vyhláškou v obci a upozorněním v místních časopisech); 
Kdo chce do zápisti nahlédnouti, musí se řádně legitimovati svoj{ 
legitimaci (o totožnosti osoby) a svým platebním rozkazem buď 
na důchodovou nebo výdělkovou daň. - Pozn. Nepraví se tU,I' 

zdali z téhož roku a zdali všíchní poplatnici do doby vyloženi zápisů 
platební rozkazy dostanou. 

K otázce, zdali pro tato zvýšení lze použíti í před~ 
pisu z let dřívějších, jest podle znění zákona, jenž 
v tom směru nerozeznává (§ 9 odst. 4 č. 4), při"věd
čiti potud, pokud poslední předpis, který nabyl právn! 
moci (třebas i z r. 1929 nebo 1928) zní na poplatný 
příjem převyšující částku v zákoně uvedenou. Ovšem 
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v předpokladu, že mezitím do doby pro kterou pro
naj!mat~l zvýšení ná1emného podle' tohoto předpisu 
po~~duJe, ~~?yl. vydan předpis na poplatný příjem 
v ca.tcc ntZSI (trebas pro stížnost poplatníkem poda
nou n~byl posud pravoplatný) nebo že vůbec nepře
stal. bY.ÍI p.opla:mkem P:o dotyčnou daň (majetek, 
z neh~,z mel d~ch?d, prešel na jinou osobu apod.} 
Pro J;"p:,d s~r~I.~aj~mníkovy zůstává poslední pravo
platn! ~redpl~ uc~n~ym P;o zvýšení nájemného až do 
skoncem projednam pozuslalosti vydáním odevzdací 
listiny (§ 547 obč. Z., roz. Sb. č. 7013. Srv. též roz. 
Sb. c. 9566 u § 31 Č. 61. 

~~e-Ji," ovše.m o. prvn.í p!edpis na uvedenou výši, 
muz~ .n~jemn!k ~tlZl:.ostl ;,cas podanou při nejmenším 
oddal!tz zvýsem najemneho, až o vyšším ~předpisu 
bude pravop!atně rozhodn~to. Za dobu, než dojde 
k pravoplatnemu rozhodnuh ve vyllší instanci doda
tečně zvýšení žádati nelze, neboť podmínkou' tohoto 
zvýšení j~~t pravoplatný předpis a dle § IS zák. 
o .~~~r. n~!. zv~šení může býti účinné teprve od nej
bh;Sl~O nal~mmho. obdo?~ po tom, kdy předpis nabyl 
pravm mocI (a ovsem tez kdy bylo toto zvýšení pro
najímatelem nájemníku oznámeno). 

Zdá se t.udíž výhodou pro nájemníky již Z důvodu 
zvýšení nájemného stížnost proti předpisům daňovým 
s uvedenou výší podávati. 

O opravných prostředcích zákon Č. 76/1927 obsahuje tato usta
noveni: 

. § 256: Úředni rozhodnutí finančních úřadd, nabývají pro jedno
thvé osoby právní účinnosti, jsou .. Ji jim řádným způsobem sdělena 
- platební rozkazy doručením na stvrzenku do vlastních rukou. _ 

~ § 253 odsl. 2. Odv~láni po~.!i ~!?žno do 30denni lhůty. _ § 331 
odst; 1: PoplaTmkovl buďtez na zadost podanou ve lh'Ůtě odvolací 
oznameny ~í!e~n~ neb ústně důvody rozhodnuU neh opatřeni. 
Odst. #2: Pozaáa:ll stran~ dříve, nežli prošla lhrita stanovená pro 
odvolam, za oznamenf duvodil vydaného rozhodnuti stavi se Ihdta 
dn~m po~ané žádosti až do dne doručeni přfs)ušnébo vyřízení a 
bězf pak Jen co do zbytku dále. 
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hů (dle rováděcího nařízeni všechny} mohou 
§ 25~ odst. .3: L t~ ade~h z důležitých důvodů ~r~dloužen?~ 

býti v Jednotl~výc;. P [v býti dovoleno aby opozdene odvolam 
ze stejný~h d?,vo ~ ma ze rodlouženi lhaly k podáni od~.?láni .do 
bylo pro/edfianoČOfbo úř~du prvé stolice (komise) a vYvrr:erovv~clho 
rozhodnuti na~ d v dtichodové o více než 1 meslC pnsluši 
úřadu do v.YJ:?ěrez:i í an~řadu druhé stolice (prov. Dař. Č. 175/1927 
r07hodovab financD mu -
k § 232). , .• t 10 

S d hé strany opět zákon dáva pron.a]lmeJ.,e um 
• :~ návrhem dle § 23 na rozhodnutI o pn'pu~t: 

mos~ tohoto zvýšení u soudu po daným kdyk!JZz •. ~ab 
n.o ,. dně zjistiti zdali nájemník má poplatny P!IJďm 
., ur~ •. tu uvede~é _ ačkoli opět jinak platí zasa. a: 
~e ~i=d finanční v jiných případech data o zda!,"en~ 
ze. Yú' d ' dotazy nesděluji. Zápisy o zvlastm 
amna reDl dl t '§329 . 'ďlkové nejsou ani po e us anoveDl< 
dam vy ,ek • 76/1927 k veřeJ'nému nahlédnutí vůbec 
odst, 2 za . c. 

příC~k:;;; možno říci, že tent.o sys~ém ~imořádnéh~ 
v šováni nájemného ve svych dusle~clch v !,:a~ 

z y, d' další nerovnosti a nesrovnalost! hospodar~kh' 
z~~a ;hráněné nájemníky, tu zvláš~ě '! d~prosR~c. < 
p . ěstnanců s pevným platem, u nlchz

o 
an z pn}.m,!< 

Z~~ybírá srážkou ze služebních pf'žitku. Jei,\ zaJlit,: 
s h bno že poplatný příjem Jest u těc o p n! 
nepohc y Čehož při volných zaměstnáních aspon< 
zac ycen, .... 
z pravidla není. . , t 

Bylo opětovně při různých příležitostech, 1 z "~'S < 
I 'h poukázáno k tomu, že výnos daDl z prlJmu 

povo anyc 'h srážkou ze služebních pozitků jest ve. 
zapra vovanyc • u k vy' nosU této daně z celkového 
velkém nepomer • t •.. 
příjmu ostatních poplatníků v neprospěch zames nanc,," 

s pevným platem. . ., . 
A béře-li se nyní za zaklad prlpusb;osh ,".'im,lořb'á.'1-; ného zvýšení nájemného toto ner~vne . ZabZe?ll li; daňovým má to ve skutecnosb za nas e e " 

men,:,;" t . 'ch 'daňovy' ch sazbách na důchody z<> že pn s €jny 
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služebních požitků (plně zachycené) a na důchody 
z přijmů jiných (zdaněné jen s pravděpodobností 
přibližnou) nájemníci s pevným platem platí nejen 
poměrně větší daň z příjmu, nýbrž - a právě ná
sledkem toho -' stihne je dříve i větší břemeno zvý
šení nájemného. Mezi nájemníky pracujícími za pevný 
plat a jinými nájemníky se samostatným povoláním< 
vzniká z toho důvodu tím větší nerovnost tam, kde 
nájemník s volným zaměstnáním má na př. nejen byt, 
nýbrž i provozovnu pod záštitou zákona (na zvýšení 
nájemného z provozovny nemá ovšem výše daně 
z příjmu ani všeobecné daně výdělkové vlivu) takže 
tomuto dostává se pak ochrany dvoji, dokonce i v jeho< 
výdělečné činnosti hospodářské, jež u žádných jiných 
občanů již zvláštních výhod nepožívá. 

Jakéhosi vyrovnáni, aspoň při zdaněných služebních požitcích 
přes 45.000 Kč, mohlc by zabezpečiti ustanoveni. jimž by pro pří~ 
pustnost zvýšení nájemného pro nájemníky odkázané pouze na své 
služební požitky hranice důchodu byla posunula na částku poně. 
kud vyšší, na př. připojením výhrady v § 9 odst. 4 Č. 2 asi toh~ 
znění. že "toto ustanovení se nevztahuje na nájemníky, kteří ne
mají jiných důchodů než služební požitky, z nichž daň z příjmů 
se zapravuje srážkou" (podle § 32 odst. 1 zák. Č. 76/1927), tak 
že by byli zaměstnanci s pevným platem stiženi zvýšením nájem
ného teprve při zdaněném důchodu přes 60.000 Kč podle § 9 odst. 
4 Č. 3, zavedeným již od 1/7 1930 zákonem č. 30/1930. 
Námět v tom smyslu pisatelem jednomu dennímu listu (polHi

ckému) k disposicí daný v době projednáVáni zákona. kdy i jiné 
změny v jeho znění byly činěny, zůstal nepovšimnut. 

Nájmy veřejných korporací. 
II. Je-li nájemníkem stát, země, okres, obec a je

jich podniky, jest obecně přípuslno zvýšení od 1. 
března 1931 na 340"10. 

Nečiní se tu rozdíl, o jaké místnosti se jedná. Toto 
zvýšení jest tudíž přípustno u bytů i jinakých mísi
ností k jakýmkoli účelům najatých (byty pro zaměst. 
nance, školy, úřední místnosti pro četnictvo, pošty 
a pod.) 

223 



Jde-Ii o podniky státní,· obecní a pod., nastupuje 
při předpísu zvláštní dané výdělkové z výtěžku přes 
250.000 Kč za ostatních podmínek § 9 odst. 4 ~. 3 
zákona vyšší přípustné zvýšení podle tohoto pred_ 
pí_u na 350"/0 (srv. § 68 zák. 76/1927.) 

Takový je celkem stav obecně přípnstného zvyšeni 
nájemného pro chráněné nájemníky podle nového zá
kona od 1. prosince 1930 po celou dobu jeho účin
nosti do 31. prosince 1931. 

Nájemné od 1. prosince 1930. 
Účinky nového zákona, pokud jde o obecně pří

pustné zvýšení nájemného, lze stručně shrnouti takto: 
Od 1. prosince 1930 a též od 1. ledna 1931 nena

stává v posavadním zákonném stavu přípustností zvý~ 
šení nájemného vůbec změna žádná. 

Od 1. března 1931 nastupuje možnost dalšího zvý
šeni nájemného z jakýchkoli místností najatých stá
tem a pod, (pod TI), z provozoven středních a vel
kých (I č. 1) a z bytů nájemníků S poplatným příj
mem přes 45.000 Kč (I č. 2) v mezích shora uve· 
dených. 

Zvýšení od 1. března 1931. 
Zákon praví v § 9 odst. 1 č. 3, odst. 2 č. 3 a odst. 

4 č. 2 a 5, že nájemné muže býti zvýšeno od 1. 
března 1931. 

Z jaké příčíny byl počátek přípustností nových zvý
šení v novém zákoně stanoven odchylně od obvyk
lých a zákonem určených nájemních období o I 
měsíc dfive, není ze zákona samého ani z motivů 
zřejmo. Podle povšechného předpísu § 15 zákona 
jsou "šechna zvýšení nájemného podle zákona o 
ochraně nájemníků přípustná účinná od nejbližšího 
,ná;emního období (vyjímajíc zvýšeni z důvodu § .12 
oelst. 2, je-li toto připustno již od dřívějšího dne, n .. 
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př. podle obecní vyhlášky vydané ve smyslu § 12 
odst. 7,) 

Ačkolí není tu viditelné příčiny, aby v zákoně vy
hlášeném před 1/12 1930 možnost požadovatí tato 
nová zvýšení včas před počátkem nájemního období 
dubnového 1931 pronajímatelům byla poskytnuta zvlášt
ním předpisem a rovněž není aní vídítelné příčíny, 
proč požadování tohoto zvýšení má býti přípustno 
až od 1. března 1931, jest přece rozeznávati přípust
nost zvýšeni v rámci § 8 až 12 a účinnost jeho po
dle § 15 zákona. 

Ze znění ustanovení § 15, jež nebylo v novém 
zákoně pro nově zavedené případy zvýšení změněno, 
v souvislosti s ustanovením § 9 v nynějším jeho znění 
jest míti za to, že i tato nová zvýšeni jsou účinná 
teprve od nejbližšího nájemního období po 1/3 1931 
t. j. od 1. dubna 1931. Pronajímatel muže je sice 
požadovati v době od 1. března 1931 před 1. dubnem 
1931, jíž proto, ahy účínnost jejich od dubnového 
nájemního období 1931 dle § 15 byla zabezpečena, 
avšak uájemník podle téhož § 15 jest povinen je pla
tití teprve od 1. dubna 1931. 

To vyplývá ostatně i z toho, že nájemné za celé 
lednové čtvrtletí (není-li jínaké úmluvy) při nájmech 
na ueurčitý čas dle zvyklostí jest splatno předem 
{do 4. ledna) v míře posavadní, neboť i podle znění 
nového zákona nájemné o další procenta může býti 
zvýšeno až od 1. března 1931. Naproti tomu nelze 
při splatnosti nájemného za období dubnové jíž žádati 
nájemné nazpět za dobu uplynulou od I. března (opět 
pro předpís § 15 zákona). Nebylo-li toto zvýšeni pro" 
najímalelem nájemníku oznámeno před 1. dubnem 
1931, může býti ovšem požadováno až od období 
nájemního po 'jeho oznámeni nejblíže následujiciho. 

V přehledu obecně přfpustuého zvý.šeni podle nového zákona 
• některtoh novinách uveřejněném podle úřednich informaci se 
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uvádí působnost nových zvýšeni s datem od 1. března 1931 bea 
bližiiho vysvětlení. 

Procenta i těchto nových zvýšení od 1. března 1931 
.,becně přípustných zůstávají po celou dobu účinnosti 
nového zákona do 31. prosince 1931 nezměněna. 
postupná další zvýšení během této doby zákon ne
zavádí. 

Změny ve výši nájemného za platnosti 
zákona. 

Změny u poplatníků s vyšším příjmem (přes 45.000 
Kč i přes 60.000 Kč) mohou ovšem za platnosti zákona 
nastati kdykoli, změní-Ii se skutkové podmínky zvý
šeni. Buď, že se změní počet nezaopatřených dětí, 
.. ebo že vůbec předpis daňový se sníží pod uve
denou výši (nižši předpis působí podle § \I odst. 4 
č. 4 ihned, jakmile byl vydán). . 

Soud na žádost nájemníka upraví nájemné v mezích 
zákona, prokáže-Ii změnu těchto skutkových podmínek 
ve svůj prospěch, r()vněž ovšem na návrh pronají
matele jestliže nastaly podmínky pro zvýšení (§ 21 
odst. 2, § 22 odsl. 3, § 23 zákona). 

V obou případech jak zvýšení, tak i snížení nájem
ného podle § 15 a § 22 odsl. 2 zákona jest i tu 
účinné teprve od nejbližšího nájemního období po 
oznámení změny skutkových poměrů je odůvodňu
jících, nedohodnou-li se strany, od nejbližšího nájem
ního období následujíCího po návrhu na rozhodnuti 
o přípustnosti zvýšení u soudu některým z účastníků
učiněném. Jest proto i v zájmu nájemníka, aby na
stalé změny a požadované sníženi nájemného ihned, 
nejdéle před koncem běžného nájemního období, pro 
zajištění jeho nejbližši působnosti pronajimateli oznámil 
á jestliže by je tento neuznal, u soudu pod.J návrh 
na rozhodnuti. nebot podobně jako pronajímafel 
nemŮŽe požadovati zvýšeni, byt i jinak podle zákona 
připustné, za dobu minulou (§ 15), tak ani nájemník 
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přeplatky nájemného již zaplaceného v žádném pří
padě zpět žádati nemůže (§ 22 odst. 2). 

Jiné změny ve výši nájemného mohly by naslati 
u všech nájmů chráněných na př. následkem odpad
nuli zvýšení na opravy domu podle § 9 odst. 5 zák. 
posud placených a zejména i následkem změny ve 
výši veřejných daní a dávek a jiných výloh prona
jimatelových (neb úroků podle § 12 odst. 2 zákona. 

Ustanoveni čl. II § 5 nového zák. (§ 10 odst. 1 el. 
jimž byla vyloučena z vyměřovacího základu daně 
činžovní na r. 1931 další nová položka 20'10 základ
ního nájemného, projeví Ovšem praktické účinky pro 
pronajímatele teprve r. 1932 při vyměřování daně 
činžovní podle přiznáni za r. 1931. 

Úprava těchto změn spadá po většině již do rám
ce obecních vyhlášek, jež podle ustanovení § 12 odst. 
7 zákona o zvýšení v jednotlivých obc/ch z důvodů 
§ 12 odsl. 2 č. 1 a 2 přípustných i za platnosti no
vého zákona jsou pro nájmy chráněné závazny. O 
tom blíže v odstavci o ustanovení § 10 zákona. .. 

Pokud jde v zásadě o řešení likvidace ochrany ná
jemniků systémem postupného zvyšování lI.ájemného 
í v posledním zákoně dále prováděným, zdá se, že 
toto mohlo by rovnoměrněji a i technicky jednodu
šeji probihati pouhým objektivním postupným valori
.ováním jednotnými určitými procenty nájemného zá
kladního z· místností posud chráněných, ódstupňova
nýmí snad podle mist venkovských a měst, u těchto 
opět se zřetelem na jejich zvláštni poměry mistní (po 
případě i na způsob "hlavního nájemného" podle § 2 
odst. 1 aj rakouského nájemního zákona z 14/61929 
Č. 200 spolk. zák.) - aniž by otázka· zvýšení byla 
dále komplikována různými' sazbami zvýšení podle 
rozlahu a povahy najatých místnosti, osobních a ma-
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jetkových poměrů nynějšího nájemníka, zvláštním; ná
hradami za jiné různé výlohy a pod. 

Základní změna posavadního systému při dnešních 
nerovnostech dřívějšími zákony postupně v tak znač
né míře zaváděných a po delší dobu v praxi již trva
jícich (ve prospěch nájemníků s menšími byty a příj
my jako sociálně slabších, přes to, že není současně 
brán zřetel i na vlastníky starých domů s menšími 
byty, z pravidla rovněž poměrně sociálně slabší) 
neDí snadno možna. Pře. to, bude-Ii uznáno za nut
no i v příštím zákoně likvidačním či opět prozatím
ním, pokračovati v postupném zvyšování nájemného 
v zásadě na způsob posavadní, vyžadovala by í re-. 
lativní spravedlnost sociální, kterou zajisté zákony 
o bytové péči mají na zřeteli, aby i v rámeí této po
stupné likvidace i hospodářské nerovnosti uvnitř sy
stému posud trvajícího byly dle možnosti odstraněny 
neb aspoň zmírněny a nikoli spíše snad ještě roz
množovány. 

Základní nájemné. - První pronájem. 

(§ 8. odst. 2 zákona o ochr. náj.] 

Procenta zvýšení obecně přípustného dle § 9 zá
kona počítají se (jako posud) z t. zv. základníko ná
jemného tak, že se nájemné o ně zvyšuje. Připou
ští-Ii zákon na př. zvýšení o 3500;., znamená to, že 
zvýšené nájemné (se základním nájemným) činí 450°'._ 

Základní nájemné tvoří podle § 8 odst. 2 zákona 
nájemné i s vedlejšími poplatky, které bylo smlu
veno dne 1. srpna 1914 nebo při pozdějším prvním 
pronájmu z nynějšího předmětu nájmu, o němž 
z pravidla podává výkaz potvrzení berní správy po
dle § 21 odst. 3 zákona pronajímatelem předložené 
nebo sdělení berní správy soudem z úřední moci 
vyžádané (§ 23 odsl. 3.) 
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Pozdějším prvním pronájmem rozumí se podle u
stálené pr~xe so~dů rozhodujíCích o zvýšení nájem
ného prvm pro~.~em nynější jednotky bytové po 1-
srpnu ~914, af JIZ ;"lístnosti nyní pronajaté dříve ne
byl~ ".ubec pronajaty nebo byly pronajaty v jiném 
slozem. 

Při t:,ko,:ýchto pozdějších pronájmech vyskytají se 
v praX1 ovsem mnohdy nesrovnalosti ve výši nájem
néh~ z ~oho důvodu, že zákon nečiní v § 9 rozdílu 
meZI .':'.~J~y od r. 1914 trvajícími a prvními pronájmy 
pozdeJslml co do procent přípustného zvýšení ani opět 
v § 8 co do výše nájemného základního. . y:~ skutečnosti. !,ájemné při prvních pronájmech, 
Jez yn..".k C? do vyse podle zákona o ochraně nájem
nlku zadne~u ~bmezení nepodléhá, pod nátlakem 
nouze bytove zejména v pozdějších létech po r. 1914 
?ylo .smlu~en? často daJeko vyšší, než by bylo ná
Jemne z techze mlstnogll v dobách normálních jme-
novitě i dne 1/8 1914. ' 

Počítají-Ii se pak podle § 9 zákona v nynějším znění 
tatáž procenta zvýšení obecně přípustného z tohoto 
zvýšeného základu jako nájemného základního do
c~ází ~e v praxi. k důsledkům mnohdy nepocho~itel
nYTl!' z~ ná]e,!,ne. pod .oc~r:.anou zákona takto počí
tane prevysule na)emne, lez by z místností zákonem 
dosud chráněných ani při volné konkurenci nebylo 
snad lze docilití. 

Některé soudy pomáhají tu aspoň částečně tím že 
snižu~í procent~ zvýšení podle § 9 zákona nyní ~ří
pustoeho o tolIk procent, o kolik bylo přípustno dle 
zákona v době prvního pronájmu platného zvýšiti 
základní nájemné smluvené 1/8 1914. Se zřetelem na 
předpis § 8 odst. 2 zákona připouštějí pak zvýšení 
o další procenta zavedená po době prvního pronájmu 
z ~elé .částky smluven~ p~ prvním pronájmu jako 
náJemneho základního (ntkolt z částky při prvním pro-
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nájmu smluvené snížené o procenta zvýšení v té době 
již přípustná), . 

Ovšem o slovné znění § 8 odst. 2 a § 9 platnélao 
zákona ani tento postup spolehIívě opříti nelze. 

P rvni pronájem. 

329. Otázka t. zv. "prvního pronájmu'" ve smyslu § S odst. 2 
zákona o ochraně nájemníků jest otázkou právní. Z roz. 3(10 1929 
Sb. Č. 9229. 

330. Předpisy o prvním pronájmu p·latí také o místnostech, které 
byly sice dne 1. srpna 1914 pronajaty, ale později přestaly by ti 
předmětem pronájmu (načež znova byly pronajaty, Sb. č. 2120. 
Tomu neodporuje roz. Sb. Č. 7818, dle něhož jde o první pronájem, 
když v mezičasí mezi dřívějším a novým nájmem byly místnosti 
v užívání vlastníkově. Žaloba o vrácení pfeplatk1i počítaných podle 
základnfho nájemného z r. 1914 zamitnuta). Roz. 16/2 1929 Sb. 
Č. 8721. 

Jednotka bytová. 
33 i. § g a n. zákonů o ochraně nájemců platí i v tom případě, 

ngjde-li přesně o tutéž bytovou jednatku, najmě byla-li od dosavad_ 
ního bytu oddělena některá jeho součástka. - Bytem "již dříue 
pronajatým" rozumí se hyt. jehož místnosti byly bezprostředně 
před novým pronájmem jíž v pronájmu bez ohledu na tO j zda 
snad dřívější nájemní smlouva týkala se více místností. Roz. 25/2 
1928 Sb. č. 7818. - Pozn. Výrazu "byt již dříve pronajatý" zákon 
slovně ovšem neužívá ani v § 8 ani v § 9. 

332. Jestliže netvority místnosti nájemníkem nyní užívané v r. 
1914 jeden celek, jest pro základní nájemné. rozhodná činže smlu~ 
vená při pozdějším prvním pronájmu místností v nynějším složení. 
V tom směru je judikatura rekursniho soudu ustálenou, neřídic se 
odchylným ojedinělým rozhodnutím nejv. soudu z 25/2 1928 
č. 1818 Sb. n. s. Právem proto vzato za základ výpočtu nájemné 
v částce ná vrhujicí stranou při tomto prvnim pronájmu k zdaněni 
přihlášenou, aniž by byla odpočtena dávka z nájemného z r. 1914 
když nejde o nájemné placené k 1/8 1914. Zem. 10/5 30 - 405. 
Rozhoduje, kdy nynější byt jako somostatná bytová jednotka byl 
ulvořen, Zem. 7/10 30 - 810. 

333. Pouhým oddělenim části jedné z naja.tých místností nemění 
se povaha nájemní jednotky ve smyslu § 9, činicího rozdíl v pf{
pustnosti zvýšení podle počtu místnosti. Nejde o prvni pronájem~ 
byla-Ii (r. 1924) postoupena část jednoho pokoje pronajímateli na 
jeho žádost. byt i bylo umluveno při tom jiné nájemné. 'fýž byt 
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ťo kuchyni a 2,pokojich) byl pronajat již před r. 192~, a zd&!~(lá 
ODajat dále. Umluva z r. 1924 nemůže ukláda.ti prVDl prona1em 

pr smyslu § 8 odst. 2 zákona, nebo! mistnosti nyní najaté byly 
v~eChDY ve stejném počtu již dříve nepřetržitě v nájmu od r. 1914. 
{Základní nájemné smluvené r. 1914.} Kr. 8/3 é9 - 506. 

První pronájem. - Základní nájemné. 
334. V nájemném při pozdějším prvním pronájmu smluveném 

isou jíž o~!a~~~a. ve~kerá Z~!še~i ~ r:ájemného, a~ j.ii z i,!:ké~~ko!i 
důvodu dnvejArml zakony przpustena. tak že ma-ll se z11stitl za
kladní nájemné z něhož nutno pak počítati pozdější zákonem pří
pustné zvý.lenf, nutno odpočítati ty položky. jež z důvodu zvýšeni 
'sou již v této první pozdější činži započteny. - Neni·1i jiného 
~ěřitka. nutno dávky vypočítati podle poměru činže, o kterou 
jde. k souhrnu dávek. - Zem. 10;5 30 - 405. 

První pronájem. Procenta připustného zvýšení. 
335. Činí·1i základní nájemné z doby pozdějšfho prvniho pro· 

nájmu, k němuž došlo dohodou ze dne 14/4 1928 1380 Kč, jest 
v tomto základním nájemné.m zahrnuto již 40% zvýšení dřívější
mi zákony připuštěné, nebot později smluvené nájemné nelze pře
ce zvyšovati o to, oč bylo přípustno zvýšení podle dřívějšich zá· 
konlÍ. Zákonodárce Um, že v § 8 zákona prohlásil za nájemné 
základní to, jež bylo při pozd~jěim prvém pronájmu smluveno, 
nezamýšlel připustiti ZVÝšení připuštěné jíž podle zákonů dřivěj· 
šicho Kdyby to byl zamýšlel, byl by to také výslovně stanovil. 
Bylo-li vša:k v § 8 zákona stanoveno, že základní nájemné je ná
jemné smluvené při pozdějším prvém pronájmu, dlužno vzhledem 
k pozdějšímu, zákony připuštěnému zvýšenf, pokládati za základni 
nájemné částku tuto. Musi se proto z celé této částky další při· 
pustné 600/00.i zvýšeni počítati ta nikoli z částky základního Dá· 

jemného o 40°/, snížené,) Zem. 12/7 30 - 606. 
Stejně. Zem. 23/12 30 - 1010 ~ Nájemné smluvené při prvním 

pronájmu v r. 1923 jest podle § 8 odst. 2 nájemným základním, 
aniž by bylo lze od něho cokoli odpočítávati. Ovšem v tomto zá~ 
kladním nájemném jsou jíž zahrnuta veškerá dřívějšími zákony 
připuštěná zvýšeni nájemného, takže z nájemného toho lze pak 
požadovati jen zvýšení taková, která byla zQ.vedena zákony po~ 
zdějšimi, 
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§10 
zákona o ochraně nájemnlků. 

(Chaos). 

1. 
Podle § 10 odst. 1 zákona o ochr. náj. z 28/3 1928 

Č. 44 Sb. z. a n. do vyměřovacího základu daně 
činžovní nezapočítává se zvýšení nájemného podle 
některých ustanovení tohoto zákona a zákonů dří
vějších č. 48/1925 (přes míru ustanovenou v tomto 
poslednlm zákoně, pokud nepřesahuje 40% základ_ 
ního nájemného, a přes míru ustanovenou v zákoně 
č. 85/1924, § 10 odst. 1 al-dl. 

Podle čl. I § 5 zák. č. 166/1930 ustanoveni § 10 odst. 1 
doplněno dalším ustanovením pod e) (vylučujíc!m ze 
zdanění dalších 200;. základního nájemného na rok 1931. 
toto doplnění projeví praktické účinky teprve r. 1932). 

Podle § 10 odsl. 2 zákona o ochr. náj. z 28/3 1928 
č. 44 Sb. z. a n. nezapocítávaií se do vyměřovacího 
základu dávek vybíraných na podkladě nájemného 
za roky 1928 a 1929 zvýšení nájemného podle odst. 1 
lit. aj až c) a zvýšení nájemného podle § 9 odst. 1 
až 4 tohoto zákona přes míru ustanovenou v § 9 
ods!. I až 4 zákona č. 48/1925 Sb. z. a n. 

Podle § 3 zák. č. 30/1930 Sb. z. a n. (jímž prod
loužena byla účinnost zákona č. 44/1928 do 30/11 
1930) ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 44/1928 platí 
také pro vyměřování dávek vybíraných na podkladě 
nájemného za rok 1930. 

Podle čl. I § 5 ods!. 2 zákona z 27/11 1930 č. 166 
Sb. z. a n. (jímž byla prodloužena účinnost zákona 
č. 44/1928 ve znění zákona č. 30/1930 do 31/12 1931) 
ustanoveni § 10 ods!. 2 platí také pro vyměřování 
dávek vybíraných na podkladě nájemného za r. 1931. 

Čl. VII zákona č. 166/1930 ukládá ministru sociální 
péče, aby sestavil a ve Sbirce zákonů ll. nařízeni 
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vyhlásil znění zákona č. 441/1928, jaké vyplývá ze 
změn předsevzatých zákonem č. 30/1930 a č. 166/1930. 

Zákon č. 166/1930 platí od 1. prosince 1930. 
Upravené celkov~ znění, jak vyplývá ze změn před

sevzatých zákonem č. 30/1930 a č. 166/1930, vyhlá
šeno posud *) nebylo - ačkoli právě i ustanoveni § 
10, jak viděti z jeho původního doslovu a dalšího 
jeho vývoje v zákonech pozdějŠích, pro praktické po
užiti v nynějším svém dosahu ani slovně přehledno
stí a jasnou srozumitelností nevyniká. 

II. 
V nájemním období lednovém 1931 bylo nájemné 

z mí.lnosti chráněných platiti již podle ustanovení 
nyní platných. 

. Jednou ze složek nájemného v přípustné míře po
dle zákona na ochr. náj. zvýšeného jest zvýšení na 
veřejné dávky podle § 12 odst. 2 Č. 1, v němž je 
zahrnulo i zvýšení na daň činžovni a obecní dávky 
z nájemného zapravované. 

Podle tohoto ustanovení jest nájemník povinen 
platiti nikoli celý obnos dávek z nájemného chráně
ného předepsaných, nýbrž toliko rozdíl, oč výlohy 
pronajlmatelovy vzrostly zvýšením těchto dávek nad 
výši jejich placenou v době 1/8 1914 nebo v době 
pozdějšího prvního pronájmu t. j. nad výši, v jaké 
byly placeny ze základního nájemného v uvedenou 
dobu. 

Tento rozdíl jest určen výší daně a dávek place
ných v době, dle niž se řídí nájemné základní (veli
čina stálá jako menšitel) a výši daně a dávek place
ných V nájemním období, o něž jde (veličina pro·· 
měnlivá jako menšenec). 

OJ Do due I. března 1931. 
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Do jaké míry a od které doby jest zvýšení nájem
ného v obci z toholo důvodu přípuslno. jsou obce, 
v nichž je sídlo berní správy, podle § 12 odsl. 7 
zák. o ochr. náj. povinny podle návrhu berní správy 
vyhlásiti. . 

Některé obce (jak z praxe známo) i v místech, kde 
jest sídlo berní správy, pro nájemní období lednové 
1931 (a do dne 1/3 1931 ani pro nájemní období další) 
. vyhlášku tuto posud nevydaly. 

III. 
Nedohodnou-li se strany o výší tohoto zvýšení, 

jest toto přípustno podle § 12 odst. 1 jen, uzná-li;e 
soud přípustným. 

Svolení k výpovědi pro neplacení nájemného podle 
§ 1 ods!. 2 č. 1 může soud dáti jen, nezaplatí-li ná
jemník nájemného smluveného nebo v přípustné míře 
zvýšeného (§ 8-13,15, 16, 21, 22) po upomínce ve 
lhůtě nejméně na 24 hod. pronajímatelem dané, nad 
to, pokud výše jeho není sporná. 

A tu za uvedeného stavu zákonného není vylou
.čen výklad, že zvýšení na veře;né dávky podle § 12 
odst. 2 č. 1 pro období lednové 1931 (a též nájemní 
období další) není vůbec přípustné, pokud za lakové 
nebylo obecní vyhláškou ve smyslu § 12 odst. 7 
uznáno. Při tomto výkladu nebyl by pak nájemník. 
do té doby podle zákona povinen zvýšení na obecní 
dávky vůbec platiti, pokud by dobrovolně na zvýšení 
pronajimatelem z toholo důvodu požadované nepři
stoupil a soud by je nemohl ani na návrh pronají
ma!elův podle § 21 učiněný za přípustné uznati. ani 
pro jeho neplacení dle § t odst. 2 Č. 1 k výpovědí 
svoliti - aspoň tam, kde obec dle § 12 odst. 7 je 
.povinna výši přípustného zvýše.oí vyhlásiti. 

Ve skutečnosti ovšem nájemníci zvýšeni tato i v ná-. 
jemním období lednovém 1931, pokud známo, sDad 
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VÝJpo:čet zvýšení pocHe obecní y~y. 

vesměs platili - ačkoli, jak rovněž známo, o přípustllé 
jeho výš; mají četné pochybnosti. 

A soud, na nějž se v té věci aspoň s informativ
ními dotazy obracejí, nemůže jim mnohdy dáti spo
lehlivé odpovědí - proto, že obec mírupřípustnélt .. 
zvýšení ve smyslu zákona nevyhlásila. 

IV . 
pokud obecní vyhláška ve smyslu § 12 ods!. 7 

zákona byla vydána, zachovává se v praxi obvykle 
způsob výpočtu zvýšeni nájemného takový jako v době 
dřívější. 

Počítá se pak celkové přípustné zvýšení v pravidelných příp3-
dech (není.lí již zvýšeni na opravy domu podle § 9 odst. 5 zákona, 
srv. k tomu Ocbr. I str. 47) takto: 

I. aj Základ .. ; nájemné (1000;,) •....• Kč 
K tomu část zvýšení obecně přípust

ného dani a dávkám podlehajíci (ve 
výši stanovené § 9 zák. č.8511924, 
§ 10 odst. I a) zákona) a to 

b) 20-60'/, u I. zv. starých 
50-80°/. u t. zv. nových nájemnfků 
ze základního nájemného •••••• Kč 

Ze součtu těchto dvou položek . • . . . • Kč 

2. příslušná procenta pro daný případ die 'obecní 
vyhlášky (§ 12 odst. 7) ••.... Kč 

a k tomu pak 

:3. další část zvýšení obecně přípustného dle § 9 
nyně;šiho zákona (po odečteni procent již 
shora pod 1 b) pří počtených) dani a dávkám 
nepodléhající (§ 10 odsl. 1 bl-dl opět ze 
základního nájemného .••... Kč 

Celkový součet položek 1-3 • • • . • • Kč 

<činl ná;emné v přípustné miře podle nynějšiho zákona zvýšené 
(kromě zvýšeni na jíné výlohy v § 12 ,odst. 2 uvedené, pokud tyto 
v obecní vyhlášce podle jejfho zněnl nejsou již obsaženy a jež 
třeba pak pro určitý případ vypoěitati zvlášf. podle předložených 
-dokladů a pod.) 
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Čá.st Izvý,šenÍ darů ,a dáJvlká-m po'l11éhajíd. 

Pro tento výpočet jest především nutno uvědolI.iti 
si výši obecně přípustných zvýšení od daně a dável~·· 
neosvobozených (§ 10 odst. 1 aj zákona) v 
novené § 9 zákona č. 85/1924. Součet těchto 7.V·úl> •. nt 

S nájemným základnlm (nikoli součet základního 
jemného s celým zvýšením dle nynějšího 
becně přípustným) tvoří základ pro výpočet 7V(" •• n< 

na veřejné dávky podle obecní vyhlášky příipustnéh(,:· 
Zvýšení obecně přípustné dle zák. č. 

po!. 1 b) (srv. Ochr. I str. 264 Tab. II rubr. 1 a 

U bytů: 
o 2 místnostech . 

Je.li týž nájemník z doby: 
do IJ5 1924 od 1/51924 do 31/3 

procenh procent ~ 
20 50 
40 10 o 2 pokojích a kuchyni _ . 

o 3 a více pokojích a kuchyni 60 70 
II provozoven: 

... Ié. • • . . . 30 40 
siře dni • . . . . 40 50 
velké . . . • • 60 80 

U jiných mlstnosti 60 80 
Tam, kde obec ve smyslu § 12 odst. 7 pro 

platností nového zákona nevyhlásila, do jaké 
od které doby jest přípustno zvýšení nájemného v 
cí z důvodů uvedených v § 12 odst. 2 č. 1 a 2, 
soud, nedohodnou-li se strany, v řízení podle 
a 23 zákona na návrh některé z nich Z~b:,~~~::: 
zkoumati a určiti výši jednotlivých položek 
podle § 12 odsl" 2 č. 1 a 2 přípustného 
případ zvlášf. Rizení toto nebývá vždy iec!nodu.:h€ 
a z pravidla ani tu nelze se obejíti bez úřed,~ích 
lazů na berní správu a obeení úřad ke zjištění 
dllu ve výlohách pronajímatele na daň a obecnl 
kl' pro nájemní období, o něž jc;le, v poměru k 
bi, dle níž se počítá nájemné základní. 

Ovšem nutno přiznati, že i pro berní správu a 
jednotný výpočet zvýšení dle znění zákona pflpu.sÍ' 
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něho - pokud jest vůbec možný, což zdá se i zá
sadně vyloučeno pro výlohy v § 12 odst. 2 Č. 2 u
vedené a vůbec pro pozdějŠí prvni pronájmy - jest 
rovněž obtížný. Přes to však povinnost, vyhlášku ta
koVOU vydati, v § 12 odst. 7 i nyní platného zákoua 
obcím, v nichž je sídlo okresního soudu a berní sprá
vy jest přímo uložena a nelze opět neuznati, že vy
hláška taková, ať již relatiVní průměrná pravděpo
dobnost číslic zvýšení v ní stanovených jest jakákoli. 
výpočet zvýšení podle zákona přípustného v praxi 
velice usnadňuje a pro většinu případů účastníkům i 
soudu zjednodušuje. 

V. 
Otázka zvýšeni nájemného podle § 12 odst. 2· Č. 1 

přípustného pro obecní vyhlášku i pro soud tam, kde 
obecní vyhláška vydána nebyla, jest komplikována 
nejen změnami ., sazbě daně činžovní (§ 156 zák • 
Č. 76/1927 stanoví sazbu daně v Praze, Brně a Bra
iislavě 12°'°' v ostatních místech 8"101, nýbrž i před
pisy vl. nařízení z 2M 1928 Č. 15 Sb. z. a n., jimž 
byla dřívější vzorná pravidla podle dodatku k vl. 
nař. z. 2614 1922 Č. 143 Sb. z. a n. změněna a vy
dána další nová vzorná pravidla pro obecní dávky 
a poplatky nyní platná. 

podle těchto vzorných pravidel jest základem pro 
vyměření obecních dávek u domů, pro něž bylo. udě
leno úřední stavební povolení před 28/1 1917 (t. j. 
n t. zv. domů starých. § 31 č. 1 zák.. o oehr. Báj.) 
nájemné (nebo nájemní hodnota), jež bylo základem 
daně činžovní na T. 1927 (po odpočteni srážek podle 
§ 151 zák. č. 76/19271. 
. Tento základ z r. 1927 zůstává stejný i pro léta 
následující, nebot podle výslovného ustanoveni tohoto 
vl. nař. částky. o které bylo nájemné (nájemní hod
nota) zvýšeno od 1. ledna 1928, nejsou základem pro 
vyměření popla~u. To platí jak o všeobe~ém vod-
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ném (sazba 10"10 nájemného nebo nájemní hOdn'ol~l 
tak i o stočném (5'/.) - čl, I § 3 odst. 2, 
§ 14 odst. 2. 
Důsledkem tohoto ustanovení vzorných 

nepodléhají obecním dávkám zejména ani 
šení obecně přípustná nynějším zákonem 
pro střední a velké provozovny a pro popl(ltnikl' 
s větším poplatným příjmem (přes 
60.000 Kč) a stát, země, okresy, obce a jejich 
niky jako nájemníky. 

Na tato další zvýšení lze tudíž požadovati r01mě. 
jen příslušná další nová procenta zvýšení ze z::~f~::{ 
ního nájemného (nikoli ze součtu základního • 
ného se zvýšením dani a dávkám podrobených, ~ •• ~uuz. 
se počítá zvýšení na veřejné dávky podle ob. v~'nu~su,y); 

Tomu nasvědčuje též důvodová zpráva v.ýboru s~:~í~.:~~:;~~~ 
c:kého a rozpočtového (Tisk č. 790), v DÍž se praví, že 
čl. I § 5 (o prodlouženi ustanoveni § 10 odst. 2 pro r. 
bez:petuje, aby obfCní dávka z ná!emného nebyla zo:všová"o 
mÍIU dosaženou v r. 1927. Rovněž v důvodové 
vrhu zákona č. 30/1930 (Tisk č. 289) k § 3 s. , 
stanovici platnost ustanoveni § 10 odst. 2 zák. č. 
pro vyměřování dávek vybíraných na podkladě nájemného 
1930 nepředstavu;e. jak srovnáním obsahu jeho s ustanovením § 
odst. 2 jest patrno. změnu dosavadniho stavu právního, nýbrž 
prostým prodloužením účinDosti dosavadniho ustanovenI § 10 
2 zákona Č. 44/1928. 

Z toho vyplývá, že i další zvýšení nájemn.!ho, 
bylo zavedeno zákonem č. 30/1930 a nyní 
Č. 166/1930 (pro většl poplatníky, střední a velké 
vozovny, nájmy státu atd.) kromě části dani a 
kám již dle zákona z r. 1924 podléhající ob'1cn~!1Íl'\: 
dávkám vůbec není podrobeno a dusledkem 
ani nájemné z důvodu obecních dávek nemllže 
dále zvýšeno než bylo přípustno v r. 1927. 

Na tento způsob zdá se, že toto ustanovení 
nařízení může vypočet zvýšení pro obecní 
podle § 12. odst. 7 zákona opět zjednodušiti. 
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V ýpo06I ""ýOeni l1ájlem"áho , přiloLadecíil. 

Pokud byly dávky obecní předpisovány i z těcht .. 
dalších zvýšení, stalo se tak ve zřejmém rozporu 
s předpisy vzorných pravidel č. 15/1928, třebas í znění 
zákona o ochr. náj. navazováním téhož ustanovení 
§ 10 odst. 2 stalo se nedosti jasným a přehledným. 
_ VzOt':1á pravidla svým určitým zněním, vylučujícím každé zvý" 
šení náJemného z 1. zv. domů starých nastalé po 111 1928 ze zá. 
kladu obecních dávek, zkomplikovalo dávkové předpisy do té, 
OlÍry, že i tam, kde nájem v takovém domě není již pod ochraM 
noU (nový nájemní~ .po l/~ 1928 s nájemným volným), základ pro. 
obecní davky tvoři 1 na dale pouze dřívější nájemné chráněné ve 
výši z r: 1927,.- čímž, jak. se ujišfuje, obce trpi na výnosu dá-. 
vek znacnou uJmu. Ovšem, Jak bylo v Plzni a v Praze též uzná
nO, v rámci platných předpisů. 

Žaloba o vráceni obecní dávky. 
336. Soud nimi příslušným rozhodovati o nároku na vráceni 

obecní dávky neprávem prý vybírané. Tuto zá,adu vyslovil a odů-
vodlŮl nejvy.ššf soud již v nálezech Sb. č. 5591 a 6234. 1 ohledně 
jiných veř~jnoprávFÚch ndrokd zastává nejvyšší soud stále týž ná
zor. - Narok na vráceni toho, co z důvodu veřejnoprávniho bylo 
předepsáno a vyhráno, nemůže mtU jiné povahy, než nárok na, 
placeni veřejné dávky samé. Byl i formálně ve sporu byla opráv
něnost předpisů dávky otázkou předurčujícíve smyslu § 190 <:fs .• 
v podstatě a hmotně podle výsledku šlo by zase jen o řešeni o
právněnosti předpisu, což soudu nepatří. Nemůže tedy soud rozM 
bodovati ani tehdy, oděn·Ii návrh na rozhodnuti o veřejnoprávním, 
nároku v roucho žaloby o vráceni platu bezddvodnéhó (§ 1431 a 
1435 obó .•. ) neb o náhradu škody (§ 1295 obč. z.j - Roz. 6/9 
1927 Sb. Č. 7287. 

Výpočet zVýšeni nájemného v pfikladech 
za platnosti nového zákona do 31/12 1931 na zpúsob naznačený: 

pod IV. na str. 235 v příklad.ch. 

V příkladech jsou provedeny příslušné vypočty z daného zá
kladnlho nájemného (z 1/8 1914) podle položek na str. 235 pod 1. 
a) bl. 2. a 3. uvedených. 

Část zvýšení obecně přípustného dani a dávkám podléhajíCí" 
(pod 1 b) udává pro jednotlivé případy přehled uvedený na str. 
236 (zvýšeni obecně připuS!Dá dl. zákona č. 85/1924.) 
Součet procent zvýšení ve výpočtu pod 1 b) a pod 3 tvořf 

v každém případě celkové zvýšeni obecně přípustné podle § 9 ny
nějiiloo zákona po celou dobu jeho platnosti do 31/12 1931. Př.-
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bledna tabulka udávající nynějši zvýšení obecně přípustná nacházl 
'Se Da konci knihy před věcným rejstříkem. 

Al VÝPOČET ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO u nájmů, pří nich. 
zvýšeni obecně přípustné zůstalo nezměněno (ve výší k l. 
Jednu 1929) pro PLeň. Obecní vyháška, otištěna Ochrana I str. 262. 

Zvýšeni na veřejné dávky počítáno jest pro tyto příklady po' .. 
dle obecni vyhlášky v Plzní vydané r. 1923 (k domdm postave .. 
ným do konce r. 1911) s připočtením 5°1. stočné dávky po r. 1923 
zaved.ené (podle výpočtu v Plzni obvyklého). 

L Byly chráněných nájemníků s poplatným příjmem do 45,000 Kč 
(z doby před 1/5 1924), 

Byt o dvou místnostech (pokoj a kuchyně) 
1. 2:} základní nájemné 200 Kč 

bl 20'/, zvýšení (zák, č, 85/1924) 40 Kč 
ze součtu 

.2. 2:.výšení podle obecní vyhlášky 
20'/. + 5'/. (stočné) = 25'/, 

3. DaIšfch 70

% 

ZVýŠeni:~~~~~.~~~O~'[:::::~~J.d~I.~~_{~~.i! nynějšiho zákona) ze 200 Kč 
Celkové 

kromě zvýšeni dle § 12 odst. 2 č. 2 na osvětlování, 
komint\ a pod., jež ve vyhlášce obecní z r. 1923 obsažena 

Byt o 2 pokojich a kuchyni, 
I. a} Základni nájemné . • . 

bl 4O'I,zvýšenl , 
400 Kč 
160 Kč 

Součet " 560 Kč 
2. Z tohoto součtu zvýšeni podle obecní vyhlášky 

28'5'/.+5'/.=32'5'/, ' . . • , • ,. 192 Kč 
3, Dalších 70'/, zvfšenl (do celkovych 110'10) ze 

• ákladnfho nájemného 400 Kč , , • -,.-",--_~2.:::80~K~č 
Celkem I03~ Kč 

kromě zvýšeni na jiné výlohy jako shora. 
Byt o 3 a vice pokojích, 

1.a} Základni nájemné . • 
b) 60'/. zvýšení, 

2. Z tohoto součtu zvýšení podle obecní "yhlá;,ky 
22'1, + 8'5'/0 = 33'2'1, ' , , ..' , , . 

3. Dalších 70°/. zvýšeni (do celkOVých 130)°/. ze zá
kladnlho nájemného 1000 Kč, '~'~''---'-' -"-''';;;;'''=-~ 

kroDě zvýšeni na jiné výlohy. 
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Výpočet Z'VÝŠťlllIÍ ,od 1. březJlft 1931. 

~u malé provozovny (nájemnik z doby před 115 1924) by se 
~od 1 bJ počitalo 30%, pod 3. rovněž dalších 70%. 

Bl VÝPOČET ZVÝŠENÍ V připadech, kde nový zákon při
pouští další zvýšení od 1. března 1931. 

(Nájemník z doby před 1/5 1924,) 
Střední provozovna: 

1 aj Základní nájemné • • • • • 500 Kč 
,ď b) 40"1, zvýšení (zák, Č, 85/1924) ,.~2-,-00=-=K.::č,--__ ~=_= 
,,- Součet. . 700'- Kč 
2 i toho zvýšení podle obecní vyhlášky 28'2 + 5 
, = 33'2"/. ' , , , , , , , , , , . 232'40 Kč 3. Dalších 1509

/0 zvýšení {do celkOVých 190810) ze zá-
kladního nájemného 500 Kč • • • • . • • 750'- Kč 

Celkem nájem,é od I. dubna 1931, 1682'40 Kč 
Ve1ká provozovna: 

1. aj Základní nájemné 
b} 60['!0 zvýšeni . 

, 2000 Kč 
, 1200 Kč 
Součet , 3200 - Kč 

2, Z toho zvýšenl dle obecní vyhlášky 29'6 + 5 = 34'6"/, 1107'20 Kč 
.3. Dalších 280°/0 zvýšení rdo celkgvých 3409/ 0) ze 

základniho nájemného 2000 Kč • ~ . • • • 5600'- Kč 

Celkové nájemné od J. dubna 1931 • 99U7'20 Kč 
Kromě jiných výloh jako shora. 
Stát, země, okresy, obce a jejich podniky jako- nájemníci~ 
TýŽ výpočet jako u velkých provozoven jest pro nájemné od 1 . 

.dubna 1931 z místnosti jakýchkoli (bytů, kanceláři, škol. provo· 
zoven a pod.) najatých státem, zemí, okresem. obci a jejich podniky. 

Cl NAJEMNÍCI s poplatným píijmem přijmem přes 45,000 
korun . 

Nájemník nejvýše se 2 nezaopatřenými dětmi. z doby před 1/5 
1924, 

Byl o 3 pokojích a kuchyní. 
800 Kč 
480 Kč 

1. al Základli.Í nájemné 
ul 60')1 () zvýšeni • 

Součet 1280'- Kč 

2, Z toho zvyšenl podle obecní vyhlUky 28'2 + 5'/, 424'96 Kč 
3. Dalších 180% zvýšení (do celkových 240° ff). ze 

základniho nájemného .800 Kč 1440''-'';' Kč 
Celkové nájemné od 1. duba 1931 • 3144'96 Kč 

Kromě jiných výloh jako shora. 
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V TIlo'čet zv-ý'šen<Í \Ilájemného 'y Pr:a,ze. 

Jde-Ii o nájemnika s p'oplatnÝ,!'l, příjmem přes ~.?O~ Kč 8 .. Vět. 
šfm počtem nezaopátfených deb, nebo bytu s llo.akym poclem 
nú8tností. použije se při výpočtu, přfslu~n~~ . č!s,el J):oce~t zyýšení 
v zákoně Č. 8511924 (pod I b) a v nynějš!., zakone (pod 3) sta_ 
Dovených. _ 
Ohdobně, jde-li o nájemníka s poplatným příjmem přes 60;000 

Kč (u nichž ovšem nynější mimořádné zvýšení je připustno již od: 
117 1930.) 

Výpočét zVyšéni nájemného v Praze. 

Podobným zpdsohem. pokud pisatéli známo, děje se výpóčét 
zvýšeni nájemného v Praze, ovšem se zřetelem na tamější způsob
předepisování obecních dávek a na obecní vyhlášky o zvýšeni na 
veřejné dávky podle § 12 odst. 7 zákona ~ravidelriě vydávané. 

Byt o 3 pokojieh. 
1. a} Základni nájemné . • 

bl 60°/0 obecného zvýšeni 

Náiemné nezvýšerlé. 

400 Kč 
240 Kč 

Součet . . 
2. Z toho to% zvýšení podle § 12 zákona (mimo 

zvýšeni na úrokovou míru). . . 
3. k tomu dalších 70°10 zvýšení ze základního ná· 

jemného 400 Kč 
Celkem- • 

kromě obecních dávek. zvláštního vodnébo a dávky z popelei jež
se počítají podle platebních rozkazu. 

Nájemné s dalšim zvýšenfm od 1. března 1931. 

Středni provo2ovna. 
1. aj Základní nájemné . 

bl 40°/0 obecného zvýšení 
400 Kč 
60 Kč 

Součet ~ 
3~ a} de.ně prosté zvýšeni 70% . .. 

bl zvýšeni dle nového zákona dani podrobene':.· ="'----c=.:=-.;;::: 
Celkem . 

kr::::mě obecních dávek atd. 

Dalšf' zvýšení dle nového zákona od 1. března 1931 přfpustné 
z'a 1" mě'sfc) pronajfmatelé v Praze požadovali při činži lednové 
lS odůvodněním, poněvadž činže se plati předem na celý kvartál}. 
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Výpočet 1P1'!o:ceJllJt ,zvÝ'ŠelThÍ Pl'lO OIbe,cnÍ Y)'lhIláŠiku. 

V jinÝ'Ch mlstech 

p~Í:zpúsobí _ se _ výpoče,t.v pol. 2. a. připočteni jiných výloh f-§- 12 
od~t. __ 2 Č. 2,_ pok1,ld nejsou v~ vyhlášce, obsaž'eny) číslům a znění 
obecní vyhlášky dle' § 12 odst. 7 v místě vydané. _. 

Položky 1 -b) a 3 (počítané _ vždy z nájemného základního) řídí 
se:.vesměs zněním zákona,(procenta zvýšeni obecně přípustného 
pro dan.ý případ, jt;!.k v předcházejících příkladech a v _tabulkách 
na konci kníhy jsou uvedena.) 

VI. 
V:eřejnými dávkami v~. ~myslll § 12 od~t. 2 Č. 1 

zltlwna. jest. rozuměti. nejen. qflVky obecní, nýbrž i 
da.ň činžovní se. všemi přirážkami (Kubišta str. 6~) 
Jest tudíž pří výpočtu rozdíla ve.výši veřejných .dá
vek, jejž nájemník dle § 1.2 od.t. 2 č. 1 jest povi
nim platili, zjistiti stav všech veřejných dávek (daně 
činžovní, . přirážek a obecních dávek) pro dobu, dle 
ní~ se počítá nájemné základni (v pravidelných pří
padech k 1. srpnu 1914J a pro nájemní obdobl, o 
něž se pří výpočiu ná jemného j~dná. . .• 

Při tom jest přihliželi též k ustanoveni § 12 odst. 6 
zákona, podle něhož daň činžovní (i .8 přirážkami) 
ze zvýšení nájemného. obecně přííwstného, pokud 
toto dani podláhá (zvýšeni v mezích. zákona č, 85/1924) 
nese pronajímatel sám, (stejně jako pří pominuli do
časného osvobozeni domu od daně), takže z. důvodu 
vyššího pi'e.dpisl1 na. danič;nžovni z těchto příčin 
zvýiieni llájemného podle § 12 odst. 2 č. 1 jíž přz-
puS/no není. ..... 

Rozdíl ve zvýšeni veřejných dávek ve. smyslu §.12 
oclsl. 2 určuje nikoli efektivní ro.zdíl ve skutečném 
předpisu z doby základního náj~mného II z doby ny
nější, nýbrž rozdll v souhrnu percentuelního. zatížení 
nájemnéhO veřejnými dávkami v uvedených dobách. 
"Zvýšení veřejných dávek jest jen tehdy důvodem 
ke zvýšení nájemného, zvýšily-li se jejich sazby (pro. 
o.nla) oproti sazbám (procentům), podle kterých se 
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vyměřovaly ze základního nájemného." -- (Kubišta 
str. 67.) 

Při tomto způsobu zjišťování přípustnosti zvýšení 
nájemného z důvodu § 12 ods!. 2 č. 1 zákona není 
pro nynější dobu vyloučeno, že výpočet jak pro o
becní vyhlášku podle § 12 odst. 7, tak i pro soudní 
řízení v jednotlivých případech tam, kde vyhláška za 
platností nového zákona vydána nebyla, může míti i 
ten výsledek, že rozdílu v celkovém souhrnu sazeb 
veřejných dávek z domu a nájemného zapravovaných 
v poměru k době základního nájemného důsledkem 
snížení sazeb daňových zákonem č. 76/1927 v ne
prospěch pronajímatele nyní vůbec není, v kterémžto 
případě by pak též přípustnost jakéhokoli zvýšení ná
jemného z důvodu § 12 odsl. 2 Č. 1 zákona odpadla. 

A v takovém případě by se pak touto oklikou ve 
skutečnosti výpočet zvýšení nájemného zjednodušil 
opět na pouhý součet nájemného základního s obecně 
přípustným zvýšením v zákoně stanoveným - kte
rýžto způsob zvýšení by vůbec v praxi asi nejlépe 
mohl vyhovovati. Srv. str, 227. 

Ovšem komplikace a nejasnosti z různosti znění 
ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochr, náj. a vlád. 
ního nařízení č, 15/1928 Sb. z. a n. o vzorných pra- . 
vídlech pro obecní dávky (čl. I § 3 odst. 2 atd.), sou
časně vedle sebe platných a aspoň pro obce zá
vazn-ých, zlÍstávají. K tomu přistupuje různost další, že 
podle vzorných pravidel obecní dávky se předpísují 
přímo nájemníku a pronajímatel je od tohoto pouze· 
vybírá, kdežto § 12 zák. o ochr. náj. slanoví zásad
ně přípustnost zvýšeni nájemného, jež je povinen ná
jemník platiti prona;ímateli na zvýšené výlohy to
hoto z důvodu zvýšení též obecních dávek. 
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Oddíl· II. 
Zákony tykajrcf se bytové péče. 

A) 

Zákon ze dne 26. listopadu 1930 
Č. 166 Sb. z. a n., 

kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se 
bytové péče. 

(Vyhlášen dne 29. listopadu 1930.) 

Čl. I. 
§ 1. 

Účinnost zákona ze dne 28. března 1928 Č. 44 
Sb. z. a n., o ocbraně nájemníků, ve znění zákona 
ze dne 27. března 1930 č. 30 Sb. z. a n., která byla 
prodloužena § 1 zákona Č. 30/1930 Sb. z, a n. do 
30. listopadu 1930, prodlužuje se se změnami uvede
nými v §§ 2 až 6 do 31. prosince 1931. 

§ 2. 
('J Ustanovení § 1 odst. 2, doplňuje se tímto usta

novením: 
.. 20". (nový výpovědní dlÍvod č. 20.) 
(') V ustanovení § 1 odst. 3, vkládají se za slova 

"z důvodů uvedených v odst. 2 pod č. 10 až 16" 
slova ~fa 20". 

§ 3. 
Ustanovení § 9 odst.· 1 a 2, doplňují se tímto usta

novením: 
.. 3". (zvýšení nájemného u středních a velkých 

provozoven od 1. března 1931.' 
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§ 4. 
Ustanovení § 9 odst. 4, bude zníti takto: 
1-5". (zvýšení nájemného pro náiemníky s vyš-

" ším poplatným příjmem a veřejné korpo
race.) 

§ 5. 
('J Ustanovení § 10 odst. 1, se doplňuje tímto usta

novením: 
e"."(vyloučení 20'10 záklCfdního nájemného ze 

" zdanění na rok 1931-F"::' 
(') Ustanovení § 10 odst. 2, platí také pro vymě

řování dávek vybíraných na podkladě nájemného 
(nájemní hodnoty) za ro~ 1,931-

§ 6. 
Na rok 1931 nelze obecnJ přirážky k dani činžovní 

zvýšiti nad 200'10, byl i sazby obecních přirážek pří
pastné podle všeobecnýchú~tano.véníbylyvyŠŠí; ) 

" ." , ,. "p, 

Čl. ll. 
ÚčInnost zákona ze dne 28, března 1928 č.45 S.h. 

z. a n.,o O"dkladu exek\tčdího vylHízendmístnosrí, 
která byla prodloužena zákonem ze dne 27. březná 
1930 č. 31 Sb. z. a n., do 30. listopadu 1930, pro
dlužuje se do 31. prosínc~ 1931. 

Čl. III. 
Účinnost ustanovení §§ 1 až I ~ zákona ze dne 

1 L července 1928 Č. 11S· Sb. z. a n., omilI\ořádných 
opatřeních bytové péče, prodlužuje se do 31. 'pro_ 
since 1931. .. 

Čl. IV. 
V ustanovení § 2 odsl. 1, ~ákona ze dne 10. dubna 

1930 č. 45 Sb. z. a n., o stavebním rochu, nahrazují 
se' slova ,,31. bř.ezna 1931" sliry)' ',,3,~prosill(:e 1931." 
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Zá!k.OiIl! ze d\ll,C 26. ilis[lOpadlU 1930 Č. 166. 

§ 2. 
V ustanovení § 32. zákona č. 45/1930 Sb. z. a n. 

nahraznjí se slova .3:1. prosince 1931" slovy ,,31. 
prosince 1932." 

§ 3. 
Částka 350.000.000 Kč,· uveqená, v ustanovení § 39 

zákona č. 45/1930 Sb. z. a n., zvyšuje se na 650 
mílionů Kč. 

Čl. V. 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 

19.30. 

Provésti tento 
spolu s ministry 
řejpých pr~cí. 

Cl. VI. 
zákon náleží ministru sociální péče 
spravedliJ,<mti, fiiJ,anci, vnitra II. ve-

Čl .. VII. 
Ministru sociální péče se ukládá, aby sesta víl a ve 

Sbírce zákonů a nařízení vyhlá,síl zně.nf zákoiJ,8, čís. 
30/1930 Sb. z. a n. a tímto zá,konem. 

Znění nových ustanovení tohoto zákona, jich~ 
o.bsah je nazl'Íai;en v závorkách, jest uvedeno v cel
kovém znění zákona o ochraně nájemníků pod Cl, 
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B) 
Vládní nařízení ze dne 26. června 1930 

č. 130 Sb. z. a n. 
o pojmu náhradního bytu v § 1, odst. 2, zákona 

ze dne 28. března 1928 č. 44 Sb. z. a n., 
o ochraně nájemníků. 

(Vyhlášeno dne 17. července 1930.) 

Vláda republiky Československé nařizuje podle 
odst. 2, zákona ze dne 27. března 1930 Č. 30 
z. a n., kterým se prodlužuje a dopliiuje zákon ze 
28. března 1928 Č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků: 

§ 1. 
Byt je považovati za dostatečný byt náhradní 

§ 1 odst. 2, č. 9, 12 a 13 zákona č. 44/1 
z. a n" obsahuje-Ii kromě místnosti nutných k VVIl<OIlU 
dosavadního povolání majitele bytu a kromě 
příslušenství tolik obytných místností, koiik jich 
huje dosavadnibyt, nikoli však více obytných " 
ností, než kolik dospělých osob obývalo byt v den 
podání návrhu na výpověď, nenl-li na újmu 
nájemníka a členů jeho rodiny, neztěžuje-Ii se 
značně výkon dosavadního jejich povolání, a 
nájemné z něho žádané, jde-Ii o náhradní byt v 
pronajímatelově, úměrné dosavadnímu nájemnému, a 
jde-Ii o jiný byt náhradn!, nejvýš tak veliké, aby je 
nájemník vzhledem k svým důchodům bez újmy uko
jení ostatních svých nutných potřeb mohl platiti. 

§ 2. 
Byt je považovati za přiměřený byt náhradn! po

dle § 1, odst. 2, č. 16, zákona č. 44/1928 Sb. z. a n .• 
obsahuje-li kromě místností nutných k výkonu dosa
vadního povolán! majitele bytu aspoň o jednu obyt
nou místnost více, než kolík dospělých osob obývalo 

248 

Vl. mař. č. 130/1930 o pojmu náih1l'.ad.niho bytu. 

byt v den podání návrhu na výpověď, není-li na újmu' 
zdrav! nájemníka a členů jeho rodiny, neztěžuje-li se 
jim výkon dosavadního jejich povolání, není-li poloha, 
prostornost, příslušenství a výprava náhradního bytu 
na újmu dosavadnímu způsobu bydleni nájemníkova, 
a není-li žádané' nájemné tak vysoké, aby jeho pla-· 
cením byla značně snížena dosavadni životní míra 
nájemníka a jeho rodiny. 

§ 3. 
[I) K osobám obývajícim byt v den podání návrhn 

na výpověď nepočítají se podle §§ 1 a 2 osoby slu
žebné a podle § 1 také podnájemníci, kteří se na
stěhovali do bytu po 31. březnu 1928. Za dospělou 
osobu počitají se vždy dvě a při lichém počtu také 
zbývající jedna nedospělá osoba. . 

(') Za obytné místnooti podle §§ 1 a 2 nepokla
dají se kuchyně, pokoje pro služebné, špíže, koupel
ny, verandy a ostatní vedlejší příslušenství. 

§ 4. 
Ustanovení § 1 jest obdobně užiti také na jiné ná

hradní mí"tnosti než byty, jde-li o výpoAěď podle § 1,. 
odsl. 2, č. 12 a 13, zákona č. 44/1928 Sb. z. a n. 

§ S. 
Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení, 

§ 6. 
Ministr sociální péče provede toto nařízení v do-o 

hodě s ministrem spravedlnosti. 

• 
Výklad k tomuto vládnímu nařízení - str.17~ ~ n., roz~?d~~ti 

k náležitostem opatřeni náhradního' bytu dostafecneho a pnmere
něho, nebo dostatečných jiných náhradni.ch místností pod!! § I •. 
odsl. 2, Č. 9, 12. 13 a 16 zák. o ochr. náJ. - str. 189 pod C!I. 314-
ai 325. 
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C) 
Zákon o ochraně nájemnfku 

ze dne 28. bř~zna 1928 Č. 44 Sb. z. a n. ve zně!)í 
zál<onll ze dD,~ 27. bř'1zna ľ9~O Č. 3.0 Sb. Z, ~. n.a 
zá~oná ze dne 2.6. Ii$topadu 1930 č.166 ~h. ~. ~ ~: 

Do počátku tisku této části knihy (1/3 1931) úřed
ní znění zákona č. 44/1928 ve smyslu čl. VlL zá
kona Č. 166/1930 vyhlášeno nebylo. 

V následujícím znění zákona o ochraně nájem
níků podle nynějšíh9 stavu pisale'em sestaveném vy
značeny jsou změny ve zílliní zákona č. 44/1928 zá
kony č. 30/1930 a č. 166/1930 provedené odlišným 
tiskem. 

Pokud by se od znění úředně vydaného znění 
zákona tu otištěn.é odchyloÍJalo, budiž la$kavě do~ 
datečně po vyhlášení znění úředního opraveno. 

Národn! shromáždění republiky Československé 
usneslo se na tomto zákoně: 

O výpovědi. 
§ 1, 

(,l Pronajimat~lé bytů mohou výpověděti smlouvu. 
nájemnl nebo podnájemní jen, svolí-Jí k tOlilU okresnl 
soud, v iehož obvodu jest byt. Svolení k výpovědí 
budiž dáno pouze z důležitých důvodů. 

K § 1 odst. 1. 
Smlouva nájemní str. 27 Č. 1-48, užívací právo nájemQík,a str. 

44 Č. 49-70, účinky prodeje domu na práva nájemní str. 83 čis~ 
507-112, poměry spolufJlastnikií str. 90 Č. 113-127. - Srv. též 
,Ochrana I str. 87- Č. 1-62, Zákony II str. 39 Č. 1-40. 

Všeobecný dúvod výpovědní dle § 1 odst. 1. 
337. Jest ovšem možno jako výpovědní důvod. přiváděti k pJat~, 

Dosti i skutkové okolnosti, jež neJze podřaditi pod, žádný z důvo.,. 
dů -v § 1 odst. 2 příkladem uvedených. Všeobecný důvod může_ 
však býti dán pouze v takových případech, pro něž v zákoně, neni-, 
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S 1 odsL 1 - Vš(:obec,aý di'tn:lli '1')-po",ědl!'Jí. 

Nezměněno. Srv. Ochra,lla I str. ~8. 
O 'smlouvě. '!~fe,!,~í ~r~: ~~r. 2B fl D.' 0, ,!ž~l!a.~~m P~_11U D~j~~~k,a 

tr' '40: 'o účlncicli proa,elp á~m~ na prava na)emDl -s~. 72., ~ !?'o
jpirebh spoluvlast1Jík~ jakó p"ronajfmáteld 'str; &5, ~ v.z4jf!1!l"-~1!l 
"oměru řízení o~'·sv'ol~D1."k vfpovědi -p_o~le '§ 1 od.s_~. 1 a 5 4 t Ťddné~u '~izeni v~p~v~d,n.imu' c~o41~ ci:V,ih:1iho fá~,u souAni~o 
.str. 12,1 a D. 

ustanOveni speciel'!ího. (Dův,?d_Dost náv~h,? na S,voleni k ~ýpo:vědi, 
obsahujíciho' vesmea skutková tvrzeni. J,ez by mohla zakIadab dů_~ 
'Vod 'Č. 6, dlužno zkoum'ati -jen s hlediska lohoto zákonného usta~ 
novení). Zem. 22/8 30 - 7<\5. 
\ 338. Nejsou-li osvědčeny pod~fnky d!lvodů_ v návr,hu uplatň_o. 
variý'čh upravené' samostatně -k '8 1 odst. 2' proto:' že některa,_ sk~t~ 
ková podminka 'dftvodú ťé,~?5'~~0 ne_,!-i sprněna, n~li_e: '$p,~,~řov~,ti 
ve"-Zbylých okolnostech ~~~, vse~becny' dn,!,od, v § l o~st 1 vý~ 
stovně nejmenova'n'ý (v n~,vrbu ln eve'!tu~ uplatňova?y.) - l,{r. 
22/9 30 -~ 423, 
~"339. Zájem pronajímatel~, n,em~ž,e dos~d.iti ne_dostatky výpověd
ního § 1 odst. 1, kde iá.~on'má'spedelni'--důvody (v da_~_é~ p,ří
'ádě § 3 a § 1 odst. 2 č: 9), ií,chž' podmínky \ršak splně,~'y nejsou. 

lPQÚhé Tl!lŤízenÍ stavebniJ:é úřádú' rek,oíistruo:o,ati v bytě sh:0P'- ne
pz~ano za důvod výpovědní "podle S 1 od~t. t Důvod., § 3 neDí 
dáň neb';lo-li formálně nařízeno dům znovu stavěti !leb o zbořiti.} 
Zelh. 20/5 30 - 437. - Sr~. též roz.' pod~ č. 81, str: 59. 

340. Nařízeni magistráta dané pronaHmateli. byl.. vykliditi, po~ 
sankci trestniho fizeni 'pro neuJloslec_hnuf~, uznano za 4"le.žitý dů· 
vod výpovědni ve smvs1u § l' odst. '1 ·zá~.' ti.~jde tu o okolnost 
podobnou ustanoveni § 3, ()dst t, nel?oť_ ust,a~ovení §, 3 odst. 2 
má:' jén ten význam, že z_ákón uznává skutkory d~~ v od,st.l uve
ďéný za důležitý důvod výpovědnf, co'ž však nez~amená, že od
pftá 'povahu dů1ežitého důvodu výpově~Il~~o_ tě~ p~Ipadům, 4d~ 
správní úřad nařídí majiteli domu vyklizení lÍájemn!~o o~jektu z_ ji
ného- důvodu, než který je vyUče_u v ~ 3' o~~t~ l. Sou4, neřeší tu 
otázku! zda js~u lu dtivody pro vydání naříz~ní úřadu 1; vyklize~i 
z óhledů veřejnopráv'nich, nýbrž toliko, z.4~ nařizeni" takové Je 
důvódem, aby majitel dam_u výpověd.f b}/tu nájen:t-nikovi ~i umaž· 
nil; splniti úr·edně nařízené mu 'vyk,Ii~enI dolItU. Zem. 39/5, 30, -
444. '- Srv. též roz. nejv. spr. soudu s~r:. 60, pod č. ~.4. . 

341. Důvod všeobecný v návrhu na sv~lení k výpovědI uplat
~ovan1T tak, že veřein,ý zájem, toho nut[lě_ vyžaduíe, a~y dJItJ?- z ~ů
vodii bezpečnostních (()ro iozš~řen~' ~o~unikačni~~, pr~st~an~}y_i) 
~yrzbourán - neu~nán. Ro~.ho~'~l1:tío_ t~m~ Zd!1H ve~~,~ý, 2_~J.;em 
vyžaduje právě zbouráni doty.č?:eh.?,< d,omu, vydati m*ze Jen uraa 
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Zárkom. o ochlDmuě l1újenmiků č. 16ú/1930 Sb. z. a::J. 

Pokud íde o důležité důvody, z nichž soud má dáti 
k výpovědi, plyne z úvodnich slov následujícího odstavce 
vypočítávajícího Xlzvláště" 20 důvodů, jež zákon výslovně za 
důvod soudniho svolení k výpovědi uznává, že výpočet 
dvaceti dť1vodů zvláštnich v odst. 2 není vyčerpávající. 

Soud múže i z jiných důvodli v odst. 2 n,~:U~:;d~~I.:"s:; 
k výpovědi chráněné nájemní smlouvy, uzná~li, že 
povídajícím pronajímatelem jako důvod výpovědi v 
ňované ísou tak závažné, že nelze slušně žádati, aby proJm,jiolO!, 
byl nucen proti své vůli ve smlouvě nájemni pokračovati. 

veřejné státní správy k tomu povolaný, nikoli řádný soud, 
jest povolán rozhodovati jen o nárocích soukromoprávních 
přísluši mu řešiti uvedené veřejnoprávní otázky ani v 
ném, tím méně v řízení Jinak bylo by 
zabráněno, aby mohla věc SVOll • v pořadí 
administrativy, po případě až u neivvUiiho 
kové pravoplatné rozhodnuti 
administrativy vypovídající strana D:,i::~~~~l~~:i. 

342. Dle § 1 odst. 1 lze proti_i 
kvalifikovaných dle § 6 odst. 1 zák. o naJ. výpo"ěd 
avšak vzhledem k tendenci zákona poskytovati nájemníkům 
proti výpovědi nelze tak učiniti v době, kdy zrušení náj.D10il 
poměru hy bylo k citelné škodě poziistalostnfho jmění. 
nutno poskytnouti dědicúm a pozůstalostnímu soudu m'Jž'lOsl, 
niti o jmění pozůstalostnfm takové opatření, které 
další trvání nájemní smlouvy. (Návrh na svoleni k vVDově,li 
daný již 10. den po smrtí nájemníka pro tentokráte 
dědicové z cizozemska podaH děd. přihlášky mnohem 
uskladněni nábytku by vyžadovalo nákladd pfevyšujícich 
placené z bytu.) Zem. 7/2 30 - 563. Pozn. Tu se 
ohledy na hmotné nevýhody pro pozůstalost se stanoviska 
ného. zákona, zabezpečujícího ochranu bydleni v případě § 
jen dědiclÍm bytu nemajicim, samy o sobě neb'Ývají tak 
aby důležitost důvodu svoleni k výpovědi ve smyslu § 
se zřetelem na § 6 odst. 1 jinak zásadně danou, mohly 
Ostatně výpověď i při svolení k výpovědí působí až 
jiciho nDjemního období a větší výhody neposkytuje náje"oi:k6' 
nechráněným ani zákon občanský. 

343. Proti vypovídanému (u něhož v jednom př1padě se 
známky střídavého pominuti smyslu dle § 2 tr. Z., pro 
řizení proti němu zavedené bylo zastaveno) ddvod 
uplatňovaný ve smyslu § 1 odst. 1, že by mohl svil; čin. ;:iz~~;:~ 
a že jest tedy osobou svému okolí nebezpečnou, 11. 
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§ 1 lo,d'~.i 1 - Vše()be~mý- dúv'odl i'i'ý-po\'OOmí. 

-vadž zákon pro jednotlivé ddležité ddvody v odsL 2 vý-
po,:e stanovené předepisuje určité podmínky zvláštní, jest míti 

slov;e že zákon uznává, okolnosti v odst. 2 pod Č. 1-20 uvede?é 
za dO:ležitý důvod svoleni k v}'povědi ve smyslu § 1 odst. 1 Jen 
za cl pokud v určitém případě jsou všechny podminky pro některý 
pO;? hto důvodů v zákoně předepsané splněny a naproti tomu, že 
z e:.tý dóvod výpovědi ve smyslu § 1 odst. 1 není vůbec dán, 
?b~~~~ některá ze skutkových podmínek takového důvodu osvěd
~:n~ není. y tom smyslu možno označiti rozhodování soud6 zásadně 
za lednotne. 

hl dem k posudku znalce, že na vypovídaném nebylo lze zjistiti 
!:d ÝCh duševních poruch, které by jeho Eoudnost tak snížovaly. 
za hy si nebyl vědom svébo jednání a že by stávalo nebezpečí, 
~e_ b provedl podobný čin, pro jaký bylo proti němu zaved~no 
.ze t~í řízení a že při dnešním tělesném jeho stavu není příČiny 
tr~t před nlm oprávněný strach, čimž je.st vyvráceno tvrzení/o že 
ID lovídaný pro svúj duševní nebo tělesný zdravotni stav .Jest 
vyP U okolí nebezpečným. Poukaz vypovidajicí strany na soclálni 
$,~~m y vypovídaného, aby byl dán do sanatoria na útraty svého 
b lfra není případným, neboť dle znaleckého dobrozdání není 
u~;to;ání vypovídaného v nějakém ústavu zapotřebí. Zem. 2416 30 

~485. d' 1· dl' . --344 Jestliže se vypoví alící ve sm Ollve V% a 1 prava nalem 
ó dobu trvánž ochrany vypov.ědět! ... bud~~li náíemr:ik správné ~latit! 

~. y. a udržovati pOřádek a lesthze aDl netvrdí, ze by vYPovldany 
t-~~Zl podminky porušil, nemohou s úspěchem uplatňovati jiné 
lÍ1~ody výpovědní (na př. § 1 odst. 2 Č. 4, 10 nebo všeobecný 
d6vod § I ods!. I). Zem. 27;9 30 - 772, 

345. Je-li zdravo~ní stav vy~?v~d~iíci sp~luvl~stnice o~rožen roz
rušováním vzcházeJícím z pocmanz . vYPovl~an;ho (ktery ve y svém 
.b tě sousedícfm s bytem vypovídaJících pIlUJe, brousf, s~riP: a 
d~lá' bluk, ačkoli byl žádán, aby toho zanechal. poněvaclz ~a~d~ 
rozrušování zhoubně ~tisobí na zdravot~ stav s~oIUVY'povl~aJfcl 

, manželky trpící srůečnl neruosou vysokeho stupne), ~eJde SIce o 
Hrubé porušování pořádku v domě dle § 1 odst. 2 ~. 6. pokud 
hluk jinak nezaléhá do jiných bytů a prostor v dome a nedosa
huje takového stupně, aby jim normální klidné spolub~?Iení. osob 
#l;avých v domě bylo hrubě obtěžováno a rušeno. V zale~ny po
měr mezi vypovídajicími a vypov~dan~mi však,}11avne 1 na~;le~
kem uvedeného počínání vYPov1daneho utvard se tak, ze 
společné jejich bydléDí v domě zavdává podnět k r~zn!m nep!~
jemnostem i z příčin jinak nepatrných. často vpropukaJícl~. ~oz~~
lení a rozrušování ze vzájemného napJetí obema stranami tez pn-
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Ovšem naI~zti v praxí jednotnou určitější hTT,a~n~ii~C!i .:p~r;o~i;~J~~~!;~~ zdali okolr;tosti v návtl:tu na svoleni k výp~vědí 
uplatňované tyoří poulwu část některého z 
Č 1-20 zvlašf upravených, či jiný dtilditý _ důvod povahy 
statné podle § 1 odst. _ 1 . v zákoně nej~enovaný -:- právní, 
zení otázky I .zdali a iaký ddležitý důvod .u, p'.". ',. 

8. 4 jest výsledky provedeného šetřeni O:i~ihič:,n~I,~:.~!~~ich 
nebývá při ohzvlášb;lÍ rozmanitosti právních a 
mezi stranami v poměrech nájemnfch vždy úkolem 

znávaného a přezvědnými osobami potvrzeného má 
ku soudního lékaře nepříznivý vliv na chorobu Sp"ltlVVPOvi,l.ií 
mánželky. (Důležitý důvod výpovědi dle § 1 odst. 
vod Č. 6 má jinou skutkovou podstatu, tu jde o 
kvantitativně, nýbrž kvalitativně jiný se zřetelem na ChOr<lb, 
lupronajímatelky.) Kr. 5/8 30 - 353. - Pozn. Vyskytuji se v 
i stížnosti opačné, že naopak pronajímatelé sami nebo snad 
nájemníci s jeUch souhlasem ruší klidné spoluhydlen! v 
viditelným úmyslem. aby chráněnému nájemníku (snad 
sou stiženému) bydlení v domě ztrpčilí, takže tento na 
vidí nucena sám dobrovolně se vystěhovati. Proti !alw,'éom 
čÍnání nájemnik ovšem v žádném případě, ani ustanovením § 
a 1098 obč. z., účinně ochráněn býti nemůže. 

346. Vypovídaní nebydli již přes rok v bytě. zdržují se v 
nájemné posilají z různých míst, hyt, v němž mají 
stále zavřen, pobyt iejich v době návrhu na svoleni 
nenl znám (trc!St!li řízeni proH niru II ~raj. soudu z~:~~:,~:,!:,,~l; 
ru3e13o dle § 412 tr, ř.) V řízení proti opatrovníku 
vypovídaným podle § 276 obč. Z. svoleno k výpovědi 
odsL I. - Kr. 25110 30 - 360. 

347. Provozuje~li v krcím-ě vypovídaným najatém jeho 
dlící s vypovídaným) živnost na své jméno, není Hm osvě,dČ,m 
vod výpovědi dle § 1 odst. 1. Nelze ruíti za to, že , 
da'ného se vetřel v ochranu

Gi
, neboť sám bez souhlasu',~;:;6~l~~f; 

tele se nemohl státi nájemníkem s ochranou. Pokud b 
iako syn a člen rodiny chráněného nájemníka jest v 
kana účasten v1,hod z nájemního poměru vypovídaného, 
v tom samo o sobě vůbec spatřovati důvod výpovědi již 
povahy užívacího prllva nájemnfkova,' jež nevybočuje z 
1098 obč. z. Tu tlm méně, poněvadž již od počátku 
nost v krámu neprovnzova! vypovídaný sám. nýbrž krám 
najal pro živnost manželky, kterou později vystřídal syn. 
se tudíž provozování živností jinou osobou než vypovidaIl:ým 
jatém krámě ani úmyslu stran při ujednání smlouvy, při čemž 
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§ 1 'o,rnsit. 2 ,č. 1 - .Ne:p1ao't'uÍ ,nájemného. 

Útr~ty řízení o svoleni k :výpovědi j_est pronajfmé,teI povitJ.!l! 
abraditi náj~mn~kov~f, i kdy cby~o o, pávrh~ na, syoleni k~ výpovedl 

:jhověilo. at j~st důvo4 soude~ za, lI,ji~ý" důvod výpovědni ve 
smyslu § 1 odst. 1 úznadý- povahý ;ílkekoH. 

Odklad exekuce vyklizeni jest při tomtó VýpovědilHri dt"tvodu 
zásadně připúst~ý.._ " 

Srv. též poznamky O~hrana I u § t odst. ,_~, a,2 sfr; 8~,á 107 a n. 

Fl Za důležitý důvod buď pokládáno zvláště, 
1. nezaplatil. li nájemnik: smluveného nebo v pří

pustné míře zvýše~ého (~~8~ž, 13,.15., 16, 21 a22) 
nájemného, pokud Jeho vy.e nen •• porna, byv po uply. 

povídajícího jako pronaii:matele jinak vúbe~, se nedotýká otázka, 
ktetá osoba z rodiny nájemníkovy se souhlasem a podle vůle to
hoto živnost v krámě provozuje. - Ani důvod Č. 7 tu není, p~_ 
něvadž není prokázáno, že otec se synem ujednal ~mlouvu pod~ 
nájemní, tím méně bez svolení nebo proti smluvnfmli zákazu pro-
najimatele. Kr. 2219 30 - 423. . 

348. Provozování kavárenské živnosti v obytném domě (v J. ,?o
schodí) za rUŠiVých zjevů stále je provázejících (hosté nsvštěvulíci 
kavárnu v noci ruší v domě klid, znečišťujícÍ chodby, zjištěny ze 
spisll ~Qlicejnfch i závady v ohledu mravním, nájemník nechával 
hosty IV kavárně v uzavřených mistnostech i přes policejní hodiny 
uZ8:ltíracf) zpi'tsobuje obtíže pro bydlení jiných obyvatelů v domě 
tak závažněho rázu._ že nelze slušně žádati aby pronajfme:telé, po. 
dle zál-~ona a smlouvy povinni poskytnouti nerušené nájemni uží
váni jínym nájemníkům v domě, byli nuceni ve smlouvě nájemní 
s vypovídaným pokračovati, at již VYPOVídaný v uvedeném s.n;~ru 
muže býti činěn úplně zodpovědným za počínáni hostů kavarnu 
navštěvujících čili nic. Výpověď připuštěna. nikoli z duvodu č. 6 
- II hostů kavárnu navštěvujících, nejde o osoby přijaté do bytu 
- uznán však důležitý důvod výpovědi v zákonu nejmenovaný. 
Kr. 18/10 29 <- 282. Srv. též č. 381 u § 1 odst. 2 Č. 6. 

K § 1 odsL 2 č. 1. 
Srv. též Ochrana I str. 111 č. 79-95: 

Nájemné. 
349. Ohledně přípustnosti výpovědi z důvodu č. 1 rozhoduje jen 

nájemné. které bylo správně v berním přiznání uved€~o {č. 1 
cituje § 8, který připouští ke zvýšeni pouze nájemné, lež bylo 
sprá\'oě pro hernl účely přiznáno, nikoli na př, část slewebnwo 
příspěvku nepřiznaného). Zákonné zvýšení nenastupuje die :rákona 
s8.ro:ého, nýbrž splatnost jeho nastává teprve tím, že pronajímatelem. 
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nutí obvyklé nebo ku placeni nájemného ujednané 
lhůty upomenut, do konce lhůty, kterou mu pronaji
malel alespoň na 24 hodiny od upomínky povolíl; 

Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 112. 
Útraty řízení o svolení k výpovědi, bylo~1i návrhu vyhověno, 

nebo nehyla~li- výpověď připuštěna proto, že nájemník před skon~ 
čeníID řízeni zaplatil (§ 4 odst. 3) nese nájemník. 

Odklad exekuce vyklízením dle zákona č. 45(1928 yyloučen. 
Slova: "smluveného nebo v přípustné m:iře zvýšeného (§§ 8 až 

13, 15, 16, 21 a 22), pokud jeho výše není sporna" doporučovalo
by se nahraditi slovy Hve výši posavadní" (nebo "ve výši posud 
placené"). 

bylo požadováno. Teprve pak ocítá se nájemník v prodlení a potom 
upomenuti mllže se lhůtou dle čl. 1 se státi s účinky Č. 1. Zem. 
23/9 30 - 632. 

350. Bylo~li smluvené nájemné zaplaceno předem. nemůže ode
přeni dalšího zvýšeni nájemného odůvodniti výpověď podle § 1 
odst. 2 č. 1. Kr. 17(11 28 - 560. 

351. Poplatek za přebranou vodu není součásti nájemného ve' 
smyslu § 1 odst. 2 Č. 1. Kr. 318 30 - 323, 1814 28 - 140. 

Srv. též str. 61 Č. 88 a dále č. 355 a 360. 

Nájemné smluvené a přípustně 2výšené. 
352. Za nynějšího zákonného stavu jest pokládati úmluvy o ná~ 

.jemném, ať ve výší jakékoliv, za platné, pokud na návrh nájem~
njka nebylo nájemné jinak soudem upraveno. Jelikož pak dle § 
22 odst. 2 zákona o ochr. nájemniků úprava nájemného účinkuje 
.teprve od neŤbližšího nájemního období po podaném návrhu na ú~ 
pravu, jest pokládati za smluvené a připustně zvýšené nájemné to, 
-které nájemnJk dosud platí, neboť tu okolnost, že nájemník ná~ 
jemné v určité výši platil. sluší považovati za dohodu o výši ná
jemného mlčky učiněnou (§ 863 obč. z.l, a dle nynějšího znění 
zákona platnou, Rozhoduje tudiž pro minulost viíbec dohodq o 
výši nájemného, pokud byla. platně, třebas i mlčky, učiněna a ~staw' 
noveni zákona o ochr. nájemníků nemají pro výši nájemného vlÍ
hec významu, pokud nebyl učiněn návrh na úpravu nájemného a 
pokud nebylo nájemné jinak upraveno. Zem. 2318 30 - 738. 

Pokud výše nájemného není sporná, 
353. Za nespornou výši nájemného jest pokládati aástku, kterou 

nájemník u dřivějších obdobích platil (pokud nenastala nově při.-
pustnost dalších zvýšení obecně dle zákona nebo nebyla na návrh
,před tím učiněný soudem dle § 21 a 23 zák. uznána.) Odmítl-li' 
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§ i odst. 2 Č. 1. - NepíhueelDlÍ illájcmnóho. 

Znění zák<!na v uvedeném smyslu (Nezaplatíl~li nájemnfk náíemw 
ného ve výšI p.osavadni, byv, •• atd.) by mohlo míti tu výhodu. 
že by I!.rG praxI ?dpa~ly. poc?ybnosti o podmínkách "spornosti" 
výše. _ naJ~~ného {I s ~a~ltkaml kompensace a pod.} v praxi často 
do~~ obb;né a neste]ne ř.eše~~.. 9statně i pro účastniky nebývá 
11 vy~e v prípustné míre .zvyšer;.a vzdy hned zcela jasná, Um méně, 
·ponevad~ s~e tu odkaZUJe na yně paragrafy zákona, což _ mimo. 
ehodem receno - k srozumltelnosti zákona z pravidla nikde ne. 
přispívá. 

Předpis v podobném znění by vyhovoval i věcně stanovisku 
zákona nyní platného! podle něhož na rozdil od zákonlÍ dřlvějšich 
přepla~ky za dobu .. mInulou {od 1. dubna 1928} zpět žádati nelze 
a tudíz aspoň cl? JIDaké úpravy soudem na návrh nájemníkův 
pájf;mné n ve vyŠl posa vadni" je nesporné. (§ 22 odst. 2). 

pr~~ajfmatel přijmo~ti nájemné v po~avadnf výši a nájemnfk je 
slozd dle § 1425 ohc. z. k soudu, není dán výpovědni důvod Č. 1. 
Kr. 2719 - 184. 

3~4: ~kon .nepraví, zdali,v kdo a kterak má spornost výše činže 
osvedciil. Zda se ovšem, ze dle úmyslu zákonodárce nesfači fu 
pDuhé prohlášeni nájemníka, že výši činže neuznává nýbrž že toto 
jeho proh~ášení musí býti na~ to. ještě nějakými objektivními zna
Irl podepreno. Takovym obJekbvnim znakem spornosti výše ná
jemného je zejmena ta o~ol~ost •. ~dyž nájemník před podánim Dá. 
vrhu na svoleni k výpovedl UČJDtl u soudu návrh na úpravu ná
iemného podle § 21 zák. O ochr. nAj. Zem. 29(10 30 - 566 . 

355. Je-Ii sporná výše požadovaného nedoplatku za čištěni 
kominu a žumpy, nejde o nájemné, jehož výše není sporná. Kr. 
914 30 - 176 . 

356. Zákon v § 1 odst. 2 Č. 1 stanovi jako podminku výpovědi 
nezaplaiil-li náíemník nájemné. pokud jeho výše není sporná. Jínak~ 
nároky náhradní z nesplnění smluvní povinnosti proti pronajímateli 
jednostraně dovozované a timto neuznané mohou po případě býti 
vymáhány pořadem práva, pouhé tvrzení vypovídaného v řizení 
o náv!hu na svolení k výpovědi, že nájemné Jest jimi vyrovnáno. 
nemúze samo o sobě svoleni k výpovědí z důvodu nezaplacení 
nájemného vyloučiti. Kr. 919 29 361128. 

357. Kompensace nedoplatku nájemného s likvidní protipohledáv
kou nájemnikovou [dvoji zaplaceni dávek za minulou dobu omy
lem) jest připustná. Zem. 1217 30 - 575. 

Lh"ta obvyklá. 
358. Důvod Č. 1 předpokládá, že s placením nájemného omeš~ 

kalý nájemník Qyl po uplynutí obvyklé neb smluvené Jhdty ku 
placení nájemného se lhůtou marně upomenut. Obvyklá lhůta 

257 



Záka-n o 'odr,r"-llld~ náj.emnÍkúo - ~ I .Q.u:siL 2 co. 1 

V souvislostí s touto změnou bylo by možno uvažovati pak 
i o odstranění ustanoveni § 4 odst. 3 (podle něhož "soud mdže 
svoleni k výpovědi odepříti, zaplatf.H nájemnfk před skončenim 
jednáni dlužné nájemné"). Požívá· li nájemník ochrany s .áielnn~;;; 
poměrně nízkým, lze zajisté žádati. aby je zaplatil v době 
nosti neb aspoň ve lhůtě, pří upomínce zvlášf mu ještě 
Za to bylo by snad na místě lhůtu, při upomince danou (k opa~ 
třeni peněz), přiměřeně prodloužiti (ze 24 hodin na 3, ev. 8 dnf). 

k placeni nájemného v Praze, jak soudu známo, jest do 4. 
toho kterého nájemníhO období včetně (Upomínka, jež se stala 
3. dne, nestačl.) Zem. 25110 30 - 861. 

Zaplaceni nájemného před skoDčenim, 
řlzení (§ 4 odst. 3). 

359. Zaplatil.1i nájemník složenkou zaslanou mu s upomínkou 
právního zástupce částku větší než dlužné nájemné, pokládá 
dlužné nájemné již dnem splacení na poštovním úřadě za zapl"ce,.~ 
vypovídající straně (§ 14:.20 obč. z.J. Ustanovení § 1416 
tu nepřicháZí v úvahu již proto. poněvadž vypovídaný 
složenou zřejmě chtěl platiti především dlužné nájemné, o něž 
upomenut (§ 1415 obč. z.) Kr. 2619 30 - 433. 

360. K úrokdm a úl1·alám řízení o návrhu 
vědi, zejména i právního zastoupení, nelze tu 

se zřetelem na znění záhona, jenž za důvod .v;~~~~~r.~~:~:~~~~; 
dině nezaplaceni nájemného smluveného ne~o v 
zvýšeného a dále i z toho důvodu, že upomenutím o 
nároky s poskytnutím lhůty podle § 1 odst. 2 č. 1 
ka skutková svolení k výpovědí z tohoto důvodu se 
státi nemohlo, jelikož tyto vedlejší nároky v té době 
splalny a ani výše jejich předem nebyla známa. Kr. 2518 

361, Složení nájemného k soudu po skončeni jednání 
k výpovědi (po vydáni usneseni v prvé stolici) nemtiže 
kursním soudem uznáno za důvod odepření svoleni k vvóo'věiU 
dle § 4 odst. 3 záko.a. Kr. 10112 28 - 513. 

362. Jedná·Ji se podle připojených soudních spisů O 

neplaceni nájemného vypovídaným, tento během 
o1ho řízeni ani se nepokusil průtah ve placeni 
ospravedlniti a dokonce ani se bez řádné omluvy k . 
obeslání nedostavil - výpověď uznána za přípustnou přes 
nájemné i nyní před skončenim jednání bylo zaplaceno, 
10/10 30 - 456. 
Ohledně výpovědi z náhradního bytu pro neplacení náien1n'M 

podle § I odst. 2 č. I srv. s'r. 193 č. 324. 
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2. byl.li nájemník odsouzen pro trestný čín který 
se stíhá z úřední moci, spáchaný na pronajímat~lí nebo 
Jla jeho choti v domě bydlíCl, nebo pro trestný čin 
proti b.ezpečností cti spáchaný na těchto osobách zlým 
nakládanlm nebo pro trestný čín protí cizímu majetku 
spáchaný na obyvatelích domu. 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 111: 
Byla-!i výpověď z. toh~~o d?vo?u připuštěna, jest nájemník po

vinen utraty soudruha rtzem, vcetně útrat právního zastoupeni 
pronajimateH nahraditi (§ 5 odst. tl. 

Odklad exeku~e vykli:ením podle § 3 č. 2 zák. Č. 45}1928 Uehož 
platnost bvla znkonem c. 166/1930 prodloužena rovněž do 31/12 
J931) při tomto výpovědním důvodu jest vyloučen. 

Pro ~udou?nost. pokud by syst,~m důvodů výpovědních byl í na 
dále přI dalšlm trvací ochrany nalemnfků zachován doporučovalo 
by se řešiti výslovně poměr ustanovení č. 2 k výpovědnímu diivodu 
l:. 6 (opě~ovné ~rubé yoru~ování pořádku v domě). 

V praxI nebyvá vzdy Jednotně postupováno při posuzování 
otázky, d.o jak~. mi~y lz.e~ uznati .za. důležitý důvod výpovědi i 
DdsDu:;enz 1!ro ll?ake uraz~y na ~t, (by~ ~. jen slovní, avšak opě. 
tovane) spachane na pronajimateh neb 1 )mých obyvatelích domu 
(bud jako všeobecný důvod výpovědní ve smyslu § 1 odst. 1 nebo 
jako zvláštní důvod podle § ] odst. 2 Č. 6). A hádky a slovní 
urážky s oněmi z pra vídla spojené jako předmět soudntho řízení 
ve věcech nájemních vyskytuji se často. 

I odsouzeni pro lakové trestné činy bylo by možno v nynějších 
poměrech uznati za důležítý důvod vypovědi, stanou-Ii se v domě. 

K § 1 odst. 2 Č. 2. 
363. Odsouzeni pro trestni čin spáchaný na jiné osobě než na 

pronajímateli a jeho choti (na př. na zástupCi pronajimatelky, spra. 
vujicfm dům) neni důvodem výpovědním podle č. 2 Jde o zákon 
výjimečný, který nelze rozšiřovati. Zem. 17/10 30 - 844. 

364. Dopustila·li se trestného čínu v č 2 uvedeného spoluvv
vídaná manželka nájemníka, kterou dle souvislosti výsledků próM 
vedených šetření jest pokládati za spoluná;emnici, jest svolení 
k výpovědi odůvodněno. Kr, 16/1 30 - 8. 

365. Okolnost, kterak došlo k trestnému činu, pro který nájem
<nfk- byl odsouzen (že byl vyprovokován), se stanoviska ustanoveni 
§ 1 odst. 2 Č, 2 zák. o och!". náj., jest nerozhodná, neboť zákon 
,v té přiči.ně žádného rozdílu nečiní. Kr. 2/6 30 - 252. 
··Srv. téžč. 388 u § I odst. 2 č. 6 a Ochrana I str. 117 Č. 96 _ 102. 
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Py, t by však bylo snad výslovně stanoviti. že důvodem výpo:& o~ toliko odsouzení nepodmíněné (odnětí odkladu trestu). 
pe dll11něnost odsouzeni by mohla í svolení soudu k výpovědí 
odložiti {podle analogie ustanovení č. 6 jako výstraha a náprava}. 

3. byl-li nájemník vypovězen z území republiky 
Československé nebo nájemník, jenž v bytě sám pře. 
bývá vyhoštěn z obce; 

4. 'má-li nájemník jiný a dostatečný byt v obci a 
nepotřebuje-li bytu pro výkon nebo při výkonu svého 

K § 1 odst. 2 Č. 4. 
Jiný dostatečný byt v obci 

(prvnl věta). 
366. Podmínkou svoleni k výpovědi z důvodu č. 4 věta 1. jest, 

že vypovídaný má jiný ~ dosta..t.~čný . byt !' obc!_ při čemž '!eroz. 
hoduje. zdali sám v byte, o neJZ se Jedna, Mz trvale bydll. Kr. 

20/1 30 - ~5. . .. d I I •. blb' . l' ... 367. Vypovídaný ma }IDÝ a os ~ ecny y v o Cl,. ~- 1 V./meťn 
domě v obci bezplatný domovnicky byt o 1 mistnosti (Jako Je 
najatý), v němž se svými dětmi b~dli. Zákon ,!er~zezn .. ává a 
že může dostati z bytu domovDlckého volne uypOVllď, 
tomu jest i u najatých bytů volně vypověditelných, kde 
tento výpovědní důvod rovněž není vyloučen. Zem. 17/6 30 -

368. Vypovídaný nllmá jinýdo~tat~čný byt v o~:i, m~ .. li manželka 
jeho v jiném domě byt domovnIcky, poskytnuty li majitelkou domu 
na základě smlouvy domovnické za práce a služby domovnické. 
Nejde vůbec o byt, jejž má vypovídaný. Kr. 22/9 30 - 423. 

Přiměřený byt jinde 
(druhá věla). 

369. E'odminkou výpovědi podle Č. 4 věta 2 jest, že 
nebydli v bytě trvale, pro~ož,e m~ při:něyen~ byt ji~de .. 
vypovidaný jen tehdy. ma~h nan provm naroh. Nlkolz, 
na př. u přlbuzných jinde jen na zotavené, Zem. 13{1O 30 - 724; 
n~bo bydli-li jinde V domě své manželky, aniž by tam měl najatý" 
byt, Zem. 18/7 30 -: ~ 1.3, . při čem~ n~roz~.o~uje, zd.aH .v ~ytě 
u vypovidaíícího bydlI cd: DIC a zda Je v té CI lIDé ObCl přlhlašen 
k pobytu a kde vy~o~ává svoji v~l~bní povinD~~t, Ze~. 7/11.30 
- 889, nebo bydli~h Jinde v podnaJmu, nebo! pn podna]mu ne1de 
o bezprostřední nárok na byt, nýbrž jen o nárok odvozený z práva 
nájemníkova, který zaniká zánikem práva nájemníkova, na jehož 
trvání nemá podnájemník vlivu. Zem. 12/7 30 - 569. 
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povolání, anebo nebydlí-li v bytě trvale, protože má 
přiměřený byt jinde; 
Nezměněno. Srv. Zákony II str. 54. 
O náhradě útrat řízení a vyloučeni odkladu exekuce vyklizením 

platí pro důvody č, 3 a 4 totéž, co pro dúvod č. 2. 
O obdobě vládniho nařízeni č. 103/1930 pro pojem "dostateč

flOIU" a "přiměřenesU" jiného bytu srv. str. 176 a 202. 

5. uŽívá.1i nájemník bytu k jiným účelům než k by
dlení bez povolení nutného podle zákona; 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 120. 

370. Zdržuje-Ii se muž nájemnice v jiném místě u svého zaměst~ 
navatele. který ho nechává v místnosti užívané zároveň za kan
celář. nejde o jiný byt nájemnice, byť í se k muži {po rozvodu} 
přestěhovala, tím méně o její byt přiměřený. Kr. 10/12 28 - 605. 

Jiné místnosti. 
371. Předpisu § 1 odst. 2 Č. 4 lze použíti í při nájmu živnosten

ských provozoven (§ 30) Kr. 9/4 30 - 177. - Podmfnkou svoleni 
k výpovědi ovšem pak jest, že vypovídaný má v obci dvě míst
ností živnostenské (krámy) dostatečné. Zem. 16/7 30 - 617. -
Jinak: Výpovědní důvod č •• .1: nevztahuje sej jak ze zákona zřejmo 
a jak všeobecně v praxí i v judikatuře se uznává, na místností, 
které neslouži k účelům obývacim. Zem. 27/9 30 - 772. 

372. Má-Ji vypovídaný v obci jiný, dokonce lépe vyhovující 
krám holičský, s obchodem lepším než v krámě najatém v domě 
vypovídajicich, tudíž v každém případě při nejmenším jinou dosta
iečnou místnost k provozování své živnosti holičské, jest osvědčen 
důvod výpovědní ve smyslu Č. 4. Kr. 25/9 29 - 377 

Krám s bytem. 
373. Důvodu č. 4 nelze použíti, jde-li o výpověď nájemní smlouvy 

o bytu a krámu jenotně uzavřené, týká-li se výpověď pouze~ bytu 
(pr.otože nájemník má jiný dostatečný byt v obcí u manželky), 
netvrdí-Jí se ani, že vypovídaný má též jiný a dostatečný krám 
v ohci. Kr. 518 30 - 313. 

Srv. též Ochrana I str. 119 Č. 104 - 112. 

K § 1 odst. 2 č. 5. 
Povoleni nutné podle zákona. 

374. Předpis č. 5 má na zřeteli povoleni nutné podle zákonů o 
bytové péči, nyní zákona č. 118/1928, nikoli na př. povolení živ~ 
nostenské. Povoleni k používání jednotlivých části bytu k jinému 
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o náhradě útrat řízeni a odkladu vyklizeni platí totéž jako u 
důvodu č. 2 . 

."Povolením nutným podle zákona,- jebož nedostatek při užíváni 
bytu k jiným účelům než k bydleni jest důvodem výpovědi. jest 
tu míněno svolení okresního úřadu ve smyslu § 1 zákona o mimo~ 
řádných opatřeních bytové péče ze dne 11. července 1928 č. 118 
Sb. z. a n., jehož účinnost v § 1-16 byla čl. IH zákona č. 1661 
1930 prodloužena rovněž do 31. prosince 1931. Žádati za takové 
svolení jest oprávněn toliko vlastník domu. jíná osoba (na pf. ná. 
;emnik) jen se souhlasem vlastníka domu. 

Svoleni ve smyslu § 1 tohoto zákona není třeba v případech 
uvedených v § 2 odst. 2 téhož zákona (jde-li o užívání části bytu 
k výkonu povoláni majetníka bytu t. j. též nájemníka a osob žiji
cích s nim ve společné domácností) a ovšem vůbec u domti a 
bytů, na něž se ustanoveni § 1-t 6, tohoto zákona nevztahují 
(§ 24 cit. zák.) 

Zákon Č. 118/1928 otištěn jest dále v oddílu II této knihy pod E). 

účelu než k bydleni podle § 2 odst. 2 cit. zákona není potřebi· 
pro místností. kterých majetntk bytu a osoby žijíCÍ s nim ve spo
lečné domácnosti užívaji k výkon svého povolání (na př. praní 
prádla pro cizí lidi.) Zem. 18/7 30 - 609. 
. 375. Potřeba úředního svolení k jinakému používáni obytné míst
nosti není nahražena smluvním svolenim pronajimatele, nebot: u· 
stanovení zákona č, 118/1928 jsou povahy donucující. -- Zem. 
12/8 30 - 689. 

376. Užíváni jedné z místnosti najatých k jinému účelu než 
k bydlení bez povolení okresního úřadu podle § 4 zák. č.225/1922. 
nyní zák. č. 1l8j1928, uznáno za důvod výpovědi podle č. 4. -
Důvod, proč svolení to může vymáhati pouze vlastník domu, ne.' 
padá tu na váhu. Zem. 25/7 30 - 657. 

377. Zákon č. 118/1928 jest pouze pokračováním zákona č. 225/ 
1922, podle jehož ustanovení v § 5 Č. 2 nebylo potrebi úředního 
povoleni podle § 4 pro části bytu, kterých v den vyhlášeni záko· 
na bylo použiváno k jiným účelům než k bydlení, Tento právní 
stav nedoznal změny zákonem č. 118/1928, z něhož se nijak ne'; 
podává, že by chtě! právní poměry upravené již § 5 Č. 2 zákona 
é. 225(1922 znovu a odlišně upravovati. (Vypovídaný užíval již od 
r. 1915 kuchyně za krejčovskou dílnu, důvod č. 5 neuznán.) Zem. 
18/7 30 - 613. - Stejně Zem. 13/9 30 -746: Ani nařízení min. 
soc. péče z 20/3 1918 Č. H4 ř. z. nevztahuje se na případy změ
ny uživáni z doby dřivějši. 

Srv. též str. 44 č. 50 a Ochrana I str. 120 Č. 113-116. 
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§ 1 od6tt. 2 ,Č-. 6. i-Ll'Ilubé \P,'o(l'ušenÍ iP"{);řádum v ,domě. 

6. porušuje-li nájemnlk, členové jeho domácnosti 
neb osoby, které nájemnik přijal do bytu nebo do 
svých služeb, opětovně hrubě pořádek v domě nebo 
způsobuji-li svým chovánim v domě oprávněné pohor
šeni,a nezjednal-li nájemnik, byv k tomu vyzván, 
možné nápravy; tohoto ustanoveni lze užití obdobně 

K § 1 odst. 2 Č. 6. 
Hrubé porušováni pořádku v domě. 

378. Za opětovné hrubé porušování pořádku v domě jest po~ 
kládatí skutečnosti znemožňující, ztěžujicí nebo ztrpčujici bydleni 
ostatním obyvoteldm domu. Zem. 18/7 30 - 609. 

579. Zákon předpokládá, že porušování klidu a pOřádku v do
mě působf nájemník, členové jeho domácnosti, neb osoby, které 
nájemník přijal do bytu nebo do svých služeb, nikoli osoby jiné, 
pa př. svědci, strany procesní docházející k rozhodčímu soudu do 
mfslnosll tímto najatých. Zem. 10/10 30 - 789. 

380. Přespáváni dělníků ve skladištfch, nedodržováni čistoty 
v najatém předmětu, nahazování popela v najaté dílně a sušeni 
prken v pekárně jsou pouhé nepřístojnosti, jež nelze považovati 
za hrubé porušování pOřádku v domě, neboť těmito skutečnostmi, 
které neprojevuji účinky mimo najatý předmět, nemůže býti dru
hým obyvatehlm v domě znemožňován, ztěžován aneb ztrpčován 
pobyt v domě. Zem. 16/7 30 - 602. . 

381. Jde.1i o výpověď z mfstností, v ilíchž jest provozována 
živnost hostinská, jest přihlfžeti k tomu, že vlastník. když prona
jímal místnosti, k provozováni. takové živnosti, byl si jistě vědom, 
že určité risiko nedodržení pořádku v domě nese s sebou provo
zováni této živnosti v každém přlpadě. Shromažďováni lidi v ho
stinci a zpřistupněni domu všem návštěvnikdm hostince zmenšuje 
možnost zachovati pOřádek v domě v té míře, jako v onom, kde 
se zdržuji v domě jen nájemníci. I to, že hluk z hostince bude 
slyšeti ven a to hlavně v hodinách večerních, mohl a musel pro
najímatel předpokládati. J hra na gramofon je jedním z ddsledků 
risika domu, v němž se provozuje živnost hostinská, pokud se 
tak děje po dobu, kdy provoz hostince je dovolen (nikoli přes 
půlnoc.) Výpověď z důvodu č.6 nepřipuštěna. Zem 28/11 '30 - 959. 
- Srv. též str. 255 č. 348. 
. 382. Vypovídající nemohou se odvolávati na příhody, jež se 

staly v domě za vlastniků dřívějšich, kteří návrhu na svoleni k vý
povědi nepodali a patrně sami důležitého duvodu k výpovědi 
v nich nespatřovali. Kr. 16/5 28 - 258. 
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na výpověď podnájemníka, který porušuje pořádek 
nebo způsobuje pohoršení v bytě; 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 14 a 124. 
O náhradě útrat řízení a vyloučeni odkladu platí tu totéž, c:o 

prVý'!!,~~~n~' %ň.vod Č. 6 v praxi jest stále jedním z ne;časlějšich. 
Vyshytují se ty nejrůznější přlhody a podrobnosti, jimiž soused. 

383. K výstupům, které se sběhly teprve během řízeni o poda. 
JlÉ:m návrhu na svolení k vÝpO\·ědi. nelze pří rozhodnutí o tomtt> 
návrhu přihlížeti. Zem. 18/7 30 - 627. 

384. Okolnost, kdo vyvolává výstupy v domě, je nerozhodná. 
stačí, že vypovídaní skutečně chovajj se způso-bem oprávněné po..,:, 
horšeni v domě vzbuzujicím. I kdyby byIa pravda, že jsou cha
vánim protístrany provokováni, je na nich, aby se zdrželi všeho, 
čím by oprávněné pohoršeni- vzbudili. Zem. 18/7 30 - 629. 

385. Opakuji~li se hádky v domácnosti vypovídaného a mezi 
ním a jinými nájemníky v domě velice často a v takové míře. že 
jimi klid v domě byl hrubě rušen (i policie musela zakročiti) _. 
dlivod Č. 6 uznán. Nerozhoduje, z jaké příčiny a kdo hádky a rti~ 
Dice v domě -vyvolává, stači, že vypovídaný se jich činně 2účasta 
nU a tím pořádek v domě hrubě porušoval. Napomenutí jest spa. 
iřovati i v zakročeni u obecního úřadu pro výtržnosti. Kr. 3/12 
28 - 589. - Stejně: Mimořádná znečišťování dvora a hádky, 
jichž vypovídaná se činně zúčastnila i po napomenutí, pří čemž 
je nerozhodno, kdo hádky vyvolává, sluši pokládati za opětovné 
hrubé porušování pOřádku v domě, jímž klidné spoluhydlenf a tím 
pořádek v domě je hrubě rušen, Kr. 28/I 29 - 27. 

Urážky na cti. 
386. Urážky na cti uznává zákon v § 1 odst. 2 Č. 2 za dťtvod 

výpovědi jen, když byly spáchány zlým nakládáním na osobách 
tam jmenovaných. Ustanoveni toto nelze rozšiřovati vilbec na od· 
souzeni pro urážky slovní, jež nelze uzoati samo o sobě za dl1vod' 
výpovědi ani ve smyslu § 1 odst. 2 Č. 6. pokud náležitosti tohoto 
důvodu nejsou v daném případě splněny. Kr. 25/6 30 - 288. 

387. Pouhé nadávky samy o sobě mohou sice býti předmětem 
trestního řízení proti pachatell1m, nemohou však tvořiti důvod 
vypovědnf C. 6, pokud nedosahuji takového stupně, že by klidnému 
bydlení ostatních obyvatelů v domě vážně překážely. Kr. 30111 
28 - 586. 

388. V ojedinělém odsouzeni vypovídaného pro slovní urážku 
na ctí spáchanou na manželi pronajimatelky nelze spatřovati ani, 
opětovné hrubé porušováni pořádku v domě ani způsobení opráv~' 
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§ 1 odlt-S. 2 č. 6. - Ii-h wbé ;polnl!Šení Ip:oi'údlklu 'v dJo:mé.-. 

ký styk obyvatelů téhož domu bývá tak bogatý, uplatňované pro~ 
~jfmatelí vůči nevítaným nájemníkům jako- opětovné hrub~ pam ... 
§ování pořádku nebo příčina oprávněného pohoršeni v domě. 

A nalézti pro jednotlivé určité případy v praxi hranici aspoň 
poněkud jednotnou, vyhovujfcí na obě strany, jest úkolem nejvýš 
nesnadným. Nejen šetření o uplatňovaných skutečnostech samo o 
sobě v těchto připadech jest zpravidla i objektivně zvlášt obtížné, 
nýbrž i oceněni jejích závažnosti pro pořádek neb oprávněnost 

něpého pohoršeni ve smyslu Č. 6. Není-li vytýkaným jednáním 
vypovídaného dána skutková povaha důvodu výpovědního, pod 
který by podle zvláštního předpisu § 1 odst. 2 jinak spadalo. 
selze je uznati ani za povšechnější důvod výpovědní pOdle § 1 
odst. 2 č. 6. jehož skutkové podmínky jsou v zákoně opět zvlášť 
upravenv. Kr. 30/1 29 - 532. 

389. Za důvod výpovědí podle § 1 odst. 2 č. 6 neuznáno na pf. 
praní v bytě, pokud výpary a zápach zasahující do ostatních pro· 
stor domu nepřesahuji obvyklou míru, Zem. 18/7 30 - 609_ stejně 
Kr. 29/4 29 - 164 (v domě, v němž není zvláštnf prádelna.) 

hrubé chováni vůči pronajímateli pří placeni nájemného v 'jeho 

bytě, ok •• rl . d' (t t . rl • k § 3'k h pos Qzovam omO-Vnl z I o o jen. za po mme . za. o oe r 
náj.) Zem. 17/7 30 - 612, 

znečištění záchodu, o němž se ani netvrdí, že je společným 
s jinými obyvateli domu, jimž by se tím znemožňovalo, ztrpčovalo 
nebo ztěžovalo spoluužívání záchodu, nezametáni dvoru (pouhé 
.epřislojností) Zem. 22{1O 30 - 834, 

zanedbáni smluvních povinností. úklidu, zametání sněhu a pod. 
Zem. 14/5 30 - 414, stejně Kr. 19/330 - 130: nesplnění smluvni 
povinností samo o sobě nemůže mill vlivu na trváni nájemni 
smlouvy s hlediska § 1 odst. _2: Č. 6 zák. o ochr. náj., 

pouhé porušeni předpisů domovního řádu, pokud se neděje 
dtlsledně, svévolně a zúmyslně, Zem. 20/6 30 - 542. slejně Kr. 
9/929 - 360, 

přijímání podnájemníků do bytu bez vědomí pronajimatele (jichž 
, po vystěhováni nelze ani policejně zjistiti) Zěm. 23f9 30 - 752, 

hluk dětmi vypovídaného v bytě a v domě občas způsobovanÝI 
pouhá nepříjemnost mírnějšího stupně, jíž při společném bydleni 
rodin s dětmi v témž domě nelze se vyhnouti, pokud nejde o vý .. 
tržnosti mimořádné. jimž by vypovídaný ani po napomenuU v me~ 
zich ,možností nezabránil. Kr. 4/2 29 - 44, rovněž 

nepřístojnosti od malých děti (ve věku do 81/ 2 let) na dvoře 
(houpáni na vrátkách, občasné vykonávání potřeby u hradby na 
dvoře místo na hnojišti) Kr. llJ4 30 - 179, 
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lúko:n o oclu.'Ji:1llJé Ulál'eilllIllÍPkú. ~ § 1 cdst. 2 Č. 6. 

pohoršení v domě bývá nad to závislé též od subje,kti:vnihc 
ku slyšených osob přezvědných a na konec i že okolnosti výsledek určující mehou býti i v ';;~p,:.i:~t~oi 
v zásadě obdobných různě posuzovány. 

V jednom směru aspoň by se doporučovalo, aby v zákoně 
mém bylo výslovně zaujato určité zásadní stanovisko. totiž V 
ce, zdaJí důvodem výpovědi ve ~myslu Č. 6 jest i opětovné 
šováni t. zv. "domácího řádu", jenž jinak se považuje za 
smluvní ujednáni mezi stranami. 
,,~Zkuš?;'10sti. zdají se. nasvědčovati tomu, že doporučovalo by 
lIZ, ~ ':~jmu Jedn0.tn~st: prax~ řešení kladné, aspoň tam, kde 
mac: rad byl pobceJoe schvalen a nájemníkům sdělen (tu 
kdyz by se nejednalo o porušení hrubé.) 

chDvání husí proti zákazu vypovídajících samo o sobě (n,ejvý!,' 
pořad práva) Kr. 17/3 28 - 141, 

Oprávněné pohoršeni v dom.ě. 
v" 39~. Dle ustá~e~é praxe neuznává se za důvod výpovědni č, 
~~Je-h vdov? ,s Crzzm mužem v bytě ve společné domácnosti, 
Jlna~ chovamm svý~ v domě nezpůsobuje v domě {mimo 
opravněné p~horš,e~l~ ~~ př.o nest~~dnými projevy nebo činy. 
snad spolun~Jemnlcl lep zpusob zlvota nepříznivě kritisují, činí 
~e souk~o.meh? své~o nazírání na čest rodinného života, aniž 
Jinak melt oduvodnenou příčinu z cizího života 
oprávněné pohoršeni pro její bydlení v domě. Zem. 30 _ 

391. Rovněž ne návštěvy mužů samy o sobě 
~ytu Vy'p~vídané ~~rany. Jde o nepřistojnosti. ~elze ani 
ze by )Jmi byl poradek v domě hrubě porušován t. j. že by 
bydlení ustatním obyvatelům v domě bylo ztrpčováno tím 
bytu vy~ovidané docházejí mužské návštěvy, není-li osvědč'eno 
by v byte vypovídané na př. působily výtržnosti. Zem. 22/8 30 -737. 

Vyzváni k náp",vě. 
3~2. Je-li nájemníkem firma (společnost s r. o.), jest třeba 

zvah k nápravě osobu po zákonu k zastupování oprávněnou 
28/8 29 - 334. . 

393. Ne~i třeba, hy napomenutí se stalo pod pohrdžkou v'ýpoui'di, 
nebol v zakoně se takový požadavek neukládá Zem 

528. . • 

394 B I 
'" Zjednáni nápravy. 

" y ~-h na~rava zJed::J.ána před podáním návrhu na svolenI' 
~ vypovedt, ~yf 1 po několikerém napomenutí, není dán 
c. 6, rozhoduJe doba podání návrhu. Zem. 23/9 30 - 752. 
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§ 1 lod:sh 2 IČ. 7. - Neo'.P'1',áv'lléný !pD.ooájem. 

7, dal-li nájemnik protí smluvnímu zákazu nebo bez 
svoleni vlastnika domu do podnájmu celý byt neho 
sice jen část bytu, ale sám byd!! trvale jinde; 

395. Zjednání nápravy po podáni návrhu nemůže svoleni k vy· 
povědi odvrátiti. Kr, 5/30.- 223. Ste;né Kr. 16/8 30 336: odstě
hoval-li se podnájemnik neb osoba rušíd pořádek v domě od. 
oáiemnika po podaném návrhu na svoleni k výpovědi, nebyla 
možná náprava zjednána včas. 

396. Opakuje-li se hrubé porušení pořádku v domě (vYPovídaný 
byv k zjednáni nápravy vyzván ztropil v opilosti ráno v 6 hod 
opět ve svém bytě bluk. hádal se se ženou až tato musela jíti pro 
strážnika a pro tento výstup nájemníci nemohli spáti), jest Um' 
dán důvod č. 6, třebas i potom výstup takový se již neopakoval: 
Zjednání nápravy předpokládá, že po napomenutí se neopakuje již 
vfstup žádný. Zem. 15/5 30 - 424. 

397. Bylo-li klepání kobercd s pavlače nájemnikilm zakázáno 
oběžníkem, není důvodu č. 6 ani, když VYPOvídaná dříve několi~ 
krát vyklepala rohožku s pavlače a přikrývku, na niž spi pes, 
nebyla-li před oběžníkem vyzvána, aby od toho upustila a po 
ooěžniku se to již neopakovalo. Zem. 1110 30 - 703. 

Možná náprava. 
398. Každý nájemník musí se pří používání najatých místnosti 

i k účehlm provozováni živnosti držeti v mezích vlastních mísi
ností jemu pronajatých a to tak. aby nerušil přiměřeného užívání 
společných prostor v domě ostatními osobami v domě bydlícími. 
V.tom směru jest věcí nájemníka, nalézti způsob pro výkon živ
nosti v domě takový, aby jim v žádném případě pro ostatní spolu
bydlíci pořádek v domě nebyl hrubě p9rušován. Nerozhoduje. zdali 
se tak děje zúmyslně či jen proto, že jinaké opatřeni jest pro nájem
oika spojeno s většími snad obtížemi nebo nepohodUm. (Ukládáaí 
beden a jiných věcí v chodbě, jakož i zásoby petroleje uznáno za 
dťtvod výpovědi, vypovidaná měla možnost věci ukládati v k1ilně na 
jiném pozemku, byt í ležícím nikoli v bezprostředni blízkostí krámu, 
námitka, že uživáni sklepa a skladiště jí bylo vypovida;ícími v r 
1925 odňato, možnost nápravy nemůže vyloučiti.) Kr. 1011030 - 442. 

Srv. též Ochrana I str. J22 Č. 119·-145. 

K § 1 odst. 2 Č, 7. 
399. I když by vypovídaný manžel sám hyl náíemcem (krámu) 

a ponechal užívání místnosti jím najaté manželce, která sama plali 
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ZákÚlu {) odhrr;a.ruě !lláj,etllllníků. - § 1 odst rl č. 7. 

Nezměněno. Srv. Ochrana I str. -129. 
O útratách řízení a odkladu exekuce vyklizením platí totéž, 

pro důvod č. 2. 
Přijeti podnájemníka do části bytu bez svolení neb i proti 

m.imu zákazu pronajimatele není důvodem výpovědi podle Č. 
pokud nájemník sám ve zbylé části bytu též bydlí - byť i 
trvale, ač-Ii nejsou pak opět splněny podmínky výpovědního 
vodu Č. 4. Pochybnějií může býti tato otázka při jednotném 
na př. krámu s bytem, dá~li nájemník krám neoprávněně do 
nájmu, sám však v bytě na dále bydlí. Zákon ovšem ani ten 
rozeznává. 

Pronajímatel v takových případech má pouze možnost 
se na chráněném nájemníku pořadem práva splnění 
miti podnájemniky, pokud závazek takový nájemník 
vzal - s jakým praktickým výsledkem, ide-Ji o 
z doby před 1/4 1928 do bylu nájemnlkem 
posud zákonem chráněného, není vždy jisto. 
a 51, roz. č. 67-69, str. 49 roz. Č. 63, též Oc:hrana 1. str. 

Jinak ustanoveni čls. 7 platí i pro nájmy jiných místnosti (§ 
2ákona.) 

nájemné! nelze vzhledem k povaze manželského společenství. 
92 ohč. z.) pokládati užíváni místností pro účely živností .mllnželk,o~ 
provozované za podnájem ve smyslu § 1090, 1098 z., 
čemž jest jinak pro poměr vůči pronajímat.zH lhostejno, z 
příčiny a za jakých podmínek.se tak stalo (ani důvod č. 6). 
171íl 29 - 14. 

400. Okolnost, že živnost prodeje obuvi v najatém krámě 
povídaní sami osobně neprovozují, sama o sobě neprokazuje, že 
o podnájem. Zem. 16/1 30 - 617. 

401. Podmínkou výpovědního důvodu Č, 7 jest! že najatý 
byl dán v podnájem, což při pouhém faktickém používání 
členy rodiny nájemnikovy nebo s jeho sOllhlasem i jinými 
splněno není. Kr. 20/1 30 - 25. Stejně: Přijetí členů rodiny 
jiných osob nájr~mnjkem do najatého bytu spadá zásadně 
dovolený zpilsob užívání bytu nájemníkem dle § 1098 obč. 
nelze je již proto samo o sobě uznati za důležitý důvod výpo·,ěclnf 
ve smyslu § 1 zák. o ochr. náj., zejména ne podle 
pokud neni zjištěno, že ujednal s nimi smlouvu podnájemní. 
15/130 - l7. 

Srv. léž ,Ir. 50 Č. 67 a Ochrana I str. 129 Č. 146-150. 
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s. dal-Ii nájemník najat~ místnosti zc~l!, nebo ~ části, 
e zařízením nebo bez neho, do podn'Jmu za uplatu, 

která jest vzhledem k nájemnému, které sám platí, 
nepfUněřeně vysoká; 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 13i. 
O útratách řízení a odkladu exekuce plati totéž. co pro důvod 

čís. 2. 

K § 1 odst. 2 Č. 8. 
Inkomodace. 

402 Dle ustálené judikatury dlužno při zkoumání opodstatněno~ 
r vťpovědního důvodu § 1 odst. 2 Č. 8 vzití zřetel k tomu, zda. 

s ldo jaké míry nájemnfk je Um, že dal určitou mlstoost ze svého b -tu do podn~jmu, ve sv~.m ~áje~m p!ávu uŽ,ívacit;I omezen iY to omezeni Jeho práva uZlvaclho Je oznacováno Jako mkomoda-
o _ Pří tom nejde jedíně o to, jak je vypovidaná v užším slo

~~ smyslu obtěžováná podoá!m~m (nýbr~ té~ o .to. že s~ musí.la 
uskrovnit í se svou dcerou v Jediné a to~ Ješte n~Jho!ši ~18tnosti.) 

. Rafio legis uplatněného důvodu výpovedniho le zJevne ta, aby 
.bylo zabránéno vykořislování podnájemníků a obohacování se na. 
úkor pronajímateld, tedy jak v praxi se všeobecně usuzuje, aby 
'byl zamezen podnájem za úplatu zvlášt nepřiměřenou. Zem. 18/7 
30 - 633. -- Rozhoduje intensita inkomodace {dle dobrozdání 
znalce.} Třebaže inkomodace není zvláštní intensí!y, pře,ce tu jest 
a nenf vyvážena zvlášt vysokým prospěchem maJetkovym. Zem 
8/3 30 - 225. 

Poměr přebytku na podnájemném k ínkomodaci. 
403. Přebytek 1/.1etné 226'48 h! činící více než 2.qOI)/o kvoty ná

jemného připadajícího na místnost danou do podnaJmu, uznan za 
nepřiměřeně vysoký, neboi nemůže býti vyvážen inkomodaci způ
sobenou podnájmem vypovídané straně v rozsahu zjištěném. Zem 
5i6 30 - 461. 
. 404. Přebytek na nájemném z pronajatých mistností. má býti 
ien ekvivalentem inkomodace vypovidané straně podnájmem zp6.
sobené. Při zcela nepatrné inkomodacÍ přebytek 989 Kč je nepři .. 
měřeně vysoký. Zem. 917 30 - 590. 

405. Připadá.1i podle posudku znalce na pokoj daný v podn~. 
;em z nájemného částka 244 Kč l/.letně a dostane*1i na POdD~
jemném 900 Kč lj,letně a zbý~á-li po odečteni výloh yS p~dnaJ
.mem spojených a v duchu zákona na 584 Kč propoctenych a 
další -částky 93 Kč za úklid, praní zádon a sypolužíváni kuc~YDě! 
v níž nájemnice sama bydli, 1/, letně 137 Kc - ~elze p~klc:d!"h 
-tuto částku za nepřiměřeně vysokou, nehledíc aDl ku zname 10-
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Důvod výpovědi "nepřiměřeně vysoké podnájemné" 
možno na dále snad vdbec vypustiti. Ponecháni tohoto VYPQ'věd, 
níba důvodu v nynějším zákoně zdá vůbec i nelogickým, 
:noví podnájemnicí od 1. dubna 1928 nejsou podle § 31 Č. 
bec již pod ochranou ani co do vypovědi ani co do výše 
jemného. Nad to sociální ohled na příjmy z podnájemníků 
do jisté mfry II nájemníků chráněných i samo vládní ~:~~,d~~~ 
103/1930 (o pojmu dostatečnosti náhradního bytu p 
kde vypovídaný nájemník má podnájemníky z doby 
Dem 1928 II něho bydlící). Srv. str. 178. . 

9. prokáže-li pronajimatel pravoplatné úřední 
lení k užitečnější stavbě a opatři-li 

komodaci vypovídané, uskrovňující se v kuchyni. 
30 - 533, 

406. Doba, po kterou pokoj byl pronajat, nemá vliv na 
čet příslu3ného podnájem'ného. Zákon nečiní rozdílu 
krátkodobými a dlouhodobými a v úvahu přichází 
doba podnájmu; přiměřenost podnájemného třeba ~()~uzov.'1i 
'poměru podnájemného k nájemnému za tu kterou 
mu. Svolení k výpovědí nemůže vyloučiti ani olmll'o,,!, 
vidané podnájemník 300 Kč měsíčně vnutil 
svolení k výpovědi sama dala podnájemníku vVDově,i. 
kladným je stav v době podání návrhu. Nelze 
§ 1 č. 6 o zjednání nápravy po napomenuti. rovněž není tu 
místě poukaz na § 406 cřs. Zem, 30/7 30 - 665, 

407. Při posuzování přebytku na podnájemnémn řii~l~:ie!tku;~~~:j~ 
každý podnájemní poměr samostatně. a nelze p 
že z podnájmu druhých 2 pokojů přebytek je1i:t menší. 
30 - 884, - Pozn. Nájemník sám plati ovšem nájemné z 
bytu jednotně, takže nepřiměřené obohacováni se nájemnika 
úkor pronajímatelů "vzhledem k nájemnému, které sám plati" 
ochranu podnájemníků proti vykořisfování. pokud jeou jí i 
posud účastní, mají na zřeteli jiná ustanovení zákona - z 
vého užívání bytu podnájemního nemusí vždy vyplývati. 

Srv. též Ochrana I str. 131 Č. 151-164. 

K § 1 odst. 2 Č. 9. 

408. Užitečnost stavby jest Posuzova:;:il:i:~~:~~:,f~~:~th;::J~. ska stavebníkova a s hlediska oživení 
jest pak dána sama sebou povahou stavebních 
jakož i zájmem veřejným. Také nerozhoduje 
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bradni byt, který sou~ uzná za do~!atečný. Náhrad~ 
a jiné mistnosh nežli byty prona)lmatel opatřoval! 

z emusl. Nepočne-li pronajimatel se stavbou do tří 
:'ěsícŮ po odevzdáni bytu a nepokračuje-Ii v ni ne
řetržitě, jest povinen nájemníkovi pronajmouti znovu hyt. zaplatiti útraty stěhovaci a nahraditi jinou škodu: 
N~změněnQ. Srv. Ochrana J str. 137. 

vostavbě, nýbrž jedině velikost užitkové plochy. - Zem. 2817 
30 - 663, 

409. Stavbu, jíž se počet ~ytů z1fZenšu;e (?yty. ve starém dome 
ruši, aniž se v novostavbe za ne poskytuJe nahrada), ,nelze p~. 

kt.dati za užitečnější ve smyslu ustan~ovení Č. 9: nebof. um,!~l ~a
kona směřuíe v prvé řadě k ochrane místnostI bytovym ucelum 
s!oužlcicb. - Zem. 9/1.2 30 - ?81."., • . 

4tO. Zákon předp1suJe zkoumaní uZltecnosb stavby Jako takove 
hlediska všeobecného a nikoli také, má-li stavebntk dostatečných 

. s rosiřlldkd k provedení stdavby a bude-li mu stavba vyná.šeti. -
Žem. 25/6 30 - 520. - Pozn, Podle§ 1 9 Č. 4 rak. zák. iest 

zákoně výslovně stanoveno, že musí býti potřebné prostředky 
ke stavbě k disposici. , • y y w. ,. 
. 411. Nelze přihlížeti k tvrzeni vYPovldaneho, z: nefrtET! na]em
níti nebyli vypovězení a že proto není možno podtah se stavbou, 
neboť není věci soudu zkoumati, zdali z tohoto důvodu bude pro
vedení povolení stavby uskutečnitelným. ježto zákon sám tuto otáz~ 
ku řeší sankci vyslovenou v posledni větě bodu č. 9, .přenechá
vaje starost o provedení zmíněné sankce nájemníkOVI. - Zem. 
3/7 30 - 461. .' • . , , 

412. Při zkoumáni důvodu č. 9 nelze brab zretele na sublekhvlll 
a sociální poměry ná;emnikrl (že výpovědí jest existence malých 
a finančně slabých nájemniků ohrožena.) Zem. 2/7 30 - 480. 
Zákon sám nebéře ohledu na existenční újmy nájemníků, což ply
ne z ustanovení, že náhrady za jiné místnosti než ?~iy pro~aji
matel opatřiti nemusí, tudíž zákon má tu na zřeteh Jen pafre~u 
bydlení a nikoli potřebu jejich z důvodů výdělečných. Zem. 317 
30 - 461. 

Pravoplatnost stavebního povoleni. 
413. Úřední povoleni k stavbě musí býti právoplatDé již v do

bě podání navrhu. (§ 4 odst Ll - Zem. 813 30 - 302 (s!r. 149 
či" 261.J 

Přestavba. - Adaptace. 
414. Užitečnější stavbou může býti i pouhá přestavba jednotli~ 

vtch části domu, nikoli však pouhá adaptace. Pojem přestavby ve 
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liukon -o oCI[w·,wn t' llliijell1lllllÍlkú. - § 1 o.dst. !2 Č. 9. 

Byla~li . výpově~'přiJ!u~těna: jes!. n~jemník Dovh.en nabr,.diiti 
najimateh uiraiy TlUnl, Jde-ll o Ime mi~trJosli 
na a pod.) Jde-li o výpověď z bytu, přísluší nállm.da 
nó.j~mnikovi í v tom případě, když návrhu na 
bylD vybověno. (§ 5 odst. 1.) 

Odklad exekuce vyklizením zásadně jest přípustný. 
výpovědi z bytu vzhledem k náležitostí opatřeni náhradniho 
asi jen v tom případě, když by nebyl náhradni byt, soudem za 
statečný uZ!1aný, v době k stěhováni určené volný, Srv. str. 
čís, 317: 

smyslu technickém, jak je vymezen v § 25 stav. řádu pro hl. 
Prahu. nekryje se úplně s pojmem přestavby ve smyslu zák. 
náj, Touto poslední dlužno rozuměti takové stavební 
se tvoří n(wé mistnosti obyvatelné. Jde-li pouze o 
změny (dotýkající se toliko jinakého rozděleni a 
posavadních), nejedná se o přestavbu ve smyslu o 
Okolnost, zda k takovým změnám jest potřebí stavebniho po,vol •• ! 
či nic, je otázkou stavebního řádu. pro posouzeni stavby 
o ochr. náj. úplně vedlejšf. Zem. 4/11 30 _ 864. 

415. Ta okolnost, že dle posudku stavebnfho znalce 
změny (zvětšeni oken, zřízení nové pavlače). nelze pr<ov,;s!i 
vyklizení bytu vypovidané, nepadá na váhu, neboť 
dosaženo dočasným vyklízením bytu a není k tomu třeba. 
nájemního poměru. Zem. 1816 30 - 493. 

416. Posunuti příčky v bytě vypovídaných a změna 
v šatnu a lázeň s klosetem neni změnou konstruktivní, 
pouhou adaptací. Spltvá-lí podle plánů byt vypovídaného 
kým bytem vypovídajících, může býti projektovaná stavba, 
se tf~a byt~ VY'po~idaného, ,stavbou užitečnější s hlediska vypo_ 
vída)lctho, mkoh vsak s h1ediska vypovídaného a není užitečnější 
stavbou ve smyslu č. 9, Zem. 8/6 30 - 494. 

117. Nejde o užitečnější stavbu ve smyslu č. 9, nýbrž o 

adaptaci bylo~li dáno stavební povoleni k stavebnfm~r~~::::~ 
záležejícfm v podsklepeni dvora a zřízen.í restauračních 
v souterrainu (důvod Č. 9 pro výpověď;z hostinské 
neuznáD]. Zem. 17/6 30 - 534. 

Nepřetržité pokračováni ve stavbě. 
418. Jde o "řádné pokračov-ání ve stavbě" ve smyslu § 1 odst., 

a č. 9, odchýlil-li se sice pronajímdel od plánu, ale neporušil 
~~dpokI~d, že výsledl!á stavba přinese pro bytové potřeby větší 
uZltek nez stavba stara (nedal nové stropy a stropní trámy - l1e~ 
vadl.) - Roz. 21/9 192~ Sb. č. 8322. 
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§ ,1 odst. 2 č. 9. - Umtwruěj,ši "",,,ha. 

I tento výpovědní důvod, zejména ve větších městech, se ča
sto vyskytuje, ačkoli s ~i.m ~.ypraxi konkuruje též dtivod § 3, pro 

ronajímatele mnohdy úcmnelsf, Srv. str. 54. 
P pojem "dostatečnosti" náhradního bytu a jiných místnosU pro 
důvod Č. 9 (zároveň i pro výpovědní důvody č. 12 a 13) hyl u
praven vládním nařízením č. J 03/1930, vydaným na základě § 2 
odst. 2 zákona č. 30/1930, jež jest otištěno na str. 248. K výkla
du tohoto vládniho nařízeni srv, str. 174. 177 a D. 

Povinnost pronajmouti ZDO'Yll byt. - Jiné mistností. 
419. Za podmlnek třetí věty § 1 odsl. 2 č. 9 (zák. č. 48(1925) 

iest prollajímatel povinen pronajati nájemníku nejen byt, nýbrž i 
jiné dříve pronajaté místnosti, zaplatiti útraty a nahraditi jinou 
škodu. (TřeU věta č. 9 jest samostatným předpisem společným 
pro všechny případy, kde se dává výpověď z důvodu č. 9. - Ža
lóbkyně měla v domě žalované najatý krám se skladištěm. Žalo~ 
ve,ná si vymohla svoleni k výpovědi z důvodu č. 9. Se stavbou 
započala až po 3 měsfcich a stavbu pak zastavila. Žalobkyně do
Jlláhala se znovu pronajeti a odevzdání krámu se skladištěm, je,! 
měla dříve najaty. Oba nižši soudy žalobu zamítly .- proto, že 
prý Ueti věta Č. 9 se vztahuje jen na byty srovnáním s § 1 odst. 
3. Nejvyšši soud zrušil rozsudky nižšich soudů a uložil prvému 
soudu, by dále jednal a znovu rozhodL) Roz. 9/1 1930 Sb. č. 9510. 
_ Srv. též č. 465 u § 1 odst. 3. 

Částečné zmaření předmětu nájmu. Nárok 
na znovupronajmuti a náhradu škody. 

419a) Povinnost pronajimatele znovu pronajmouti nájemnikovi 
předmět nájmu podle § 1 odst. 2 č. 9 pasl. věta (zák. č. 44(1928) 
platí i pro byty i pro jiné místnosti (Sb. č. QSlO). Byl .. li ,předmět 
nájmu mez.itím z části zničeni jest nájemce oprávněn žádati, by 
mu aspoň zbyvši část nájemního předmětu byla znovu pronajata 
s poměrnou slevou na dosavadním nájemném (§ 1105 obč. z.) 
(Žalovaným bylo dáno sv-oleni k výpovědi podle § t odst. ~ Č. 9 
z nájemní smlouvy se žalobkyni uzavřené o nájmu 3 krllen. Zalob
kyně se vystěhovala, ~alovaní v čas se stavbou nepočali. Zatím se 
jedna z ktilen zřítila. Zalobkyně žalovala o znovupronajmutí všech 
3 kdlen, prvý soud žalobě vyhověl ohledně 2 kůlen posud stojí
cích, ohledně třetí žalobu zamítl.. Odvolací soud zamit1 žalobu 
zcela. Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc k novému rozhodnuti. Neplati tu ustanovení § 1112 obč. z. 
o zrušeni nájemní smlouvy zánikem věci najaté, nýbrž ustanoveni 
§ 1105 obč. z., podle něhož lze obdržeti í obmezené užívání na
jaté věci, obou ostatních kdlen, ovšem proti sleoě poměrné části 
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Zá!kion ,o OIOhr.auě ,nájemníků. - § 1 odlst. t2 č. -10. 

10. potřebuje-li pronajimatel bytu nutně sám pro 
sebe a utrpěl-li by značnější újmu, zůstala-Ii by ná
jemní smlouva v platnosti, nežli nájemník, byla-li by 
zrušena. Při tom se však nehledí k újmě, kterou si 
pronajimatel sám způsobil svým jednáním neb opo
minutímj 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 189. 

dosavadního nájemného. To plyne i z účelu ustanoveni č. 9, zjed .. 
nati zase onen stav, jaký by byl bez výpovědi, čemuž nebrání 
částečné zmařeni věci. Ve věcí samé nebylo lze přes to rozhod_ 
nouti, poněvadž odvolací soud nevyřídil ostatni část odvolání. že 
se žalobkyně nemdže dovolávati výhody Č. 9, protože prý včasné 
zahájeni stavby sama svým postupem a zaviněním zmařila. Roz. 
2716 1930 Sb. č. 10058. 

K § 1 odst. 2 Č. 9 léž sir. 59 č. 81 a Ochrana I ,Ir. 137 č! •• 
165-172. 

K podmínce opatření dostatečného náhradního bytu srv. str. 189· 
č.314-324. 

K § 1 odst. 2 č. 10. 
Nutná potřeba. 

420. Nutná potřeba jest ta, na jejímž uspokojeni závisí zacho .. 
váni nejdůležitějších právních statků pronajímatelových, tedy jeho 
života9 zdraví, hospodářské existence a pod. Potřebuje-li vypovl_ 
dající podle posudku znalce lékaře ve své nemoci naprostého kli
du a ošetřovatelky, která v malé a tmavé kuchyni bydleti nemůže, 
jest dána nutná potřeba podle č. 10. Poněvadž zdra9í je nejddle
žitějším statkem člověka, ustupuje hospodářská situace stran do 
pozadí. Přes to, že tato II vypovídané jest zajisté horši (ač ne 
beznadějná, jelikož po 9 měsíců v roce vydělává 1000 Kč měs.) 
než u vypovídající majitelky domu, uznána větši újma na straně 
vypoviáaj/ci. Zem. 31/7 30 666. 

421. Nutná potřeba bytu vypovídaného pro vypovídající jest 
dána, když spoluvypovidajici nemá žádného vlastního bytu a bydU 
pouze v bytě své manželky jinde a má tudiž zákonný nárok, aby 
se mohl do ného domu nastěhovati. - ;lem. 8/11 30 - 888. -
Stejně: Nedostatek vlastniho bytu jako podstatné potřeby životoi 
odůvodňuje nutoou potřebu ve smyslu č. 10 a 12 í u spoluvlastnice 
(tato bydli po přeloženi manžela u rodičů, náhradni byt s úpravou 
vypovfdajícimi nabízenou uznán za dostatf!čný.) Kr. 31/12 28 - 641 
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§ 1 ,cds1. 2 IČ. 10. - Nutná poJt!lieIba - věuší újcrna. 

"otraty řízení jest povinen pronajímatel nájemníkovi nahraditi, 
'Í když so~~ výp~věcf připustíl. Odklad exekuce vyklizenim jest 
zásadně pnpustny. 

Nový důvod č. 20 liši Se od důvodu Č. 10 hlavně tím, že při 
<1ilvodu Č, 20 odpadá osvědčeni větší újmy na straně vypovídaji
cího pronajimatele. Ovšem í jinak jsou podmínky obou těchto dil
vodů samostatně upraveny. Srv. str. 199. 

422. Nutná potřeba bytu výměnkářského jest osvědčena již tím, 
je vypovídající (výměnkářka) byclli posud u majitelů nemovitostí 
(kde vš-ek pro neshody s majiteli v klidu ani bydleti nemohou) 
a nemají samostatného vlastniho bytu. Kr. 2516 30 - 250. 

423. Není nutné potřeby ve smyslu č. 10 a 12, když nenasta, 
posud případ, který nutnou potřebu bytu udánlivě založí (nedošlo 
dosud k postoupení usedlostí, se sb-any vypovídajfcích vlastníků 
a uchýleni se jich na výměnek.) - Zem. 17/9 30 - 30. 

424. Má-li VYPOVídající jako vdova po zaměstnanci na velko
statku naturální byl, z něhož bezprostředně nehrozí jí odstranéni, 
není zatím nutné potřeby, byť i neměla na užívání naturálního 
bylu právní nárok. Kr. 18/4 30 - 80. 

425. Není vlastni nutné potřeby pronajímatele, nepostačuje-li 
posavadni domovnický byt pro rodinu nynějšího domovnika. Není 
tu ovšém ani důvodu č. 11 ani všeobecného dle § 1 odst. 1. -
(Tento bylo by možno uznati j~n, kdyby v domě nebylo vůbec 
<lomovnického bylu.) - Zem. 31(5 30 - 455. 

Druhý byl v obci. 
426. Má-li vypovídající v téže obci již jeden byt a domáhá se 

bytu vypovídaného proto, že hyt, jejž má, potřebě jeho nestačí 
(aby byt vypovídauého připojil ke svému nebo jinak používal obou 
bytů). nelze dáti svoleni k výpovědi. nepředloží-li povoleni okres
ního úřadu podle § 1 zák. č. 118/1928 (v Praze magistrátu). Zem. 
23{8 30 a j. - Stačí však, bylo-li toto povolení předloženo během 
iizeni výpovědního před jeho skončením. neni třeba vykázati je 
hned současně s návrhem. Zem. 31/7 30 - 666 a j. 

Potřeba pro rodinu. 
427. Výpovědní důvod (č. 12) je tehdy opodstatněn, když pro .. 

najimatel potřebuje bytu nutně sám pro sebe, t. j. když bytu 
potřebuje nutně pro svou vlastni osobu a svou rodinu. Provdáním 
svým přestala dcera býti příslušníkem rodiny navrhovatele, zalo· 
živši se svým manželem novou vla.tní rodinu, při čemž na věci 
.ničeho nemění okolnost, že zůstala se svým manželem i po prov· 
{lání nadále v domácnosti svých rodičťl. Z tohoto důvodu nemůže 
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Zátkton o och..l',&l1ě iI1ájemnÍlků. - § 1 O;dlsrt. '2 'č. 10. 

proto strana vypovldající domábati se svolení k výpovědí kdyi 
vlastně jeho rodina se Q jednoho člena zmenšila (mohlo' by se-' 
jednati snad jen o důvod č. 13). Zem. 8(8 30 - 714. 

" .. ., ,Potřeba bydlení. 
~28! ~rl. uc.el~ a pov~ze .. zvlastní. ochr~D,! naJemniků ;e&t u byli} 

př1hlizeb Jedloe k potrebe bydlem. (Ma-h vYPovídající ve svém 
pos~vadnlm .. ~ytě 2 podnáj~mníky ~ byt jinak pro ni a příslušníky 
rodlny, Q nez dle zakona Jest pOVInna se starati, svými rozměry 
postačuje, neni nutná potřeba osvědčena.) Stav skutkový ohledně
nutné po~řeby .. i.est posuzovati podle doby, kay návrh na svo
leni k vypovedl byl podán; na možnou změnu fl budoucnosti, 
očekávanou nelze v řízení o návrhu podaném bráti zřetel. Kr 
10(10 30 - 454. • 

429. Tvrdí-li se potřeba bytu z dtlvodů existenčních (že 
vídající chce byt pronajati za vyšší činži). padá důvod po.třE,b,. 
dle č. 10, jelikož týž má na zřeteli jen potřebu 
20(5 30 - 449. 

Rozšíření závodu. 
430. Nutnou potřebou rozumí se jen ukojeni potřeby bydleni 

po~~d se týč~ u~ájeni exist~nce hospodářské pronajímat-de. Ne: 
stacl, potfebuJe-h vypovídaJfcf místnosti k rozšířeni živnosti ho
itinské, tudíž jen k zlepšeni živností v místnostech posavadnfch 
již za předchddce n.y~ějšiho majitele domu provozované. Kr. 7/4 
30 - 173. - Steine neuznána nutná potřeba k zřízeni pokoj4-
pro hosty při hostinské provozovně. Zem. 27/9 30 - 772 nebo< ero ub~t~vání p.~rsonálu: Kr. 9/9 29 - 355. k pouhému ro~šíření 
zlvnosb, Jen uhaleni eXIstence oeh udržení provozu živností vy 
povídajícího .v dos,!vatfnim rozsahu. Zem. 15J7 30 - 603. -

~31. Pouh~ zlepseru podmínek prosperity rozšířením závodu na 
kram vYPo~Jdané (koncentrace obchodu a snfžení režie) nemdže-. 
Butnou potrebu ve smyslu č. 10 a 12 ani zásadně odůvodniti _ 
lfení-U dána p"rvni zákl~dni podmí!lka důvodů výpovědních' dle 
c. 1,0 ~ 12 .obema, spolecná, t. osvedčeni nutné potřeby pro vy_, 
povldaJicf, lest navrh zamitnouti, aniž by bylo třeba zabývati se
b~že zkoumán~m dalších podmínek uplatňovaných důvodů výpo. 
vednich, pro c. 12. dos~atečnosti náhradního krámu pro vypoví_ 
dané a pro č. 10, ktera ze stran by utrpěla větší újmu svolením. 
nebo nesvolenfm k výpovědi. Kr. 1/3 29 - 83. 

432. I když by (podle posudku znalců) možnost použíti mfstno
s~ .. vypovídanou . str~no~ n.aj~~ý'ch ! ohledu zdravotním a hospo
~a:sk~m mohla b,ýh prrzmve]sz nez v bytě posavadním, neohroa' 
ZUJe-ll v~ak setrvan~ v h~tě posavadním samo o sobě vážně jeho, 
zdravotm stav a eXIstencI, neni nutné potřeby ve smyslu č. 10 ft. . 
12. - Kr. 6/8 29 _ 295. 
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§ ,1 .Q,dSIt. 2 č. ,H>. - Nrwtná :po~řcl>a - větší- újlma~ 

Úkoly veřejnoprávní. 
433. Ohledy na důle-žitost úkonů veřejnoprávních ústavd soci

.dlně pojišfujícich samy o sobě nestačí, aby mohly tvořiti důvod 
výpovědní podle § 1 (ani Č. 10 ani odst. 1.) To plyne i z ustano
vení § 31 Č. 4 a contrario. jenž vylučuje z ochrany pouze domy 
ústavů takových, pokud jsou od 1/11 1918 v jejich vlastnictví. _ 
Svoleni k výpovědi vyžaduje tu splnění podmínek povšechných, 
jako II každého jiného pronajímatele u důvodu č. 10 zejména o
svědčeni nutné potřeby v tom smyslu, že vypovídajicí bez míst
ností vypovídanou stranou používaných nemůže svoje úkoly ve
řejnoprávní řádně plnit. Nejsou-li osv~dčeny podmínky zvláštního 
důvodu výpovědního v § 1 č. 10 výslovně upraveného, nemohou 
tytéž okolnosti vůbec tvořiti ani jiný důležitý důvod k výpovědi 
.e smyslu § 1 ods!. L -- Kr. 2.(4 29 - 54. 

Pominuti důvodu potřeby po návrhu. 
434. Odpadne-li během řízeni důvod nutné potřeby v návrhu uplatM 

ňovanv (nemocná manželka vypovídajíciho zemřela) jest ke změně 
skutkového stavu tim nastalé v nesporném řízeni o svoleni k výa 
povědi přihližeti, i když změna ta stala se po vydání usneseni 
v odpor vzatého a teprve v rekursu byla namítána (§ 12 nesp. 
pat, § 4- odst. 2 zák. o ochraně nájemnik6). - V případě Č, 10 
tím spíše, poněvadž nebylo by pak vůbec možno použiti bytu 
vypovídaných k účelu, pro který nutná potřeba byla prvýln soudem 
uznána (§ 1 odst. 3). Předpis § 4 odst. 1 posl. věta má jen ten 
význam negativní, že nemůže býti příhliženo k jiným důvodům, 
než které byly uplatňovány v návrhu, předpis ten v/:iak otázky 
zkoumáni existence a oprávněnosti důvodů v návrhu uplatňovaných 
jinak se nedotýká. Kr. 10/10 1930 - 413. 

435. Námitka, že vypovidajicí straně nejde o získáni bytu pro 
sebe, nýbrž že zamýšlí s bytem vypovídané strany jinak dispono
.. ati. jest nerozhodnou vzhledem' k sankci vyslovené v posledním 
odstavci § 1 zák. o ochr. náj. pro případ nedodržení účelu výa 
povědí. Zem. 1I/ II 30 - 872. 

, Větši újma. 
436. Ujma nemusí býti nutně jen újmou majetkovou, nýbrž dlužno 

uznati i újmu na statcích ideálnich. v da!lém případě i újmu na 
zdravi. Zem. 8/11 30 - 885. -- Stejně: Ujma na zdraví jest vždy 
důležitější než poubá újma majetková; tuto lze napravHi, což 
ohledně oné je pří nejmenším pochybno. Kr~ 30/4 30 _ 201. 

437. Při _ocenění stupně újmy jest vycházeti z exístenénich pod
mínd hospodářských obou stran se zřetelem k tomu, pro kterou 
stranu má nutnost bydleti V nájemním bytě v domě cizím poměrně 
nepříznivější hospodářské důsledky. (počítá·li si cenu oájemnihQ 
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Zá:k:on 10 oohďan.ě :náj-eillníiků. - § 1- odiSii. 2 IČ. 10. 

bydlení přiměřeného v jiném domě vypovfdaný na 2000 Kč a 
tato částka 1/8 jeho pravidelných služebních přijmů. kdežto u 
povídajícího, bydlícího v bytě v cizím domě, z něhož dostal 
pověd, 1/5 - uznána větší újma na straně vypovídajícího, výpově,l 
připuštěna.) Kr. lB/ll 29 - 453. 

437. Není větší újmy na straně vypovídané, je~li v 
je spolumajitelkou, byt, který není pod ochranou ('~§-3c'I'" ',_'ov. 
hude podle výpovědi jiné spolumajitelky pro VYPOO'V~i:~d;~a,~n:~0ť.u,;:::;~:zll;~~: 
dříve, než jest stanovena v usneseni výpověď p . 
k vyklizeni - v ohledu bytovém vypovídané 
z výpovědi. Kr. 20/8 30 - 378. 
. 438: <?tázku .• větš~ újmy)e,st P?suzo,,:ati se stránky hospodářské, 
1 kdyz Jde o Jmake pouzztz mlstnosll vypovídající stranou než. 
k by?le~i. Zna~e~~-~i možnost ~~oužiti bytu vypovíde.né strany 
pro učely vypovldaJlcl strany (rozšlreni místností k účelnému obsta~ 
ráváni nemocenské péče nemocenskou pojišfovnou v domě, jehož 
nabyla po 1/11 1918) pouze úsporu ve vydáních, v poměru k celko~ 
véml} finan~nímu ~ospodářstvi vypovídající strany méně významnou 
kdezto ~~rusení uvale,mni sml~?v~ p~o vypoyidanou v jejich pom~~ 
rech pnmo ohrozem. hospodarske eXlstence. lest pokládati za osvěd
čenou větší újmu na straně vypovídané. Kr. 27/10 30 - 23. 

Zavinění újiny. 
.~39. Jestliže vYPovidajicí. strana koupila dum s chráněnými 

na/my v r. 1930 prolo, aby Sl v něm mohla zaříditi prádelnu a tak 
si zalo~~i svou existenci, ;m~inila si újmu sama, neboť k uvede
?é!llu ~ u,,:elu neměl~. kup,ovab dóm. stojící pod, ochranou zákona, 
!ehkoz Jl muselo byh znamo, že náJemní smlouvy lze vypověděti 
Jen se s.::o~ením soudu ~ v důvodů v zákoně uvedenfch. Když tak 
p~e~e ~~lnll~, pak nemu~e s~ dovolávati újmy, jež prýšti ze zacha .. 
va~l nOlemr;zch .s~luv e~lstuJídch v. době, kdy dům kupovala, ježto
vohla nezpusoblly prostredek k ukOjení potřeby založení existence 
čímž újm~ ~ynějši si sama způsobila. Zem. 17/12 30 - 989, ~ 
... 440. NamltC!: že vypovídajic! strana si sama způsobila újmu tím, 
ze prodala SVU) spoluvlastnický podíl na jiném domě a že se sama 
do bytu v tomto domě nenastěhovala, nelze přisvědčíti, ježto scházf 
pŤedp~kl~tf ,takové disposice vzhledem k pouhému spoluvlastnicivi 
vYPovldajlCl stcany k uvedenému domu. Zem. 11/11 30 - 872 

441.. ~Zaviněni új~y na str8ně vypovídajíci nelze spatřo~ati-· 
v tom, ze ~p:.~dala pre~ 2 lety svti; dtlm v jiné obci a přistěho
va~a se: ac lIZ nemocna, do svého nedostačujícího bytu, Vypoví. 
daJíc!, Jako vlastnice domu může se nastěhovati do kteréhokoli 
bytu, který se v jejim domě uprázdni a nemůže býti nijak nuce
na, aby setrvala ve svém dřívějším bytě, byl i byla již nemocná ... 
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§ 1 odlS[. 2 Č. 11, ~ ;Po~i'eha. !l)l'lO ·podmJi"k 

11. potřebuje-li majetnik podniku továrniho, zlvno
stenského nebo zemědělského k účelům provoznim 
pro svého zaměstnance nutně bytu, zřizeného přÍ 
podniku pro ubytováni zaměstnanců podniků; 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 141. 
Tltraly řízeni hradí pronajímatel. 
Odklad exekuce vyklizením jest zásadně přípustný, leč by šlo 

o byty, které jsou přistupny toliko prostorami náležejicími k pod. 
niku (§ 3 Č. 4 zák. Č. 45/1928.) 

Pravoplatné potvrzeni politického úřadu o potřebě bytu vypoví. 
daného nájemníka pro zaměstnance podniku jako základní pod
mínku tohoto výpovědniho důvodu jest vykázati již v návrhu. -
[§ 4 odst. 1 zákona.) 

a nemohla proto, jednajíc v mezích svého práva, sama újmu si 
zaviniti. Zem. 3If7 30 - 666. 

442. Zákon vyžaduje příčinnou souvislost jen mezi újmou a jed
náním neb opomenutím vypovidajícf strany. Na motivu, proč, a v ja
kém úmyslu vypovídající tak jednala, nezáleží. Ve slově "opome· 
nutí" nelze spatřovati výraz určující stupeň zavinění, nýbrž toliko 
protiklad slova "jednániu , čimž chtěl zákon vyjádřiti pouze, že 
každý čin jak positivnf tak negativní vypovídajíci strany je rele· 
vantním, pokud jím .byla způsobena újma. (Vypovídající přenechali 
v r. 1929 svůj obchod jiné firmě. Timto jednánim zavinila újmu, 
kterou dle svého tvrzení trpí Um, že nemá nyní obchodnich mist. 
nosti, Výpověď nepřipuštěna, nerozhodno, že vypovídající tvrdí, že 
dřívějšího obchodu se vzdali prGto, že neprospíval.) - Zem. 7/7 
30 - 541. 

442 aj Měli·li vypovidajfci v nedávné době volné byty, jež pro
najali, způsobili si újmu vlastní vinou. nepoužili-li jich pro sebe 
(pokud již tenkráte bytu potřebovali). Kr. 2818 30 - 23~ . 

K § 1 odst. 2 Č. 11. 
Potvrzeni potřeby podniku politickým ůfadem. 

(§ 4 odst. 1.) 

443. Předmětem potvrzeni podle § 4 odst. 1 věta 3. (zákon č. 
48/1925) je pouze potřeba bytu pro podnik a nikoli též, zdali jde 
o byt zřízený pří podniku pro ubytováni zaměstnanců (Sb. adm. 
Č, 5353.) - Je nezákonné, odepře~li správní úřad vydati potvr
zeni o tom, že majitel podniku potřebuje bytu pro své zaměst
nance jen z toho důvodu, že nejde o byt, nýbrž o kancelářské 
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§ t odst 2 Č. 12. - [NlUilrná PIQri:lĎeoo. - rnálhrl'lwdlllri, ibyrh. 

12. potřebuje-Ii pronajimatel bytu nutně sám pro 
sebe a opatří-Ii nájemníkovi náhradní byt, který soud 
uzná za dostatečný; 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 143. 
Ůtrary řizení hradí pronajimatel. 

místnosti (najaté posud bernim úřadem.) Dóvod odepření, že před~ 
pis § 1 odst. 2 Č. II se týká toliko nájmu bytů a nikoli kance~ 
lářských místností, které nelze kvalifikovati jako hyt, nemá opory 
v zákoně, nebot při rozhodnutí správního ůřadu dle § 4 nelze pn
hlížeti k jiným důvodům, než jaké měl dle § 4 cit. zák. výlučně 
mltí n. zřeteli. Nól. 21/1 1928 Sb. adm. č. 7045. 

444. Majitel hostinské koncese, kterou dává ve vlastním domě 
provozovati pachtýřem, není oprávněn domáhati se potvrzeni po-: 
litického úřadu podle § 4 {zák. Č. 48/1925} za účelem ubytování 
zaměstnanců tohoto podniku (IIMajetnikem podniku žirmos~enskéhofl 
ve smyslu § 1 odst. 2 Č. 11 zák. o ochr. náj. není majitel konce .. 
se. nýbrž pachtýř). Nál. 30/4 1928 Sb .• dm. Č. 7245. . 

445. Než úřad vydá pronajímateIi potvrzení podle § 1 odst. 
č. 11 zák. č. 48/1925 musí objektivni bytovou potřebu podniku 
stíti zřetele-m k místnostem nájemníka, kterému má býti vVDo'věif;' 
dána. V řízení z:a tímto účelem vedeném má nájemník Do,stavelli 

úřad přiblížeti také k místnostem vlastního bytu strany. Rozhoduje o žádosti za potvrzeni POd~e~~Cjít~.~~~~!~~~~~~. 
(má~lí ve svém bytu dostatek mistností 
případě potvrzení odepřiti) NáI. 17/3 

446. Bylo~li potvrzeni politického 
návrhem na svolení k výpovědi, není tím spolehlivý prftkaz 
nutné potřeby ve smyslu § 4 odst. 1 a § odst. 2 č. tl. (Potvr
zení vydáno před rokem, vypovfdajicf strana dosáhnuvši podle to~ 
boto výměru připuštění výpovědi, nevedla proti straně nyní vyo; 
povidané exekuci vyklizením, čimž výpověď pozbyla účinností. -
Výpověď na nový návrh nepřipuštěna, poměry odůvodňujíci nut~ 
nou potřebu před rokem se mohly změniti, z teho, že vypovída
jící nevedla exekucí na základě prvního svolení k výpovědí nut~ 
no souditi, že potřeba již v době stěhovací Debyla nutnou. Zem. 
21/7 30 - 626. 

K § 1 odst. 2 Č. 12. 
Nutná potřeba Str. 274 Č. 420-433 u § 1 odst. 2 Č. 10. 
Opatfeni náhradniho bylu doslateěnóho. Str. 1b9 Č. 314 až 

32'; též Ochrana I str. 146 č. 200, 201. 
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§ 1 .,<ls!. 2 ~. 13. - iPojd'dba [,,'O dblli - ruiliriadni' byt. 

Odklad exekuce vyklizením zásadně je přípustný, ovšem se :tře
'telem na n.áležito~t op~třeni náhradních místností, jako podmínku 
výpovědi, Jen, neJ~o~-h náh~~dní místnosti v době pro stěhování 
určené pro vypovedeného nalemnfka volny. Srv. poznámky u § 1 
odst. 2 č. 9. 

Tento dóvod liší se, kromě jiných zvláštních podmínek od no
vého. důvodu výpovědaiho č. 20 hlavně tim, že při důvodu č. 20 
odpadá podmínka opatřeni dostatečného náhradního bytu (nebo 
jiných náhradních místností) nájemniku pronajfmatelem. 

podmínka opatřeni dostatečnosti náhradního bytu (nebo jiných 
místnosti) byla pro řízení soudní blíže určena autoritativním výkla
dem pojmu .,dostatečnosti" náhrady vládním nařízením č. 103/1930. 
vydaným pro soudní řízeni o svoleni k výpovědi z diivodu č. 12 
{též 9 a !3.) 

Vl. Dař. ČÍs. 10311930 otištěno na str. 248. v}'klad k němu str. 
174, 177, 187. Srv. též pozn. u § 1 odst. 4. 

13. potřebuje-li pronajimafel bytu v domě, jehož 
vlastnictví nabyl nejméně tři roky před podáním 

. návrhu na výpověď. pro své ženaté nebo vdané děti 
nebo pro děti, které sňatkem hodlají založiti vlastní 
domácnost, a opatří. li nájemníkovi náhradní byt, který 
soud uzná za dostatečný. Byla-Ii podle tohoto usta
novení dána výpověď z jiného bytu v témže domě, 
nelze tohoto ustanovení užíti před uplynutím jednoho 
,oku. 
Znění tohoto ustanoveni bylo zákonem ze dne 27/3 1930 Č. 30 

Sb. z. a n., jímž byla účinnost zákona Č. 44/1928 prodloužena od 
1". dubna do 30. listopadu 1930, částečně změněno. Tak!o změněné 
.znění bylo zachováno i v zákoně č. 16611930 nyní platném. 

K výkladu změn srv. str. 194 a n. 
lllavni změna spočívá v tom, že použiti tohoto důvodu bylo od 

1 dubna 1930 rozšířeno též ve prospěch svobodných děti proDa
iímatele. jež hodlají teprve sňatek uzavřiti, 8 druhé strany však 
(lpět ťlbmezeno na jeden případ v roce. 

K § 1 odst. 2 č. 13. 
Zenaté a vdané děti, lhůta jednoho roku, poměr podná

j.mlll. Str. 199 č. 3~6-328. 
Srv. též Ochrana I str. 151 Č 218. 
Povinnost znova pronajmouti byt (§ 1 odst. 3) - SfV. č. 

u § I odst. 3. 
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Záklon 10 o:dhr8illé nájlemll!~ku. - §, 1 ,odJ~t. 2 Č, 

Rozdíl mezi drlvodem č. 13 v nynějším zněni a 
výpovědnim Č. 20 záleží (kromě jiných podmínek) 
že II důvodu č. 20 odpadá potřeba opatřeni náhradních m.ist" •• tí 
pronajimatelem,' naproti tomu však nelze důvodu č. 20 použiti 
prospěch dětí pronajimatele ještě svobodných. 

St'V. k tomu str. 196 a 199. 
I pro tento výpovědní důvod, který - stejně jako důvod Č. 

12 - jest pokládati podle zákona (§ 30) zásadně za příp',,!. 
nejen u bytů. nýbrž i II jakýchkoli jiných místností [OloctlOd,nic 
a pod.), stanoví pojem "dostatečnosti" náhradního bytu 
ných náhradních místnosti vládni nařízeni č. 103/1930, 
na str. 248. 

K pojmu "potřeba" v novém znění srv. str. 197. 
Útraty řízeni hradí pronajimateL 
O odkladu exekuce vykHzenim plati totéž, co pro dúvod č. 

14. potřebuje-Ii vla"tnlk domu nutně sám pro 
bytu, z něhož se po 1. srpnu 1914 vystěhoval. 
nenabyl-li domu koupi nebo směnou po 31. prosinci 1925 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 14. 
Útraty řizení hradí pronajímatel. 
Odklad exekuce vykHzenim přípustný. 

15. chce-Ii se vlastnlk domku nastěhovati na 
do bytu ve svém domku, který má pouze jeden 
byty, a jehož vlastnictv! nabyl před 30. dubnem 1 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 152, 14. 

K § 1 odst. 2 č. 14. 
447. Výpovědní důvod Č. 14 předpokládá, že se vlastnik po 

1914 nejenom z bytu, nýbrž vůbec z domu vystěhoval, že 
v době výpovědi bytu ve svém domě nemá (nikoli bydlí-li v 
ném bytě v domě.) Zem. 28J5 30 - 411. - Srv. též Ochrana 
str. 152 Č. 219. 

K § 1 odst. 2 Č. 15. 
Jeden nebo dva 

448. Znění zákona "domek má jeden nebo dva byty" n:;~;::~~~::~ 
jasně tomu, že o počtu by tll ve smyslu ustanovení č. 5 
rozdělení místnosti v domě dle pdvodního stavebního 
skutečné obývání v době návrhu. Má-li domek dle 
nejde o spojení by trl a není zapotřebí svoleni okresniho 
§ 1 zák. Č. 11811928. Zem. 2511 80 - 655. - Steině Kr. 
- 489: Nerozhoduje, jak bylo jinak ve skutečnosti. ať již i 
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§ ;1 I(}.d!st. 2. 'č. 1"5. - Doonek nej'výše o dv.Oiu ;bYlteroh. 

Časová hranice nabyti vlastnictví u výpovědního důvodu č. 14· 
a 15 vůči záko..?u Č. 4411?28 v o noyém zákoně k pozdějšímu ter" 
minu ve prospech prona)fmatelu (Jak obdobně se dělo v zákod 
nech dřívějších) posunuta nebyla. 

Útraty řízení hradí pronajimatel. 
Odklad exekuce vyklizením přípustný. 

jakýchkoli, jednotlivých mistnosti v domku užíváno a jaké uživúni· 
bylo kdy berní správě oznámeno. 

449. Zákon nečiní rozdilu co do velikosti domu, přes to, že 
užívá výrazu domek. rozhoduje jedině počet by trl, nejvýše dva 
v domě. Rovněž nežádá se v zákoně žádný výkaz o opravdovosti· 
úmyslu vypovídajíciho do bytu na trvalo se nastěhovati (v tom 
směru poskytuje zákon vypovídanému ochranu proti zneužítí tohoto 
výp. důvodu jedjně ustanovenfm § 1 odst. 3). Nerozhoduje též, že 
vypovídajíci jest toliko spoluvlastníkem neboť i tu zákon rozdílu 
nečiní a spoluvlastník jest též vlastníkem k celému domu, hy! i jen 

. částečně, Legimitace navrhovatele i ohledně podilu manželky jako 
spoluvlastnice jest prokázána nejen jeho f/J.nkcí jako správce domu, 
nýbrž i ustanovením § 1238 obč. Z., nebo! vypovídaní ani netvrdí-, 
že by byla manželka vypovídajícího správu svého majetku mu byla 
odňala. Kr. 1/6 28 - 327. 

Chce.1i se nastěhovati do bytu ve svém domku. 

450. Zákon nerozeznává při důvodu č. 15, zdali, jak a kde. 
vypovídající vlastník posud bydlil rozhoduje jedině. že v domku 
nemá svdj byt li když bydli u rodíM v jiném bytě v domku}, Při 
tom jiné úmluvy dle tvrzení vypovl daného učiněné o placeni 
nájemného a placeni jiných náhrad předem nemohou svolení 
k výpovědi dle § 1 odst. 2 Č, 15 a § :l odst. 3 vyloučiti, pokud 
nejde o smlouvu nájemní ujednanou na určitou dobu, jež posud. 
n.uplynula. Kr. 3/8 30 - 342. - Steině Kr. 2714 28 - 269: Ne
rozhodno, kolík oiob ve skutečnosti v domku bydli a že vypo· 
vídající se posud zdržovali ve svém domku s výměnkářem v bytu. 
tohoto. Tento byt Dení bytem jejich a nejsou tudiž v bytu ve svém 
domku posud nastěhováni. Zdali vypovídaný má pro sebe jiný byt, 
při důvodu č. 15 nepřichází vůbec v úvahu, to může míti význam 
nejvýše pro odklad exekuce vyklizením dle zákona Č. 45/1928. 

451. Důvodu Č. 15 nem-(iže se dovolávati vlastník, který jil 
v jednom bytě ve svém domku bydlí. Zem. ll/ll 30 - 913. 

452. Bydlí-li strana vypovídajíci v provisorní přístavbě domu,. 
jejíž obýváni bylo povoleno jen do listopadu 1929, nelze tvrditi, 
že již v domě bydli. Zem. 25/7 80 - 655. 
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16. opatří-li pronajimatel nájemníkovi nadnlěr'ného 
',bytu o 4 nebo vice obytných místnostech ~;r:~~~:~i~~: 
který soud uzná za přiměřený; tohoto u 
užíti jen na byty a jen tenkráte. chce-li vlastník 
nastěhovati se do bytu sám nebo ubytovati v 
své ženaté nebo vdané děti. Byt jest nadměrný, 
'počet dospělých osob byt obývajících, nečítaje 
služebné, menší než počet obytných mí.tností 
šený o jednu. Nedospělé osoby čítají se vždy 
a při lichém počtu také zbývající jedna za do,sp,ělol 
osobu. Za obylné místnosti nepokládají se ktLch,yn 
špíže. koupelny, verandy, pokoje pro služebné a 
vedlejšÍ příslušenství a místnosti, kterých majitel 
potřebuje k vykonávání svého povolání; 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 16 a n. 
Tohoto důvodu výpovědního na rozdíl od důvodu Č. 15 

zněni zákona (v Č. 16 "chce~li se nastěhovati do bytu", v č~ 
"do bytu ve svém domku") lze použíti i tenkráte, když vypo',ld. 

·'jíci v domě již v jiném bytě bydli. 

453. Stačí projev vlashlíka v návrhu učiněný. že se chce 
trvalo do svého domku nastěhovati, osvědčení vážnosti 
'úmyslu zákon v Č. 15 nežádá. Kr. 20/3 30 - 135. 

Nabyti vlastnictví před 30. dubnem 
454. Podmínce nabytí vlastnictví před 30. dubnem 1926 

vyhověno, jestliže vypovídajíci nabyl polovice d,?mku v r. 
a druhé polovice až r. 1929. Zem. 11/12 30 - 965. - Srv. 
ohledně spoluvlastnictví též 

455. Jde-li ° nabyti domku dědictvím, tudfž universální 
uskutečňuje se vydáoitn odevzdací listiny (§ 797, 819 

-§ 145. 146 nesp. pat,): nerozh,oduje, kdy se stal vklad do 
kových knih. Kr. 20/3 30 - 135. . vyp •• vildi, 

Vzdáni se práva 
456, Smírem možno se vzdáti uplatňování dtivodu 

.,pozdě;ši doby. kdy se nájemník zavázal se vystěhovati). Kr. 
- ~27. 

.K § 1 odst. 2 Č. 16. 
Opatření přiměřeného náhradního bytu. Str. 189 Č. ~1·1~.'1'. 
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§ 1 ,odst. 2č, 17. - VIta.lnídiům v <>lwl. 

O útratách řízení a odkladu exekučního vyklízení platí totéž, 
ca pro důvo~. č:'v 12. ,'" . 

pojem .. pnme~enosfl nahradniho bytu pro tentG výpovědnf' 
dtlvod jest nym upraven § 2. 3 vládního nařízení Č. 103/1930., 
Znění tohoto vládního nafízení str. 248, výklad str. 186. 

V souvislQsti s ustallovením č. 16 doporučovalo by se v zákoně. 
o ochraně ná!e~ni~1Í z~l.Iljmo'!ti určit~ ~t~novisko k otázce přípust~ 
nesti t. zv. dllcl vypovedl t. I. z částI najatých místností. 

Snad i na te.a. způsob, že by uznal výpověď takovou za při-
pustnoU ohledně přebytečných místnosti u bytů nadměrných vůbec 
{í o 3 pokojích}, při čemž by otázku, zdali nájemníku stačí byt 
posavadni bez místnosti, z nichž výpověď se mu dává, bylo soudem 
posuzovati podle analogie dostatečnosti bytu náhradního. 

- Toto ustanovení by ovšem předpokládalo zevrubnější úpravu 
{roipočteni nájemného, další ochrana ve zbývajících místnostech" 
počítání podnájemníků pro nadměrnost bytu atd.) 

17. má-Ii nájemník v obcí, v níž bydli nebo vyko
nává své povolání, dům, ve kterém jest přiměřeně' 
veliký byt nepodléhajici ustanovením tohoto zákona; 
ustanovení tohoto lze užiti pouze na místnosti užívané· 
k účelům bytovým; 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 24 a 154. 
Utraty řfzeei hradí vlastník pronajímaif!l. 

K § 1 odst. 2 Č. 17. 
Dům, v němž jest byt nepodléhající ochraně. 

457. Ze slov "má· li .. " nutno usuzovati, že rozhoduje pouze
skutečnost, že za pdsobnosti zákona Č. 44/28 tu byt nepodléhající 
ochraně ndjemnikil skutečně byl (byt uprázdnil se po 1/4 1928, 
byl vl.slnicí domu pronajat na dobu od 15/10 1929 do 10[91934) 
Okolnost, že vypovídaná byt ten prona;ala na delší dobu a Um 
zbavila se možností jej volně vypověděti, nevylučuje důvod č. 17. 
Je sice pravda. že praxe soudní ustálila Srl na tom, že vypovída
ná má míti také 'Doln,ou disposici s bytem. r o však neni myšleno 
fak, že tato volná disposice tu must býti ještě v době návrhut,~ 
nýbrž stačí, že za pdsobnosti zákona uplatněný důvod zavádějí
(libo má strana volnou disposici s bytem. Pii opačném výkladu 
by se stalo ustanovení Č. 17 vůbec ilusornim, ježto by každý vy-

vlastník domu mohl se snadno uměle zbaviti disposic3~ 
prostě tim, že by jej pronajat na řadu let a smlouvu ná-

dal zajistiti knihovně. - Zem. 917 30 - 588. 
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Zá'kJon ,o odhr,aně IThájemní,ků. - § 1 ,{)dsrt. 2 ,č. 117. 

Odklad exekuce vyklizením jest zásadně přípustný. 
podmínku od~ladu P?dl~ § 1 z~k .. č. 4?/1928:. ;te:>~I~?~~~'~Ý 
beze své viny Jiné, potrebe OdpovldaJfcf nabrady 
tlivých případech řešiti též se zřetelem na zvláštni pe,dn,in.ku 
výpovědniho dtivodu v řízeni o svoleni k výpovědi soudem 
že "má v obcí dllm, ve kterém jest přiměřeně veliký byt 
<haiicí ochraně". 

I pro tuto souvislost 8 otázkou odkladu doporučovalo 

v zákoně jasněji vyjádřiti, zdali k splněni uveden'éé~~:~~::I:~::~ 
'Čf 17 stačí již objektivní skutt2čnost, že v domě r 
jest byt přiměřeně veliký, nepodléhající ochraně, 
když z některé příčiny přechodně Deni pro něho Sjet,;e:::~~,~ 
(na pffklad vypovIdajiei nebo jeho předchůdce 
d.lši dobu. pod.) Podobně by mohl býti pro 
výklad .slova "má~li'j, zejména í v tom směru, zdatí se 
vlastnictvi v pozemkové knize vložené, stači~1i i spolt,~l,:st,sic' 
a v kterých případech (na př. společné vlastnictví manželů) 

Srv. též str. 208 a 209 k obdobným podmínkám nového 
novení § 1 odst, 2 č. 20. 

458. Zákon v § 1 Č. 17 klade pouze za podmínku, 
·maií v· téže obci dům, v němž jest přiměřeně veliký 

hajíci ochraně zákona. Že byty ve vlastním ;i~~~~~~~~J;il~:~ najali a nejsou pro ně ihned volné, . 
důvod Č. 17. Zákon dle slovného 
jen objektivní možnost u nájemnika. 
domu v obci. Že si tuto možnost 
posicemi s byty ve svém domě 
povědi překážeti. Nerozhoduje 
očekávati a od kdy. Při jinakém výkl"du 
,kalí včasným pronajmutím bytu ve vl,,,tnhn 
vyhnouti a ustanovení § 1 odst. 2 Č. 
'smyslu. - Kr. 2212 29 - 640. 

Byt přiměřeně ve"",y" 
459. Znění zákona o ochr. náj. jako zákona vý;i'mečn<iho 

odst. č. 17 nelze vykládati~způsobem rozšiřu;ícím v ten 
by sloučením nebo sečtením místností více byttl v domě 
:DO byt přiměřeně velký posavadnimu bytu 
utvořiti. (Byt vvpovídaných má 3 místnosti s 
vlastním i dle tvrzení vypovídajících jsou ;~~:~~~~~!:~;:!E!;i: 
-chraně pouze o 1 a 2 místnostech. Výpověď Ď 
418 30 - 321. 

460. Je·li část bytu V poschodí a část bytu ve dvoře, nelze 
.přiměřeně velikém bytě mluviti. - Zem. 20/5 30 - 449. 
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Bylo by konečně možno snad uvazovati i o rozšířeni tohoto dů
vodu výpovědního na p.~ípad: n;á.lí nájemník dům jinde a není vázán 
·sVÝ~ povo~~~ím nebo J.lOaky~~ důležitými svými poměry :la nynější 
svoJe ~y?hste. . ~b t.ěl-Il ~y pres to v místě setrvati, bylo by pak 
ieho veCl opatřIti SI byt Jiným způsobem. 

Pokud jde o o!ázku "přiměřenosti" velikosti bytu v domě nájem
.nikově, třeba,~ovsem tento pojem vykládati tu samostatně, se zře
telem na zvl~stní, povahu tohoto zákonného ustanoveni. 

Obdoby predplSu § 2 vl. nař. č. 130/1930 (.tr. 248) o přímě
řeD~sti~~ náyhrad~i~o byt,~ bylo by lze užiti toHko ohledně ;ozsahu 
'(flpřnnere~e velzky by~ )' .. Y to:n směru ustanovení § 2 vl. nař. 
(byt aspon o 1 mfstnosh veisí nez počet dospělých osob) odpovídá 
celkem í výkladu ze srovnání ustanoveni č. 16 a 17 i jinak vy
plývajícímu. Srv. Ochrana I str. 2721. 

461. Zákon podle slovního znění v § 1 č. 17 výslovně klade za 
podmínku výpovědí jen přiměřenou velikost, t. j. prostorový roz
sah bytu na roz~il, od př~dcházejiC{~o Č. 16. Nelze proto k jiným 
Qkolnostem a ze)mena a01 k té otazce, zdali v daném případě 
volný byt vyhovuje indivíduelnim konkretním potřebám a osob~ 
simu sta"!u vypovídaných zásad.ně přihlížeti. (Výpověď připuštěna 
.přes to, ze v~J(o~~da~f na,mítalI, že vo~ný byt v jejich domě, byt' 
1 rozsahem prlI?erer;e veliký, se nachazí ve 3. patře a zdravotní 
stav spoluvypovldane bydlením ve 3. patře by hyl ohrožen) - Kr 
24/1 .9 - 21. . . 

• Místnosti užívané k účelům bytovým. 
462. Duvodu Č. 17 nelze použiti, jestliže nájemník v části naja

tých místností provozuje živnost (elektrotechnickou.) - Zem 20/5 
30 - 436. . 

v v Byt S krámem. 
463. Ponevadz ustanovení § 1 odst. 2 č. 17 lze užfti pouze na 

místnosti • užívané ~ ~čelt1m bytový,?.' nelze; tohoto výpovědniho 
dů.vodu v~bec pouzlb na smlouvu naJemní, Jejlmž předmětem jest 
nájem kramu s bytem za nájemné jednotně smluvené a to ani o
ble?il,ě ~jstn..?s.U u~ív.aných k účelům bytovým, neboť možnost čá
~tecne vyp~vedl přI Jednotných nájmech provozoven s byty a to 
Je!, ohledne prOf}ozoven. zákon upravuje jedině pří důvodu výpo
v~~~~m, dle § 1 odst. 2 Č, 18, z čehož naopak nutno souditi, že 
pr~ II~ych ~ důvode~h výpovědních, zejména i při důvodu č. 17 
neJhlíze pre,dycházeJícim, obdobnou výpověď částečnou ohledně 
místnosti k ucelů?1 y bytOVým používaných neuznává. Kr. 5/8 30-
3i3, 398. - s,te/ne Zem. 22/8 30 - 733: Pfipustnost výpovědi 
nelz~ odůyodnlti a zákonný předpis č. 17 Qbejíti Um, že se k žá
dosti o připuštěni výpovědi připojuje dodatek, že vypovídaný ob~ 
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Zálk!o'll 10 oohraně iI~ájemn'ÍJků. - § 1 od5'Í'. :2 ,č. 1'8, 

18. byl-Ii nájemník pravoplatným rozsudkem 
výrokem živnostenského úřadu zbaven žhrn()stenskéh( 
oprávnění nebo byl-li odsouzen soudem pro 
nebo pro trestné činy, uvedené v §§ 205 aj a 
tr. z. ze dne 27. května 1852, Č. 117 ř, Z., ve 
čl. X ci •. nař. ze dne 10. prosince 1914, Č. 337 
jímž se zavádí řád konkursní, vyrovnávaci a odDŮlr~ 
v §§ 414, 416 a 387 zák. čl. V/1878 (uh. t;:~~:~~ 
zák.) a v § 4 zák. čl. V/1916 o nuceném v' 
mimo konkurs a o změně některých usta,,0·vel.í 
kursního řádu. Z těchto důvodů lze dáti vvoově,ď 
z místností uživaných k provozováni živnosti, 
nejsou částí bytu; vztahovala-li se nájemní smlotlv 
také na jiné místnosti, urči k návrhu ná.je.nné 
mistnosti připadající soud vykonaje potřebné 
Nezměněno. Srv. Zákony n str. 82. 
I při tomto výpovědnim dtlvodu dle zákona (§ 5 odst. 

najimatel jest povinen nahraditi útraty řizení nájemníkovi 
hledu na výsledek, tudíž í když soud k výpovědi svolí. -
.tr. 158. 

Odklad exekuce vyklízením jest tu zásadně lJřipustný. 
V obou těchto směrech ovšem nejeví se toto stanovisko 

na při povaze výpovědního důvodu č. 18 věcně od,fiv"dn.ěn". 
19. prokáže-li cizi stát, který jest vlastníkem 

že potřebuje místností pro účely své 
misse nebo svého konsulárniho úřadu že 
nutně potřebuje pro ubytováni zaměstnanců této 
neb úřadu, ač nabyl-li vlastnictví domu před 1. 
n em 1928 a požívá-Ii Československá reIlubHI 
týchž výhod ve státě, o který jde. Prohlášeni o 

drží krám na dále za stejných podmínek jako dosud. Dilči 
věd je nepřípustná vzhledem k nedflnosti předmětu náimu. 

K § 1 ods. 2 č. 18. 
464. Pouhý zánik živnostenského oprávnění (následkem 

nájemníka jako pachtýře nebo náměstka pronajfmatetem) 
vodem výpovědi podle § I odst. 2 Č. 18. Zem. 25/8 30 -

Srv. též Ochrana I str. 154 Č. 223-226. 
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§ Lomst. e. č. 20. - Nový 'vÝI'<>vědmi {\ův,~d. 

zda vzájemnost je zachovávána, dává soudu v při
padech pochybných ministr spravedlnosti v dohodě 
s miníst.rem ~ahraničních věci; toto prohlášení jest pro 
soud zavazne i 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. 30. 
Slovy .,1. dubnem 1928" v nynějším zněni zákona nahraženo ve 

smyslu ustanoveni čl. VII zákona č. 16611930 dřívější zněni: ú-
činností tohoto zákona" (t. j. zákona č. 44/1928.) ft 

• I ~.ři. tO.n:to ~ýpovědyo!m důvodu útraty fíze!lí nese vždy, vypo
vlda/lCI ClU statl rovnez odklad exekuce vykhzením jest zásadně 
pfípustný. 

20. potřebuje-li pronajímalel bytu v domě, jehož 
vlastnictví nabyl nejméně dva roky před podáním 
návrhu na vypověď, pro sebe nebo pro své ženaté 
nebo vdané dítě nutně, pro lože nemá jeden nebo 
druhý dostatečného bytu vlastního, a neoctne-li se 
nájemník výpovědí neb opatřením dostatečného bytu 
jiného v hospodářské tísni. Ustanovení tohoto nelze 
užíti, má-li pronajímatel nebo jeho dítě, v jehož 
prospěch se dává výpověď, dostatečný byt vlastní 
nebo má-li ve svém domě v obci dostatečný byt 
nepodléhající ustanovením tohoto zákona. Byla-ll 
z tohoto důvodu dána výpověď z jinéhO bylu v tém
že domě, nelze ho po dobu platnosti tohoto zákona 
jíž užíti. Tohoto výpovědního důvodu lze užíti pou
ze na místnosti užívané k účelům bytovým. 

Nový ddvod výpověd"! přÍpojený v zákoně č. 166/1930 S plot-
D<lsti od 1. prosince 1930. 

Útrtlty řízeni hrad! pronaji11ititel. 
Odklad exekuc'(! vyklizením zásadně' přlpusfný~ 
Výklad k tomuto novému ustanoveni str. 199 á: no' 
Podmínky výpovědi podle Č. 20 I 
1. Vlastnicl"i (spoluvlastnictví} domu dua roky; str. 204. 
2. Mistnosti uživané nájemnikém k účelům bytovým, str. 211. 
3. Jediné použití v témž- dOJIii-'do 3]/12 19311,str. 212. 

, 4. PronajUnatel nebo jeho ženaté neb'o vdané dítě f 
a} nemá dostátečného bytu vlastniho, sft. 200', a zátooeň 
bl nemá ve ,vim domě v ohci dÓ'stafečliý byt zákonem nechrá

něný, str. 204. 
5. Nájemník výpovědi' neortne se -O' hospo'dářské tisnĚ, str. -210. 
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Zákon o od13,.,ně nájomnJjků. - § 1. odst. 3. 

Z užiti výpovědmho důvodu č~ 20 čelí .zákon rozšířením usta .. 
nov:~i § 1 odst. 3 na tento d~~o~. Dle § 1 odst. 3 }ze upráz~ .. 

W ného bytu použiti pouze k ucell. pro který výpovea by la pn .. 
n:štěna při důvodu č. 20 tudiž k nastěhování se prona]fmatele 
fditěte 'j~ho} ve lhůtě v § 1 odst. 3 stanovené. Možnost výkonu 
povoláni pronajimatele {dítěte} v tomto bytě ustanovením § 1 
odst. 3 ani poslední -větou § 1 odst. 2 č. 20 (shora podmínka 2.) 
však patrně vyloučena není. 

,'I Byla-Ii připuštěna výpověď z důvodů uvedených 
v odst. 2. pod Č. 10. až 16. a 20.. jest povinen pro· 
najimatel vypovězenému nájemníkovi znovu pronaj. 
mouti byt nebo jinou místnost a nahraditi mu zavi_ 
něnou škodu, nebude-li jich do 4 neděl po uprázd_ 
nění použito k účelu, pro který výpověď byla povO-, 
Jena. Do této lhůty se nepočitá doba potřebná k ú
pravě mistnosti, bylo-Ii s úpravou začato nejdéle ,',', 
14 dni po uprázdněni místnosti a je-Ii v ni řádně po
kračovánO. 

V novém zákoně rozšířena působnost tohoto ustanoveni na no .. 
vý důvod výpovědnf č. 20. 

Jinak nezměněno. Srv. Zákony II str. 85. 

K § 1 odst. 3. 
Povinnost pronajmouti znovu byt 

a nahraditi škodu. 
465. Povinnost pronajmouti podle § 1 odst 3 byt znovu ná-

jemci stihá prooajímatele v každém případě. aniž záleží tom. 
proč nebylo bytu použito k účelu, pro nějž by I uvolně~. 
že pronajimatel prona;al již byt jinému, nelze spatřovati obi;.ktiv,;i< 
nemožnost splnění. - Nárok na náhradu škody podle § 1 
předpokládá pronajimatelovo zavinění. (K výpovědi svoleno 
§ 1 odst. 2 č. 13 - potřeba bytu pro vdanou dceru. Dcera se 
nenastěhovala do uprázdněného bytu, l!oněvadž byl lékařem uznán 
za škodlivý pro zdraví jejiho dítěte. Zalovaný se dohodl s jiným 
nájemrukem v domě o výměnu bytu, dcera se nastěhovala do to
hoto jiného bytu. byt výpovědi uprázdněný pronajal tomuto jIné
mu nájemníku. Žalobě vypověděného nájemníka, by byl žalovaný 
uznán povinným pronajmouti mu opět byt, vyhověno, další žalobn. 
žádost o náhradu škoáy, jež mu vzešla vystěhováním z bytu, za
mltRuta.) Roz. 28/3 1930 Sb. Č. 9782, Věst. Č. 882. , 

,Srv. léž sir. 27a č. 419 a 419a) u § I odst. 2 Č. ,9. 

290 

§ 1. 'od\si. 4. - ,p,oJ,,,,,, 'lliÍlh«udlnmo bylllu. 

(') Pojem náhradního bytu dostatečného podle odst. 
Z., č. 9., 12. a 13., a náhradního bytu přiměřeného 
podle odst. 2., Č. 16., bud e stanoven vládním naří. 
zením (č. 103/1930 Sb. z. a n.) 

Toto nové ustanoveni připojeno v § 1 jako 4. odstavec zákonem 
č. 301} 93~ a z..l!chováno v platnosti i v nynějším zákoně č. 166{1930. 

Vladm narlzeni ve smyslu tohoto zákonného ustanoveni bylo 
vydáno již před platností zákona č. 166/1930 dne 26. června 1930 
pod. Č. 103 Sb. z. a n. a platí patrně í pro dohu účinDosti záko
na Č. 166/1930, nebot' pÍlsobnost jeho neni časově obmezena. Slo .. 
vo "bude ll bylo by tudíž v nynějším zněni zákona (čl. VII zák. 
Č. 166/1930) nahraditi časem minulým, ("byl"). s případným pří
pojením čísla dotyčného vládniho nařízeni ve Sb. z. a- n. 

Vládn! nař!zeni Č. 10a/1930 jesl otišlně.o pod B) na str. 248. 
Výklad k němu str. 174 a n. 

Náhradni byt dostat.čnt. str. 177. 
Počet místnosti obytných str. 177, nutné příslušenstvi str. 179 

místností k výkonu povolání str. 179. pro podná;emníky str. 177: 
Poznámky tam uvedené bylo by doplniti ještě v tom směru, že 

v pHpadech svoleni k výpovědí z důvodu č. 9, 12 a 13 II nájem~ 
niktl, kteří v době podání návrhu měli v bytě podnájemníky z do
by před 1. dubnem 1928, další náležitostí dostatečnosti náhradniho 
bytu jest, ž~ prooatfmatel neodepře svoleni k tomu. aby nájemník 
i v náhradmm byte mohl miti podnájemniky, jinak by náhradní 
byt se zřetelem na ustanoveni § 3 odst. 1 věta 1. vl. nař, za "do
statečný" ve smyslu § 1 tohoto vl. nař. nebylo lze považovati. 

K § 1 odst. 4.· Vládní nařízení č. 103/1930 Sb. z. a n. 
Opatřeni náhradniho bytu, sir. 189 č. 314, 314a). 
Náhradni byt z části původního bytu, .tr. 190 Č. 315. 
Náhradni byt v nájmu třeti osoby, str. 191 Č. 317. 
Náhrado! byt dostatečný, str. 191 Č. 319-320. 
Nájemné z náhradnlho bytu dostatečného, str. 192 č. 321 

až 323. 
Náhradni byt pHměřený, str. 101 č. 318. 
Exekuce vyklizenim proti poskytnuti náhradniho bytu str 

190 Č. 316. ' • 
Výpovéd z náhradnfbo bytu pro neplacenI' nájemJiéhot str. 

193 Č. 324. ' 
Náhradni byt mimosoudní, str. 193 č. 325. 
~66. Náhrad_! byt. který byl majilelem domu zajiilě_ pouze na 

2 TOky, nelze považovati za dostateč_ý. Zem. 17/1230, - 989. 
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Nezávadnost v ohledu zdravotním str. 180. 
Možnost výkonu dosavadního povolání str. 181. 
Výše nájemného z náhradního bytu: 
aj ee lIlastním domě vypovídajícího pronajimatele, str. 182, 
bl v domě jiném, str. 183. 
Náhradní byt přiměřený, str. 186. 
Jiné náhradní místnosti dostatečné, str. 187. 
Další ochranu i po 1/4 1928 v náhradnim bytě zákon no"k"I.;': 

nájemnfku v mezích ustanoveni § 32. Srv. též str. 19. 

§ 2. 
p) Smlouvy nájemni a podnájemní, ucmene 

čitou dobu před 3, květnem 1920, zanikaji pr'Djít:id{ 

Náhrada části nájemného z náhradního 
vypovidajicim pronajimatelem. 

467. Bylo .. li dáno soudní svoleni k výpovědi. z bytu 
Č. 9 zák. Č. 44/1928) vzhledem k prohlášení 
nahradi nájemci rozdíl mezi vyšším ná-.jemným, 
hradnim bytě a nižším 
za náhradní byt
nýbrž jest závazek 

bytu. Yypovídajíci "~;:'~~k'~~j" 
styku povinen tento z 

z důvodu § 1 odsl. 2 Č'Eť/~~;::~~ír:f.~~!~: za dostatečný, leč místo 
přiměřen.ou činže 5000 roene. v podání z 
právním zástupcem učiněném uvedla. že jest zá'va ... 
žalobcům po dobu, po kterou hude nabízeny náhradní 
hati ochraně nájemctl, nahraditi, oč' budou nájemnici 
vice než 5000 Kč činže za nabízený náhradní byt podle ~~o,ia. 
Usnesením z 2<?j9 1928 bylo, dáno svoleni. k výpovědi. 
nájemnika o zaplacení toho. co musel zaplatiti v'ňáh",drÚU! 
vice než 5000 Kč ročně, vyhověno. NáhradnÍ- byt podle § 
Č. 9 jest přiměřeným, je-li. kromě jiného. přiměřeným ii. n,íjer'!."é 
z náhradniho bytu, srv. roz. Sb. Č, 8194. Roz. 29/9 
Č. 10192. 

K 62 odst. 1. . 
Obnova nájmu (§ 1114 obČ. Z., § 569 ch.) ,Ir. 33 č'v:~;;-:.td.ď 

,.' Smluvni 
468., Končila .. li nájemní doba podle smlouvy U~~vI:~~cl,~!::~ 

3/5 1920 leprve p. té, do kdy má plalili nynijši zákon o 
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času, jestliže před uplynutim nájemní doby, a to ve 
"Ýpovědni lhůtě zvláštnimi předpisy stanovené nebo 
v mi"tě obvyklé, buď nájemník prohlási, že v nájmu 
nechce pokračovati,. anebo pronajimatel dá se svole
!Úm soudu podle § 1 výpověď. Výpovědi této nenl 
potřebi při skladištich, jde-Ii o stavbu podle § 1., odst. 
2., Č. 9. Jinak obnovuje se smouva nájemni a pod
lIájemni na neurčitou dobu • výpovědni lhůtou zvlášt
!Úmi předpisy stanovenou nebo mistě obvyklou. 

(') Ustanovení předchoziho odstavce nelze užíti na 
smlouvy nájemni a podnájemni učiněné na určitou 
dobu o mistnostech, na které se nevztahovala. naří
zeni o ochraně nájemnikil, uvedená v § 33 zákona 
ze dne 8. dubna 1920, čf •. 275 Sb. z. a n., prokáže-Ii 
pronajim",tel, že je znovu jinak pronajál již před vy_ 
hlášením tohoto zákona. 

[BJ Smlouvy nájemní a podnájemni učiněné na ur
čitou dobu po 3. květnu 1920 pokládaji se po dobu 
platnosti tohoto zákona za učiněné na neurčitou do
bu s výpovědni lhůtou zvláštními předpisy stanove-

nájemnlků (v tomto případě zákon Č. 44/1928 platný do 31/3 1929) 
lze z nájmu podle § 1114 obč. z. dáti výpověď, jejíž účinnost na. 
stáne teprve až pomine účinnost njměišiho zákona na ochranu 
Bájemníků. (Nájemní smlouva. ui,e-dnaná v r. 1914 do květnového 
terminu 1929, neproměnila se ve smlouvu nájemní nB neurčitou 
"obu dříve, než uplynula smluvená nájemnf doba. Vtpověd daná 
dne 26/4 1928 na rok ke dni 30/4 1929 - aóy podle. smlouTY se 
nájem neprodloužil mlčky na dobu delší - j,est podle §. 560 Č. 1 
cfs. a § 1114 obě. z. i bez. svolení soudniho přípustoa). Roz. 221:11 
1928 Sb. Č. 8432 -:. Pozn-. Důsledkem prodlouženi ochrany až na 
dobu nynější zdstal patrně i tento nájemní poměr od kvěblového 
termínu 19~9 jako nájem na dobu neurčitou; ovšem na dále- pod 
ochranou. Srv. Sb. č. 7023. 

Srv. léll ,tr. 135 Č. 212.). 

K §2 odst. 3. 
Ochrana I str. 158 Č. 229. 230. 
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nou nebo v místě obvyklou. Na výpověď pr<lQ"jín.". 
lelovu jest užíti ustanoveni § 1 s tím obmezením, 
před uplynutím smluvené doby nájemní může nr,nn,," 
jímatel vypověděti smlouvu takovou jen z 
uvedených v § 1, odst. 2., Č. 1. až 5., 7., 8. a 9., 
v § 3. odst. 2. 

(,l Ustanovení předchozího odstavce nevztahují 
na smlouvy nájemní a podnájemní učiněné na 
tou dobu kratší 3 měsíců, leč by nájemník užíval 
se svolením pronajímatelovým déle 3 měsíců. 
Nezměněno. Srv. Ochrana I str. J58. 
Činiti rozdíl v zákoně mezi smlouvami ujednanými na 

dobu před a po 3. květnu 1920 - rozhraní účinnosti tohoto 
noveni zavedeného v našem zákoně o ochraně nájemniků č. 
1920 - v dnešních poměrech nezdá se vtibec odůvodněno a 
mená spíše jen komplikaci v právním posuzováni n2~e~~~;~hl 
měrtÍ posud chráněných, ujednaných z doby před l. 
na určitý čas, jinak věcně neúčelnou. Srv. k tomu blíže Ochrana 
sir. 159. 

Otázka zrušení nájemních smluv na určitou dobu uj"d"an.ýcll;' 
posud chráněných, bývá vzhledem k ustanovení § 2 zákona 
ná;. v praxi vůbec sporná, zejména v těch případech, 
smlouvě na určitou dobu smluvené Jest ujednáno, že 
prodlužuje na další určitou dobu za stejných podminek, 
před skončením nájemní doby v určený čas (na 1/'2 roku a 
dána výpověď. 

Ddsledek, že nájmy před 1. dubnem 1928 ujednané na 
dobu, končici po tomto dní, zlistávaji jako nájmy na ne.rc:/I; 
po uplynuti smluvené doby na dále i za platnosti 
pod ochranou, jest v6bec ve vnitřním odporu s U;I~:~~~,e~i:~d~.,~l 
ě. 4 platného zákona, podle něhož všechny nájmy nově 
po 31;3 1928 vůbec z ochrany jsou vyloučeny, ať jde o 
dobu určitou čí neurčitou. 
, Právnicky jde sice při prodlouženi dřivějšibo nájmu podle 
obč. z. o týž nájemní poměr, hospodářsky však jde již' o ":i:::::~i 
poměr nový, zákonem proti vdli prollajímafele na čtvrtletni n 
období vždy znova obnovovaný. 
Poněvadž pak ochrana zvláštniho zákona v nýnějšim stavu 

mená v podstatě jen zabezpečeni hospodáfských zájmů chl,áněnj'é~. 
nájemnikt'i. i toto však zákon novým pronájmdm od 1. __ . ___ ."._" 
na dále odepírá,. jeví se jen důsledným, i pokračováni 
dle v61e obou smluvních stran v čas předem souhlasně 
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§ 3. ZmeruŽ'Írváruí. - N'lruřizeni s!Íayehnílho úřadu. 

měl skončiti, po uplynuti smluvené doby nájemni hospodáfsky a 
tudíž ve smyslu zákonné ochrany pak í právně pro obě strany 
považovati za pronáiem nový, na dobu neurčitou zákonem samým 
stanoveny -:- dle základního předpisu § 31 Č. 4 v nynějším zněni 
po 1. dubnu 1928 z ochrany vyloučený. 

Ustanovení § 2 -- pokud bude vtibec uznáno ještě za vbodna 
a účelno i na dále snad je zachovati v příštím zákoně o ochraně 
nájemníků - bylo by při dnešní konstrukci systému ,ochranného 
omeziti na smlouvy nájemní na určitou dobu ujednané před 1. dub. 
nem 1928, při nichž smluvený čas nájemní uplynul před tímto 
dnem (a jež po pfeměně v nájmy na neurčitou dobu ještě za plat .. 
nosU dřívějších zákont'i ochrany se staly účastny). Pro tuto ochranu 
stačilo by snad í všeobecné ustanovení § 1 a 31 zák., o ochr. Dáj. 

Srv. k tomu též Zákony II str. 87. 

§ 3. 
(,l Po dobu účinnosti tohoto zákona muze prona

jimatel žádati zrušeni nájemní smlouvy bez výpovědi 

K § 3. Rozsah užívacího práva nájemníkova 
Zneužívání_ 

Užívaci právo nájemníka, str. 44 č. 49-51. 
Telefon - Tabulka na domě, str. 45 č. 52, 53. 
Rozhlas. - Antena, str. 46 Č. 54. 
Náklad na opravy v bytě, str. 47 ". 55-57, 
Soudní ochrana pronajimatele proti porušení nájemních 

pr;'v za trvání nájmu, str. 49 č. 62-66. 
Zaloba o o,dslr81lění podnájemnlka a lřetích osob z bylu, 

sir. 50 Č. 67-70. 
Nařízení stavebního ůřadu. 

Řizení, pravoplalnost, str. 58 č. 77-80, str. 60. Č. 83-86. 
Stavba nutná, -užitečnější, pouhá oprava, str. 59 Č. 81. 
Přestavba, dobrovolné vykUzeni, zá_nik nájemní smlouyY 

.tr. 59 Č. 82. 
Žaloba o zrušeni nájemní smlouvy 

K § 3 odst. 1. a vyklizení. 
Soudní řízeni podle § 3 odst. 1. sir. 56 Č. 71. 72. 
Zneužíváni ke značné škodě, str. 57 č. 73..:....86. 
K § 1118 obč. z. (u nájmd nechráněných) sir. 61 Č. 87. 88. 
Zrušeni nájemní smlouvy pro neplaceni nájemného, str. 61 

Č. 87, 88. 
T. zv. stavební přispěvek, sir. 61 Č. 89-92. 
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ien zneuživá-li nájemnik bytu ke značné škodě pro. 
najímatelově, nebo musi-li se pronajaté staveni z na
řlzeni stavebniho úřadu znovu stavěti nebo zbořiti, 

(') Z těcbto důvodů může býti také dáno svoleni 
k výpovědi podle § 1. 
Nezměněno. 

K § 3 odst. 2. 
Nesporné řízení o svolení k výpovědi 

z důvodů § 3 odst. 1. 
Zneuživáai ke značné škodě. 
469. Užívá-li vypovídaná strana naíatého předmětu v mezích ná

jemní smlouvy, nelze v tom spatřovati zneužíváni dle § 3, nebot 
zneužívánim může býti jen jednání protismluvni. - Zem. 10/10 
30 - 789. 

470. Strop bytu t;talézajíciho se pod bytem vypovídaného hyl 
4krát tak promočen,_ že klenba promočením jest vážně ohrožena a 
musí býti dle posudku znalce opravena nákladem 5000 Kč. I když' 
není prokázáno, že vyliti vody -v bytě vypov idaného se stalo ú
myslně a při které příležitostí. skutek promočeni dle posudku 
znalce v bytě vypovídaného (nikoli od vadného potrubí). nasta_ 
lého sám nasvědčuje. že v bytě vypovídaného bylo s vodou ne
opatrně zacházeno a tfm škoda nastala. Výpověď připuštěna. Zem. 
14/5 30 - 409. 

471. Jde~li o dům 40-50 r, starý, v němž za celou tuto dobu 
podlahy nebyly obnovovány, o nájemníka bydlfciho v témže bytě 
déJe než 16 let, který pro nedostatek prádelny v domě 
v bytě práti. není vadnost podlahy sama sebou nastalá 
by, byť i bylo nutno podlahu vytrhati a nahraditi novou, 7.""""" 
váním bytu ke značné škodě ve smyslu § 3 zák. o ochr. náj. a' ~ 
§ 1118 ohč. z. Kr. 11/6 30 - 131. 

Nebezpečí požáru. 
472. Uskladňováni bareld s petrolejem ve dvoře v těsné pIh:. 

kosti plechových nádob s popelem přes zákaz městského úřadú; 
(nebezpeči požáru) - zneužíváni najatých mistnosti obchodq.ích. 
Nerozhodujfl, zdali bylo dáno napomflnuti a byla.1i možná nápravá' 
zjednána. nejde o d6vod č. 6. Kr. 15/1 ~O - 18. 

473. Ukládání pilin !Ul pddě proti pfedpíslÍm polic~jniho 
ohrožuje bezpečnost domu proU po~áru ltu uznán dllvod 
vědi § 1 o<lst. 2 Č, 61. Kr. 3/3 30 - 96. Tovněž ukládáni 
v kdlničce přes zákaz (vyhláškou v domě). Kr. 28/6 30 
Ste;n': Ukládáni hořlavých látek na půdě, začež hyl vY:P01ricL;,;ý .. · ••• ·· 
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Otraty řízení o svoleni k výpovědi podle § 3 odst. 2 z ddvodů 
uvedených v odst. 1 - dalši zvláštní dJlvody výpovědni k 20 ddM 
vodům 'fl § 1 odst. 2 vypočteným - hradí nájemník, bylo-li ná~ 
vrhu na svolení k výpovědí vyhověno pro zneužíváni bytu (nebo 
'iných mistnosti) ke značné škodě, Jde-li o druhý z těchto důvo
~ií výpovědnich {nařízeni stavebního úřadu dóm zbořiti nebo ZDO

"Va stavěti} jest pronajímatfll povinen nahraditi útraty řizení ná
jeoltl.íkovi, i když výpověď byla připuštěna. Srv. str. 159. 

Odklad exekuce vyklizením jest při svoleni k výpovědi u obou 
d6vodů výpovědních v § 3 odst. 1 uvedených vyloučen {§ 3 Č. 2 
zák. Č. 4511923.) 

Užívací právo ná;flmnika (§ 1098 obč. z.) str. 40. 
povinnosti pronajímatelfl a nájemce. str. 41. 
Udržováni bytu, str. 42. 
petitomí ochrana nájemníka, str. 43, 44. 
poměr § 3 zák, o ochr. oaj. k § 1118 obč. z. str. 51. 
NaNzení stavebního úřadu ddm zhořiti, str. 53, znovu stavěti 

str: 55, novostavba str. 56. 
Opravy domu - vyklizeni, str. 54. 

dfakráte soudně potrestán. Jde o opětné hrubé porušováni po
řádku v domě, obava před vznikem požáru ztrpčuje pobyt v do
w.ě. Nejde o pouhou nepřístojnost, jde-li o čín, který trestní zá
kon stíbá, nerozhoduje, že vypovídaný t. Č. bydlí v domě sám. 
domovní pořádek neznamená jen upraveni vzájemných vztahů jed
n9tlívých spoluohyvatelů domu. Zem. 4/10 30 - 758. - Pozn. 
V, obou případech ,se zdá. že by se spíše mohlo jednati o důvod 
výpovědi podle § 3, zneužívání najatého pfedmětu k (hroz1cí) 
z.~a~né škodě. Rozdíl mezi výpovědním důvodem §·1 odst. 2 Č. 6 
a,§ 3 záleží hlavně v tom, že při prvním důvodu jest třeba opě. 
tovri~bo opakování i po napomenutí, u důvodu, § 3 napomenutí 
ne!).! třeba a nerozhoduje zjednání nápravy. hrozícLškoda se však 
vy;a,cluje značná, což při hrozícím požáru ovšem" \;ývá pravidlem. 
Jinak účinky svolení k výpovědi pro obě strany ,(co do útrat 
i možnosti odkladu) jsou při obou Uchto důvodech výpovědních 
"'íné. 

474. Okolnost, zda (v udávaném znečištění bytu)' lze spatřovati 
té! zneužíváni ke značné škodě, je otázkou' právní. jejíž řešení 
náleží soudci. Nafídíl-lí"soudee, aby mohl okolnost tu bezpečně 
po.ouditi, složeni zálohy na dllkaz znalecký a dllkaz teo--neinohl 
pak provésti proto, že vypovídajfcl nesložil zálohu, právem pro
hlásil 'důkaz ten za neprovedený a --dtisledkem toho uplatněný 
ddvod dle § 3 zaneproká.aný. Zem. 13/5 30. - 416. , 
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ZákiDlD. o odhroo.ě l!1áj~mmťků. -' § 4. 

§ 4. 

[ll Chce-li pronajimate! dáti výpověď, učiní to pís"mn 
nebo protokolárním návrhem u okresního soudu, 
obvodu jést byt. V návrhu buď uveden mimo 
dobu, na kterou se dává výpověď, důvod zam".l". 
výpovědi a nabídnuto jeho osvědčení. Jde-li o 
výpovědi podle § 1, odst. 2., č. 11., musí býti 
podniku prokázána pravoplatným potvrzením 
kého úřadu [administrativní vrchnosti] prvé 
V žádosti o potvrzení jest udati nájemníka, kt,,,élll 
má býti dána výpověd, a zaměstnance, pro 
majetník podniku bytu potřehuje. Nájemník budiž 
strana o zahájeném šetření vyrozuměn. Proti potv,,,.! 
může si stěžovati májetník podniku i :~~J~~i~l~ 
tíckému úřadu druhé stolice, který 

Nepřipuštěni oprav - zn"uživálnil 
475. Zneužíváni nájemního předmětu jest takové užívání, 

odporuje účelu nájmu, t. j. zp1Ísob užíváni odporující 
k němuž nájemní předmět byl pronajat, aneb převyšující 
míru, Zneužíváni předpokládá tudiž užívání nájemního 
určitým způsobem. Pod pojem užíváni však nespadá ;:'f~:~~ 
přestavěni kamen aneb opravy fasády na domě, resp. 
zařizeni potřebného k opravě fasády a jest proto 
zdali následkem toho vypovída;íchstraně nastala nebo hrozí 
(Jest věcí vypovídající strany, aby doháněla vypovidaného 
puštění oprav pOřadem práva podle § 1118 obč. z., jehož 
zák. o ochr. náj. parafrasf a z něhož jest patrno. že 
stotožňuje nepřipuštěni oprav se zneužíváním najatého 
Zem. 18(7 30 - 607. 

K § 4 odst. 1. 
Připustnost návrh" na svolení k výpovědi str. 148 Č. 253', 
Aktivni legUimace str. 148 Č. 255, 256. 
Obsah návrhu - důvod výpovědi sir. 148 Č. 257-265. 

označeni bytu str. 150 Č. 266. 
doba výpovědni sir. 150 Č. 267-269 .. 

Průkaz o polřebě podniku (§ 1 odsl. 2 č. II) sir. 219. 
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§ 4. - N ecpO,flllé řízení o :siVoil\ť.!llÍ k výporvěd:i. 

nečnou platnosti. K jiným důvodům nemůže býti v ři
zení přihlíženo. 

['I Soud vyslechna při nařízeném roku strany pro
.. ede v nesporném řízeni potřebná šetřeni a vyslovl 
usnesením, zdali připouští výpověď; současně rozhodne 
o útratách. V usneseni, jimž soud připouští výpověď, 
udá zároveň určitě čas, kdy nájem nebo podnájem se 
skonči, a nařidi nájemníkovi s pohrůžkou exekuce, 
aby odevzdal byt v určeném čase. Uplynula-Ii již 
v době, kdy soud povoluje výpověď, smluvená nebo 
zvláštními předpisy stanovená nebo v místě obvyklá 
lhůta výpovědni, urči soud čas, kdy nájem nebo pod
nájem se skončí, při nájmu na neurčitou dobu tak, 
jako by výpověď byla dána v nejbližší výpovědni 
lhůtě, ač nebyla-li navrhována výpověď pro lhůtu ještě 
pozdějši, a při nájmu na určitou dobu tak, aby nájem
nik měl k vyklizení přiměřenou lhůtu. 

['] Svolení k výpovědi z důvodu § 1, odst. 2., čís, 1., 
může soud odepříti, zaplatí-li nájemnlk nejpozději před 
~končenim jednání dlužné nájemné. 

K § 4 odst. 2. 
Osvědčeni sir. 151 é. 270-272. 
Hodno ... ěrnost osob přezvědných str; 151 Č. 273-275. 
Výslech slran str. 152 Č. 276. 277. 
Učast stran při šetřeni str. 152 Č. 280. 
Odkázáni na pořad práva str. 155 Č. 291. 
Usneseni o skončeni řízeni str. 153 Č. 281. 
Obsah usneseni o připuštěni výpovědi str. 153 Č. 282. 
Určeni konce nájmu str. 153 Č. 283-285. 
Doručeni usneseni str. 156 Č. 292. 
Oprava usneseni str. 156 Č. 293. 

K § 4 odst, 3. 
Zaplaceni nájemného před skončenim jednáni (§ 1 odst. 2 

~. 1) sir. 258 Č. 359-362, 
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Zá.kJOIIl 'o ocln'6!I1ě crl.ájemnÍlků. - § 4, 

('I Řizeni provede soudce, jenž jest jinak 
rozhodovati v nájemnich sporech. 

('j Do usneseni Iz.e podati stižnost do ~ dnů 
jeho doručeni ke sborovému soudu I. stohce; 
nost jest podati u okresniho soudu. Jiný opravný 
středek jest vyloučen. Usneseni, nabylo-li právni 
ci, nahrazuje platnou výpověď. 
Nezměněno. 

Řizeni soudní ve věcech bytových str. 119. 
Vzájemný poměr nesporného řízeni o svolení k výpovědi 

zákona o ochraně nájemníků a sporného řízeni výpovědního 
civilniho řádu soudního str. 121. 

Sporné řízeni výpovědní str. 123. 
Nesporné řízeni o svolení k výpovědí str. 144, formální 

fosti návrhu str. 145, novoty v řlzeni o svoleni k výpovědi str. 
změna skulkového stavu během řízeni str. 147 . 

• 
Poza. Všeobocné výpovědní a stěhovaei řády pro Čechy z 

1924 Č. 172 Sb. z •• n., pro Moravu z 24/6 1924 č. 173 Sb. z. 
pro Slezsko a Hlučínsko z 21/6 1924 Č. 174 Sb. z. a n. JSOU 

tény ve vydáni 1926 Zákony II str. 179, 183 a 191. 

Všeobecný výpovědný a stiahovaci poriadok pro 
z 11/6 1930 Č. 124 Sb, z. a o., pro Zemi Podkarpatskou z 
1929 Č. 134 Sb. z .• n. 

Příklady (vzorce) návrhu na soudní svolení k výpovědi 
str. 265, vyhot9vení soudních usnesení o skončeni řizeoí a o 
len! k výpovědi tamtéž str. 268. 

K § 4 odst. 5. 
Nepřípustnost Dovot v fizenl rekursním str. 154, Č. _~ .... ,,,., 
Rekurs nepnpustný str. 155 Č. 288, 289. 
Dovolací rekurs str. 155 Č. 290, str. 167 Č. 312, 313. 
Vzdáni se opravných prostředků předem str. 156 Č. 2~~. 
Právní moc v nzeni nespomém str. 156 Č. 294. < 

Vykonatelnost usneseni str. ]56 ě. 296. 
Žaloba pro zmatečnost str. 156 Č. 297. 
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§ 5. 
Pl Byla-li výpověď připuštěna z důvodů § 1, odst. 

2" čis. 1. až 8., nebo z důvodu č. 9., pokud jde o 
pronájem jiných mi"lnosti než bytů. nebo z důvodu 
§ 3, pokud jďe o zneuživáni bytu, nebo nebyla-li při
puštěna proto, že nájemník před skončenim jednáni 
zaplatil nájemné, jest nájemnik povinen nahraditi ú
traty výpovědi a soudniho řízení včetně útrat práv
níbo zastoupení prollajíma!elí, jinak jest pronajimatel 
povinen nahraditi tyto útraty nájemníkovi. 

Fl O útratách řízeni opravného plati zásady spor
ného řízení, 
Nezměněno. Výklad str. 157 a n. 
O otázce náhrady útrat v případě vystěhováni se nájemnika ne

bo zpět vzetí návrhu oa svolení k výpovědí str, 159, o otázce účto
odní a rozhodnuti o útratách samostatným usnesenim str. 160, o 
'sazbách advokátního tarifu, str. 161, 16~. 

K § 5 odsl. 1. 
Hodnota předmětu, str. 163 Č. 298. 
Určení útrat (tsrH), str. 163 Č. 299-303. 
Účtování útrat, str. 165 Č. 304-306. 
Zpětvzetí návrhu na svolení k výpovědi-J str. 165 Č. 307, 308 

,- VystěJt.ová.ní se během řízení, str. 166 Č, 30,9-311. 
476. -Rízení podle zákona o ochraně nájemníkll jest sice řize

tlíni. zvlášlnim, avšak tam, kde není v zákoně specielního ustano
veni, plati o něm zásady řízeni nesporného. Ohledně -útrat řIzem 
je: specielní ustanovení § 5 cit,_ zák. Ale to jen pro případí že l)rvý 
soud rozhoduje zároveň ve věci saméi _ totiž,. že bud výpov~ď při
pouští neb nepřipouští. Na případy, kde' k takovému rozhodováni 
ve věci samé nedo;de, af již z jakéhokoli diivodu, se ustanoveni 
§ 5 cit. zák. nevztahu;e a platí pak jen zásady řizeoí nesporného. 
A v řízeni nesporném oese si každá strana útraty své: - Pokud 
pak stěžovatel tvrdi, že mělo býti rozhodnuto ve věci samé, tu 
ovšem přebBži, že takového rozhodnuti se- viihec nedomáhá, když 
oznámív vyklizeni dílny stranou vypovídanou, a' předloživ seznam 
,Urat výs10vně navrhl. ;eni aby bylo vydáno usneseni o jich, ur
ěeni, takže právem spatřoval v tom prv'ý soud, zpětvzetí návrbu na 
výpověď. Zem. 26/11 30 ~946. - Srv. též str; 195'::. 307 až 310. 
,Sllžnost proti výroku.a úlralácb. str. 167 Č. 312 a 313. 

301 



Zákiom .o -Dohraně nájemmiků. - § 6. 

§ 6. 
P) Po smrti nájemníkově vstupují v nájemní smlou_ 

vu příslušníci jeho rodiny, jsou-li jeho dědici a DVal1,_ 

li-li v jeho bytě v době jeho smrtí, nemajíce 
ho bytu. 

(2) OpusU-li nájemník společnou 
sdllel se svou rodinou. a 
práva a povinností nájemníka na 
diny, neprohlásí-li do týdne, že nechtějí 
v poměru nájemním. 
Nezměněno. 

K § 6 odst. 1. 
§ 1116 aj obč. z. a § 6 odst. 1 zák. o ochr. náj., sir. 

č. 94. 95. 
Obchodni mistnosti. - Veřejná společnost, str. 75 č. 96: 
Ležíci pozdstalost, str. 76 Č. 97, na Slovensku, str. 78 

105. 106. 
Dědlc-Nájemnik. str. 78 Č. 102-104. 
Zjištěni předpokladů § 6 odst. 1, str. 77 Č. 99, 100. 
Přislušnlci rodiny str. 77 č. 101. 
477. Družku (druha) života nelze považovati za příslušníka 

ve smyslu § 6 odsl. 1 (Sb. č. 5017, 9035.) Roz. 18J1 
Č. 9550, Jur. Ztg. č. 1082. - Pozn. Stejné stanovisko zaujímá 
vyšší soud v této otázce i k ustanoveni § 6 odst. 2. Srv. roz, 
č. 9035 pod Č. 480. 

478. Dědičku, 31 r. st., samostatně se živfci, u níž nen{ 
podpůrná závislost jej( jako vnučky na zemřelé nájemnici ve 
§ 143 obč. z. nikterak osvědčena, nelze považovati za pf/slutol, 
rodiny ve smyslu § 6 odsL 1. Kr. 2J2 31 - 553, 

K § 6 odst. 2. 
479. Pojmy .společný by tA a nspolečná domácnost" 

povahy. V kaidém iedno\1ivém pf/padě, kde pf/.lušofk dO'.~C1'O 
opustil společný byt, jest zkoumati, z jakého 
a zda se tím něco změnilo na iebo poměru 
efkům společné domácnosti, zejména též na 
rodinném společenstvf, na němi je -společná 
vánaa - dle zvláštotch okolnosti pf/padu -
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§ 6. - §,. 
V~ájemný poměr § 1116a) obČ. z. a § 6 odst. 1 zák. o ochr 

Jláj. výklad str. 63 a 67 a D. 

Účinky úmrtí náJemníka na nájemní smlouvu str. 64. 
Ochrana dědiců nájemnika str. 65, ochrana poziistalosti nájem .. 

níka str. 66, 
Dědici bez ochrany str. 67j výpověď dědiciJ.m nechráněným str. 

68
t 

z jiných místnosti než bytti str. 73. 

§ 7. 

(') Předchozí ustanovení vztahují se také na pach
tovní smlouvy o provozování živností v najatých míst
nostech. 

8po!eč~,~ domácnost pře~ t,?,. že. jeden nebo několik jejich přísluš
níku zlJe odděleně, trva cíb niC. - Ddvody pfechodného oddě
leného bydlení mohou býti různé I výchova děti, bytová tíseň, 
zdravotní, hospodářské, vzdělávaci a pod. Zroz. 5/4 1929 Sb. Č. 
8849 {týkajícího se drahotnich přidavkd státních zaměatnanc1i
čl. JI. vl. naf. 23/6 1919 č. 348 Sb. z. a n.) 

Opuštěni by ta. 
480. Opuštěním bytu rozumí zákon v § 6 odst. 2 odchod B ú

myslem. o byt se vdbec navždy neb aspoň na čas nestarati. Neni 
opuštěnimt když si odcházejicí manžel výslovně proti pronajimateH 
byt pro sebe vyhradil a sám dále nájem platil. - Obnovil· li pak 
manžel manželské spolužití. ale po rozluce byt nadobro opustil, 
nelze manželku pokládati za přislušnika rodiny. (Rozlukou zaniká 
manželský poměr, rozloučená manželka. třeba. i sdilela s rozlou
čeným manželem společnou domácnost, nepokládá se již po zá
konu za jeho manželku od pravomoci rozluky. Nelze ji pro,t_o po
kládati ani za příslušníka jeho rodiny i· když s nim žila po roz-
1uce jako jeho družka. ježto ani družka nopožívá ochrany výji
mečného ustanoveni § 6 odst. 2 zák. e. 48125 - Sb.č. 5017.)-

1416 1929 Sb. Č. 9035. 
'~'cb".na I str. 178 Č. 288, 289. 

Nájem či pacht? .tr. 27 č. I, 2. 
,H.s1inská žhnost str. 27 č. 3-10. 

"Podpacht živnost! str. 29 č. 12. 
l'iTovar sir. 29 Č. 1\, 
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ZákolU o ooo['alIliě nájtemniků. - § s. 

(') Účinnost ustanovení §§ 1 až 6 a 
odst. 1. tohoto paragrafu nemůže býti vyloučena 
obmezena smlouvou stran. 
Nezměněno. Ochrana I str. 179. 
nNa;atými místnostmi" ve smyslu § 7 odst. , jest rozuměti 

ny do užíváni dané (cizí) mistnosti. v nichž se pr"vozuj, 
ať jde pak o nájem v užším smyslu slova či 
1929 Sb. Č. 8710, sir. 29 Č. 10. léž Ochrana sir. 178 Č. 

Předpis § 7 odst. 2 nevztahuje se na zrušení s.távající 
smlouvy. Roz, 11/5 1929 Pro O. č. 162, sir. 128 č. 185, léž 
na I sir. 182 Č 299. 

o nájemném. 

§ 8. 

P) Zvýšení náje!1lDého z bytů, jednotlivých 
bytu a jiných míslností jest obecně přípustno, 
v mezích §§ 9 a 10. 

K § 7 odst. 2. 
Str. 30 Č. 14. str. 39 Č. 46. sir. 128 Č. 185. 
481. Ustanoveni zákonů na ochr. náj. nezbavují platnosti 

kú, ~anou n~ zajiš~ění smluvní pokuty. která byla vy!"iněna 
dohody pronajímatele, a nájemníka (učiněné při 
k vyklizeni pronajatých místnosti na základě ~:.:.v.~pl~.~~~~~f 
ňiho u~!teseni o svoleni k výpovědi)., již náiemník 
nost do utčitého dnp vYkliditi a pronajimatel do' stíl od výkonu řečené exekuce., (Nová ná.jemní .smlouva 
Sb. Č. 3995. 5813.) Roz. 15/5 1929 Pro O. Č. 157. 

482. Nerozhodno jest, zdali bylo v nájemní smlouvě 
že tato platí jen tak dlouho, dokud nebude. pronajimatel . 
voti bytu pro sebe, pro řízenf o svoleni k výpovědi z bytu 
ně zákona podléhajícího. Kr. 7/5 30 - 227. 

K § 8 odst. 1. 
Snižení počtu procent zvýšení pří pozdějšlm 0"'01:""0' 

nájmu, .Ir. 231 Č. 334. 335. u § 9 Č. 485. ' 
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§ 8. - ZákJI"dmlnájemné. 

(') Pro obecně přípustné zvýšení nájemného jest 
rozhodno základní nájemné, t. j. nájemné i • vedlej
šímipoplatky, které bylo smluveno 1. srpna 1914 nebo 
při pozdějším prvním pronájmu. 

(') Bylo-li nájemné pro berní rok 1915 (berní období 
1915/1916) nebo pozdější berni rok prvního pronájmu 
uvedeno éástkou nižší, než pronajímatel uplatňuje, 
může se toto vyšší nájemné jen tehdy vzíti za základ 
přípustného zvýšení, prokáže. li pronajimatel, že u pří
slušné berní správy svá původní přiznání opravil. 

(') Jde-li o byly, jež 1. srpna 1914 nebo při po
zdějším prvním pronájmu přenechány byly k užíváni 
za nepřiměřenou úplatu, jei při vyměřováni daně 
činžovni nebyla uznána. nutno při stanovení základny 
zvýšení vycházeti od činžovní hodnoty, jež byla pro 
berní rok 1915 (berní období 1915/1916) nebo pozdější 
berní rok ku vyměřeni daně činžovní stanovena. 

(') K obecně přípustnému zvýšení nájemného podle 
ustanoveni §§ 9 a 10 není potřeb! zvláštních důvodů. 
Nezměněno. 
Nájemné za platnosti nového zákona str. 212, 214, tabulka udá. 

vajici přehled zvýšení nájemného obecně přípustného podle § 9 na 
konci knihy před věcným rejstříkem. 

K § 8 odst. 2. 
Prv4Í pronájem. - Jednolka bytová. Sir. 230 Č. 329-333. 

.Ir. 37 Č. 41. 42. 
Základni nájemné. - Vedlejši poplatky. 

483. Při stanoveni základního nájemného jest činžovní groš vždy 
odečísti; nejde o vedlejší poplatek nájemného jako část jeho, ne. 
boť je to dávka veřejnoprávní. Zem. 519 30 - 753. 

K § '8 odsl. 3. 
. ,Přiznání nájemného u berní správy. 

484. Když byl. nájemné pro berní rok 1915 (berD! obdob! 1915/6) 
uvedeno částkou nižší než pronajímatelé uplatňují. může se toto 
vyšši nájemné jen tehdy vziti za základ přípustného zvýšení, pro
k~i-li pconajímatelé, že u příslušné berní správy svá pdvodnf 
přiznání oprafJili. - Zem. ';.7/5 30 - 473. 
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Zállwn .o ooh.remě náj1emníků. § 9. 

Jako základní ná;emné se obvykle p~čitá celkové hrubé nájem .. 
né placené dne 1/8 1914 nebo při pozdějším prvním p~on:~:~d;. 

Pozdějším prvním pronájmem v praxi rozumí se 
první pronájem nynější.;ednotky bytové. Srv. str. 228, 

Pokud jde o otázku zvýšení nájemného při pozdějších p,,'nic,~, 
pronájmech z doby po 31$ 1920 {začátku zv)lšení obecně 
n,ého. v pozdějších zákonech na nynější celkový 
po částech vystupňovaného} zdá se že praxe 
přihlfžejícich k rozdílu v nájemném, volně 
1914 a v době pozdějšího prvního O~"!!.~~~.I 
jemného smluveného jako základu pro 
nebo sniženim nyné;ších procent zvýšení 
str. 229} mohla by nalézti do jisté míry 
tendenci vyslovené v § 33 zákona, podle 
zabraných obcemi dle zákona Č. 59211919, 
pro výpočet zvýšení obecně přípustných se 
tehdejší zvýšení obecně přípustné do 
v němž nynější ustanoveni § 33 jako v 
pojeno).) 

Ovšem analogie při výkladu zákonů výjimečných lze vůbec 
užiti jen v připadech zcela mimořádných a vždy jen s . 
pochybnostmi. 

§ 9. 
Pl Měl-Ii nájemník dne 1. května 1924 místnosti 

najaty, jest bez újmy ustanovení odst. 
pustno zvýšení nájemnéhQ : 

1.. od 1. července 1928 
aj u menších bytů a jednotlivých částí bytu, 

které jsou uvedeny pod lit. bl. na částku nelpřevvlíu
jíci základní nájemné o 70'10. 

K, § 9. S"í.ž~"í počlu p<ocenl zvýšeni 
pozd,ě.jšim prv"tm pronáj", ... , 

485. Vlastoik pronajal 20/9 ~~27" ma,[ou prov.ozovou. již clor 
dob)' sám užival. za 2500 Kč. Jde sice o al~ 
8mluu~ném nájemném jest obsaženo 

jež činilo. r. 1.927' ZZf~m~a~lé:~{~r~I~~S~::!~ mená tudiž 17-00
/ 0 

čleDi 70'/,= 1029'41 
nibo nájemného přizo_=á;;:DO=,:::'C',::=_ 
od 111 1930) t. j. o 
však léž sir. 231 Č. 

306 

§ 9. Zvýšení loibecl1iě přiPUiS:iné. 

bl U bytů a jednotlivých částí bytu, obsahujících 
2 obytné místno.ti a kuchyni, nečítajíc pokoje pro 
služebné a ostatní příslušenstvi, na částku nepřevy
šující základní nájemné o 90'10, 

cl u bytů větších, než které jsou uvedeny pod lit. bl, 
a u jiných místností, mimo místností uvedené pod lit. dl, 
na částku nepřevyšující základní nájemné o 110'10, 

dl u místností užívaných k výdělečné činuosti, které 
nejsou části bytu, 

na částku nepřevyšující základní nájemné O 80% 
jde-Ii o malé provozovny, ' 

na, částku nepřevyšující základní nájemné o 90'1.. 
jde-H o střední provozovny, 

na částku nepřevyšující základní nájemné o 150'10. 
jde-H o velké provozo,vny; 

2. od 1. ledna 1929 
aJ u bytů a jednotlivých částí bytu uvedených pod 

čís. 1.. lit. a). na částku nepřevyšujícl základní nájemné 
" 90"10. 

b) u bytů a jednotlivých části bytu uvedených pod 
čís. 1., lít. bl, na částku nepřevyšující základní nájemné 
o 110°(., 

cr u bytů a místností uvedených pod čís. 1., fit. cl. 
na částku nepřevyšující základní nájemné o 130'10. 

d). u místností u~htaných k výdělečné činnosti, které 
nejsou částí bytu, 

na částku nepřevyšující! základní nájemné o 100°/0. 
jde-Ii o malé provoz<wny" 

na částku nepře'lyšujíci základní· nájemné, o· 110'10, 
jde,1i o střední provozovny, 

na částku nepřevyšujíci základní nájemné o 1.80'10. 
jde-li o velké pro,vozovny. 

3. od 1. března 1931 
u místností užívaných k výdělečné činnosti, které 

nejsou částí bytu. 
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na částku nepřevyšující základní nájemné o 190'10, 
jde-li o střední provozovny, 

na částku nepřevyšu;ící základní nájemné o 
;de-li o velké provozovny. 

('J U místnosti pronajatých po 1. květnu 1924 nO'vétnu 
nájemníku jest bez újmy ustanovení odst. 5. ob'ecl~ě 
přípustno zvýšení nájemného: 

1. od 1. července 1928 
aj u menších bytů a jednotlivých částí bytu, než 

které jsou uvedeny v odst. 1., čís. 1., lit. bl, na částku 
nepřevyšující základní nájemné o 100'/., 

bl u bytů a jednotlivých částí bytu"e~;~~:;~~~ •• 
v ods!. 1., čís. 1., lit. bl a cl, na částku n 
základní nájemné o 120% a u jiných místností 
dených v odst. 1., čís. 1.,. lit. cl, na částku nepřevy" 
šující základní nájemné o 130'1., 

cJ u místností užívaných k výdělečné 
nejsou částí bylu, 

na částku nepřevyšující základní nájemné o 
jde-li o malé provozovny. 

na částku nepřevyšující základní nájemné o 
jde-li o střední pro vozovny, 

na částku nepřevyšující základní nájemné o 
jde-li o velké pro vozovny ; 

2. od 1. ledna 1929 
aj u menších bytů a jednotlivých části bylu, 

které jsou uvedeny v odst. 1., čís. 1., lit. bl, na část
ku nepřevyšující základní nájemné o 120'10, 

bl u bytů a jednotlivých částí bytu uvedených v odst. . 
1., čís 1., lit. bl a cl, na částku nepřevyšující základní 
nájemné o 140'10 a u jiných místností uvedených v 
1., čis. 1., lit. cl, na částku nepřevyšující základní . 
jemné o 150'10, 

cl u mí.tnoslí užívaných k výdělečné 
nejsou částí bytu, 
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§ 9. z.vý;šemi IO[}OOl1Jě připmstné. 

na částku nepřevyšující základní nájemné o 1100;.. 
jde-li o malé provozovny, 

na částku nepřevyšující základní nájemné o 120'/ •• 
jde-li o střední provozovny, 

ná částku nepřevyšující základní nájemné o 180'10, 
jde-li o ve!ké provozovny. 

3. od 1. března 1931 
u místností užívaných k výdělečné čínnosti, které 

nejsou části bytu, 
na částky nepřevyšující základní nájemné o 1900;., 

jde-li o střední provozovny, 
na částku nepřevyšující základní nájemné o 340'1" 

jde-li o velké provozovny. . • 
('I Mimo zvýšení uvedené v odst. 1. Jes! obecne 

přípustno další zvýše. ní ?ájemného o 20% .základníh? 
nájemného u nadmernych (§ I, odst. 2, c. 161 bytu 
o 5 nebo více obytných místnostech. 

ľl 1. Nájemníku, kterému byla podle posledního 
předpisu vyměřena podle zákona o přímých daních 
daň důchodová z důchodu dani podrobeného přes 
60.000 Kč, může býti z bytů a jednotlivých částí bytu 
zvýšeno nájemné od 1. července 1930 na částku ne
převyšující základní nájemné, 

K'§ 9 odst. 4 č. 1. 
Byly poplatniktí s vyššim pHimem. 

. Výkon povoláni v části bytu. 
486. Poněvadž podle § 9 odst. 4 (zák. Č. 44}1928 ve zněnl zák. 

Č. 30}1930) lze nájemné o 350'10 zvýšili jen z bytft a jednotlivých 
části bytu, a za obytné mistnosti nelze pokládati místnosti, kterých 
-majitelé bytu potřebují k výkonu svého povolání, jak výslovně bylo 
stanoveno dříve § 9 odst. 3 zákona Č. 85/1924 a DVDi § 1 odst. 2 
ě. 16 zákona Č. 44/1928, jest vzhledem k tvrzeni nájemníka, že 
'v najatém bytě o 7 pokojíCh S pfisl. užívá 4 místnosti jako lékař. 
'sltých provo%oven, pravdivost tohoto tvrzení zjistiti a pak připadně 
za přibrání znalce vyšetřit~ kvol." základního Dáiemnéb~. n~ mfst
nosti užívané jako bytu phpada1fc{ a dle toho úpravu CIDze pro-
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nemá-li nájemník lIíce nežli dllě 
děti, o 350%. 

má-li tři nezaopafřené děti, o 325'10, 
má-li čtyři nebo lIíce nezaopafřených dětí, o 

procent. 
2, Nájemníku,kterému byla podle posledního 

pisu lIyměřena podle zákona o přímých daních 
duchodollá z duchodu dani podrobeného přes 
Kč, muže býti z bytu a jednotlivých částí bytu 
šeno nájemné od 1. března 1931 na částku nPT.ř"" 
vyšující základní nájemné, 

nemá-li nájemník více nežli dvě nezaopafřené 
o 240'10, 

má-li tří nezaopatřené dětí, o 215'/0, 
má-li čtyří nebo více nezaopalřených 

procent. 

vésti. Zem. 23/9 30 - 751. stejně Zem. 21/10 30 - 830. -
však též rozhodnutí následující. 

487. Jestliže nájemnik část bytu poskytuje za naturální 
zaměstnancům, spadá do kategorie nájemních předmětů zmini;ný, 
v § 9 odst. 1 a 2 al-cl ("byty a jednotlivé částí bytu) 
pak i pod ustanoveni § 9 odst, 4 Č. 1. Smysl slovního 
z bytů a jednotlivých -částí bytů", užitého v '§ 9 odst. 
ze souvislosti tohoto ustanoveni s ustanovenim O~'f~d~:'.;e~ 
téhož §. Poněvadž jak odstavce- 1 a 2 § 9 cít. zák., tak 
téhož § mluv! o bytech a jednotlivých částech bytu 
místností aživaných k výdělečné činnosti, které nejsou 
jest patl'no, že zákonem -definovaný pojem těchto 
nájemných předmětů v odstavcích t a 2 i 4 cit. § musí 
Z odstavců 1 a 2 pak se podává, že zákon považuje za '!listll"SU. 
užívané k výdělečné činnosti tak zvané provozovny, ktere 
čásU bytu, tedy .provozovny samostatné. - Uváži-li 
v odst. 1 a 2 §u 9 podrobuje zákonnémtl zvýš,eni. n;ijeln~.!b()""i,c.hnl 
nájemné předměty jakéhokoliv druhu, neboť -
částech byte. provozovnách a jiných místnestech, 
ani byty ani provczovnami, jest na snadě, že 
resp. části bytu vyrozumívá i ony nájemné _Pfedměty,~j~~;;;;';~~:;i 
slouží jak k účelům bydlení. tak k výdělečné činnosti, 
jednotné objekty, jichž nesamostatná část jest užiýána za 
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§ 9. - Z"rýšení o.becně p:ř:ílpu<stné. 

3. Nájemníku, kterému byla podle poslednlho před
pisu vyměřena podle zákona o přímých danlch zvláŠt. 
ní daň výdělková z ryziho výtěžku dani podrobeného 
přes 250.000 Kč, může býti z místností užívaných 
k výdělečné činnosti v ústředi, které nejsou částí by
tu, zvýšeno nájemné od 1. čel'Vence 1930 n"částku 
nepřevyšující základní nájemné o 350%. U cizozem
ských společností pokládá se za ústředí jejich sidlo 
v tuzemsku podle platných ustanoven! daňových. 

4. Rozhodným je poslední předpis, který nabyl práv
ní moci, leč by dani podrobený důchod (ryzí výtěžek) 
podle pozdějŠího předpisu, který nenabyl ještě právní 
moci, byl nižší, Vyměřovací úřady jsou povinny k do
tazu soudu sděliti, zda dani podrobený důchod (ryzí 
výtěžek) nájemníkův podle rozhodného posledního 
předpisu převyšuje částku uvedenou pod Č, 1 až 3 
či nic. 

%ovnU, tedy provazovou nesamostatnou. Postibuje.H pak i tyto smí
šené nájemní předměty nazvané zákonem byly resp. částmi bytu 
zvýšeni dle Ut. a) až cl odst. 1 resp. 2 §u 9, pak je nutně musí 
postihnouti i zvýšeni dle odst. 4 téhož §u. nebot' jde ó jednu a tutéž 
kategorii ~ájemných pfedÓlěttl, ježto v označeni v odst. 1 a 2 
resp. 4.neni rozdilu. - Tvrdl-li tedy stěžovatelka, že částí bytu 
Uživá k výdělečné činnosti poskytujíC ji za naturální byt svým 
obchodním zaměstnancům, dozrúívá, že byt spadá. dó kategorie 
nájemných předmětů zmíněných v od~t. 1 a 2 lit. al až c) §u 9. 
tedy důsledně i v odst. 4 'téhož §u. pročež podléhá i zvýšeni 
rJ'odst. 4 uvedenému. Zem. 31/12 30 - 1020. 

Předpis daně z přijmu -pozustalosti. 
488. Daň z přijmu předepsanou zlÍstaviteli nélze pokládati za 

daň předepsanou dědici. Roz. 24/1 1930 Sb, č. 9566 (k § 31 Č. 6 
zák, Č, 44/IP28). 

K § 9 odst. 4 č. 3. .. .. .. .... . 
Nájemník Se zvláštní dani vý~ělkoyou. 

489. Případ (uvedený ad b) v § 9 odst. 4 zák. Č. 4(11928) týká se 
jedině společnos~í. jímž, je předepsána zvlá~,ni dal;. výdělko'Vá. 
~ikoH _soukromníkd, ii~ž tato daň nikdy předepsána být:L nemůže. 
Zem. 23/9 30 - 751. 
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5. U místností pronajatých státu. zemím, ok're,~ziJ" 
obcím a jejich podnikům jest obecně přípustno 
šení nájemného od 1. března 1931 na částku 
převyšující základní nájemné o 340%. 

(') Zvýšení nájemného z důvodu úhrady 
učiněného na občasné nebo mimořádné nutné 
a obnovy domu podle ustanovení § 8, odst. 1, Č. 
zákona ze dne 8. dubna 1920, č.275 Sb. z. a 
bo § 12, odst. 2, lit. dl, zákona ze dne 27. 
1922, č. 130 Sb. z. a n., nebo § 12. odst. 2, č. 4. 
konů ze dne 26. dubna 1923, Č. 85 Sb. z. a n., 
dne 25. dubna 1924, Č. 85 Sb. z. a n., a ze dne 
března 1925, Č. 48 Sb. z. a n., zůstává u.:tal~o'.ellía,i. 
předcházejících odstavců nedotčené, pokud jest 
než částka, o kterou může býti podle nich zv'~šenn 
nájemné přes míru stanovenou v §§ 9 a 10 
Č. 85/1924 Sb. z. a n. 

K § 9 odst 1 Č. I, 2, odst. 2 Č. 1, 2. Nezměněno. 
Odst. 1 týká se t. zv • .. staronájemnikd". odst. 2 t. zv. 

nájemniků"'. Str. 212. 
Ustanoveni odst. t Č. 1 a odst. 2 Č. 1 (nájemné od tl7 do 

1928) nemají již v1Íbec praktického významu a bylo 
zákona je úplně vypustiti. Zvýšení náiemného~ j>roo.ajhnatel 
tečně do minulosti již požadovati nemůže (§ a rovně,.Žik';:':;'::;C 
Dik od 1. dubna 1928 nemůže již zpět žádati nájemné nad Zl 

výši snad přeplacené. (§ 22 odst. 2 zákonaj. 
Totéž plati o ustanoveni odst. 1 Č. 2 a odst. 2 č. 2, pokud 

o. dobu do počátku platnosti nového zákona. 
Pro dobu platnosti nového zákona do 31. prosince 1931 

vaji ustanovení § 9 odst. 1 Č. 2 (pro staronájemniky) a 
Č. 2 (pro novonájemDiky) v účinnosti, pokud novými ust:an()ve.ími 
v odst. 1 Č. 3, odst. 2 Č. 3 a v odst. 4 nebyla uznána za přípust-' 
ná zvýšení další. Srv. str. 215 odst.: Nájemné nezméněno. 

Pro nové znění zákona dle stavu nynf platného bylo by 
v § 9 odst. 1 Č. 2 a odst 2 Č. 2 zaměnili slova ~t1od 1. 
1929" na .. od 1. prosince 1930·. Jinak ovšem ani ponechání 
savadniho zněni v tom ohledu na věci ničeho nemění. 

K § 9 odst. I č. 3, odst. 2 č. 3. Změna sir. 216. 
Pro střední a velké provozovny od 1. března 1931 zavádí 

č. 166/1930 další zvýšeol obecně přípustná do 31/12 1931 
staro- i novonájemniky ve vý!í stejné. 
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§ 10. - OsvoibowlllÍ od d"ně " dá'Vek. 

K § 9 odst. 3. Nezměněno. Ochrana I str. 42. 
K § 9 odst. 4 č. 1. Změna ve zvýšeni nájemného z by trl ná

jemnfků s poplatným příjmem přes 60.000 Kč zavedená zákonem 
Č. 30j!930 s účinnost{ od 1. července 1930. Str. 217. 

K § 9 odst. 4 Č. 2. - Změna str. ~16. 
Nové zvýšeni nájemného z bytů nájemniků s poplatným př1jmem 

přes.45.000 Kč připuštěné zákonem č.166/1930 od 1. března 1931. 
K § 9 odst. 4 Č. 3. - Změna ve zvýšeni nájemného ze samo

dalných provozoven pro podniky se zvláštní daní výdělkovou přes 
250,000 Kč zavedená zákonem č, 3011930 s účinnosti od 1. čer
oence 1930. Str. 217. 

podniky se zvláštni dani výdělkovou, str. 218. 
K § 9 odst. 4 č. 4. Zněni dřivějšího zákona č. 44/1928 uprave

no pouze sti1isticky. 
K § 9 odst. 4 Č. 5. Změna str. 223. 
Nové další zvýšení nájemného z jakýchkoli mistnosti. pronaja

tých veřejným korporacím a jejich podnikdm, připuštěné od 1. 
března 1931. 

K § 9 odst. 5. - Nezměněno. 
Zvýšení nájemného na opravy domu z doby před 1. dubnem 

1925. Ochrana I str. 47. 
Ůčinnosf nových zvýšení od 1. března 1931 připuštěných, str. 224. 
Zjištění daňového základu pronajimatelem. str. 219. 
Změny 1!Ie výši nájemného za platnosti nového zákona str. 226. 
Zvýšení u prvních pronájmů, str. 229. 
Obvyklý zpdsob výpočtu zvýšeni nájemného, str. 235. 
Přiklady výpočtu zvýšení, str. 239. 
Tabulka udávající přehled zvýšeni obecně přípustných _ v době 

-do 31. prosince 1931 připojena na konci knihy (před věcným rej
.lIlkem.) 

§ 10. 
(') Do vyměřovacího základu daně činžovní neza-

počítává se: . 
, a) zvýšení nájemného podle § 9 zákona č.48(1925 
Sb. z. a n. přes míru ustanovenou v §§ 9 a 10 zá
kona č. 85(1924 Sb. z. a n. 
. b) zvýšení nájemného podle § 12 odst. 2 Č. 4 zá

kona č. 48(1925 Sb. z. a n. 
c) zvýšení nájemného podle § 12 odst. 2 to hot o 

zákona. 
d) zvýšeni nájemného podle § 9, odst. 1 až 4, t 0-

11'0 t o zákona přes míru ustanovenou v § 9, odst. 1 
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až 4, zákona č. 48/1925 Sb. z. a n., pokud nenř, •• ," 
huje 400;, základního nájemného. 

e) při ukládání daně činžo.vnÍ na ro.k 193'1 
ších ZO% základního. nájemného. 

(',] Do vyměřovaCího základu dávek vybíraných 
podkladě nájemného (nájemní hodnoty) ne:.a"o' 'čit,ffva 
se za roky 1928 a 1929 zvýšenínájemnébo podle 
1, lit. aj až cJ, a zvýšeni nájemného podle § 9, 
1 až 4, to hot o zákona přes míru ustanovenou v 
odst. 1 až 4, z"kona Č 48/1925 Sb. z. a n. 

Ustano.vení § 10 ods{ Z, platí také vYTněf, 
vání dávek vybíraných na podkladě ná;en1n.ího 
iemní hodnoty) za rok 1930 a 1931. 

Pisatel v ctomto znění zákona 'soukromě sestaveném (viz 
ku před textem zákona na str. 250) neodvážil se zamenih 
.. tohoto zákona" v odst. 1 odst. cJ a d1 a v odst. 2 
znění za slova "zákona Č. 4411928". (ačkoli V pdvodnim 
.s:Hrvko »tohoto" zákona zřejmě na tento zákon č. 44/1928 
valo) ani opět za slova "zákona č. 166/1930". 

Rozdíl pro praxi by mohl býti velice pronikavý. 
Ponechá-li se totiž v nynějším znění zákona "vy,pllývajj"lmv. 

znění předsevzatých zákonem č. 30/1930 a tímto (t. j. č. 
z'ákonem" '(čt VII. tohoto zákona) na uvedených mistech 
»tohoto" s významem odkazujícím na "zákon Č. 166/1930", 
důsledkem tohoto ustanovení neztlpočítávaji se do vvmĚ'řo',"Ci 
základu daně činžormi podle § 10 odst. 1 d) ani zvýšeni v 
odst. 1, 2 a 4 nynějšího zákona nově zavedená (dalši '~".,nf 
střední a velké provozovny, nájemniky s vyšším poplatným 
a veřejné korporace a jejich podniky.) 

Naproti tomu, mělo-li by slůvko "tohoto· míti význam 
jfci na zákon č. 44/1928, pak by tato další zvýšení, po 
koně Č, 44/1928 nově zavedená. dani podléhala. 
Podobně má se věc i pro výklad ustanovení § 

K§ 10odst.Z. , " 
Žal<>ba proti obci o vráceni Dbecn! dávky. St •. 239~. 
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Změna -ZiThěD.JÍ § 10. 

započítáváni těchže zvýšení podle § 9 odst. 1 až 4 do vyměřova~ 
dho zákledu dávek vybíraných na podkladě nájemného ,za roky 
1928 až 1931. 

Vzhledem k tendenci zákona. projevivši se i v dalšfm.eosvobo~ 
zení od daně činžovní části 20fJifJ základního nájemného novým 
ustanovením § 10 odst. 1 e). jakož i k důvodové zprávě k vlád~ 
Dírou návrhu zákona Č. 30/1930 (Tisk. Č. 289) a výboru sociálně. 
politického a rozpočtového k zákonu Č, 166/1930 (Tisk č,,790). 
dle nichž nový př~dpis § 10 odst. 2 nepředstavuje změnu dosa~ 
vadoího stavu právního, 'nýbrž je prostým prodloužením účinnosti 
Josavadního ustanovení § JO odst. 2, jest mm za to, že osvobo. 
zení od daně a dávek zákon přiznóvá i dalším obecně přípustným 
zvÝšením nájemného zákonem Č, 30/1930 a Č. 16611930 dle nyněj~ 
šího znění § 9 "tohoto" zákona zavedeným. Srv, k tomu též 'str. 238. 

" Tomuto stanovisku vyhovuje i ponechání slůvka "loholo" (záko • 
na) v § 10 v původním zněni (se smyslem od-kazujícím k nyněj. 
šimu zákonu Č. 16611930). 

: -Pro § 10 odst. 1 c) jest toto rozlišováni celkem bezvýznamné, 
Deboť ustanovení § 12 odst. 2 má. i podle nynějšího zákona zněni 
stejně jako V zákoně č. 44/1928, 

Naproti tomu lze asi podle tendence zákona zaměniti slova 
, "před účinnosti lohoto zákona" datem odpovídajícím účinoo-sti ,zá

kona Č. 44/1928 v § 1 oast. 2 č. 19 (srv, toto .'ustanoveni) a pH. 
mo nutno jest nahraditi slova -:-IP/} vyhlášení t{)lwto zákona" v § 
'31 odst. :1 Č. 4 ,slovy .. po 31. březnu -1928" t. l.,po dni vyhlá'šení 
zákona č, 44/J928, jako časové rozhraní, od něhož pronájmy mist. 
nosti posud chráněných novým náiemníkům a podnájemníkům na 
dále ocrany záko'na 'nejsou účastny (rovněž 'fr 31 odst. 1 'č. 6' 'Oldo 
'31. března 1928" na 'Iílístě "do vyhlášeni tohoto zákona",) 

I tyto možné pochybn-osti autenti-cky rozřešiti hude úkolem ú
ředního znění nového zákona, jez na základě zákonného' zmocněQi 
v"čl. VII. zák. č,_ 166/1930 mÍnistel':"stve,m socíálnť ,péče má -býti 
:sestaveno a ve Sbírce zákoil.ů.a nařízenf,vyblášeuo . 
. V tom směru se 'pouka'2;uj~'- 'na pbzná:mku 'pisatelé" před ·textettl 
~kona předeslanou, Ovšem bylo by podle pfesnéhá'_ ZDěni Med. 
~lho zaujmouti ,po přlp_adě i ,líné stan()v~~ko li:' výklad11m, o· o~vo" 
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Zákon o oOooJl'l&ně n4j-emmků. - § ,10. 

hození nových zvýšeni podle tohoto zákona (číS. 30/1930 a 
167/1930) na str. 238, jestliže by úředním zněnfm toto os',ol,ozen, 
bylo přiznáno jen zvýšeni podle zákona č. 44/1928. 
;- Jinak zd8talo znění § 10 odst. 1 aj-dl beze změny. 
Ochrana I str. 53. 

V zákoně Č. 166/1930 připojeno nové ustanoveni e), jež 
projeví praktické účinky až r. 1932. 
Rovněž zůstalo {8 v,ýhradou sldvka "tohoto'" nezměněno též 

noveni § 10 odst, 2. 
Novým dalším ustanovenim rozšířena účinnost předpisu § 

ods\' 2 též pro r. 1930 (v zákoně Č. 3011930) • pro r. 1931 (y 
koně č. 16611930). 

Se správným zněním a výkladem pfedpisti § 10 těsně 
též otázka přípustnosti zvýšeni nájemného z ddvodu 
dávek podle § 12 odst. 2 č. 1, zejména i pro obecní 
podle § 12 odst. 7. 

Výpočet tohoto zvýšení jest ovšem nad to komplikován i 
pisy vzorných pravidel pro vybiráni ob,cnlch dávek a 
Č. 1511928 nyní platných Srv. str. 233. 237. 243. 

Ke znění a výkladu § 10 srv. str. 232 a n. 
O části zvýšení obecně přípustného dani a dávkám, "odléhaj 

str. 236, osvobozeni nových zvýšeni od dávek str. 
nájemného na veře;né dávky str. 233, výpočet procent 
obecní vyhlášku podle § 12 odst. 7 zákona, jmenovitě též se 
telem na ustanoveni § 12 odst. 6 zákona a vzorná pra9idla str. 
237. 243. 

Obvyklý způsob výpočtu zV~'šeni nájemného podle obecní 
lv Plzni a v Praze) v příkladech, též ohledně nových 
1. března 1931 připustných str. 239 a n. 

O přiznáni k dani činžovni. jeho sestavení a dokladech 
str. 54, 

§ 11. 
(') O tom, je-Ii provozovna podle § 9 malá, 

nebo velká, rozhodne. nedohodnou-li 

K § 11 odst. 1. 
Dobré miněni obchodní a živnostenské k.,m"tT, 

490. Byla .. li provozovna podle dobrého míněni obchodní 
stenské komory uznána ve smyslu § 9 zákona za 
aby soud od tohoto dobrého míněni náležitě 
:zákonem přimo jako pomůcka při rozhodováni o přípustnosti 
lení nájemného předepsaného, se odchyloval. Kr. 618 30 -
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§ 11. - § 12, 

přihlížeje k její velikosti, ke způsobu jejího užíváni a 
k rozsahu podniku, vyžádaje si dobré mínění ob
chodnia živnostenské komory, v jejimž obvodu je 

, sídlo soudu. 
('J Plati-Ii se jednotné nájemné z bytu a mí.tnosti 

uživaných k výdělečné činnosti, které nejsou části 
bytu, a nedohodnou-Ii se strany, jaká část nájemného 
připadá na byt a jaká na mistnosti ostlltni, rozhodne 
o tom soud podle okolností připadu vyžádaje si u
zná-li toho potřebu, dobré miněni o'bchodni a ži;no
stensk~ ~omory, v jejimž obvodu je sidlo soudu. 

-Nezmeneno. Ochrana I str. 40. 

§ 12. 
(') Nad míru uvedenou v §§ 9 a 10 smi býti zvý

šeno nájemné jen z důvodů uvedených v odstavcích 
2. až 5.,. a t~, nedojde-.Ii k dohodě. jen uzná-Ii okresni 
soud, v !~hoz o1;>yodu, Jest .byt, zvýšení přípustným. 

(') Zvyseni naJemneho Jest přípustno o tolik oč 
vzrostly výlohy pronajimatelovy , 

~ . Dohoda stran. 
491. Soud ma Slce vyžádati si před rozhodnutím o druhu pro .. 

vozovny d~?rozdání obchodni a živnostenské komory. to však jen 
fehdy, Jesthze se strany O tom nedohodly. Výslovné dohody o něm 
v §u II ",se nežádá. stačí dohoda i mlčky učiněná. A o takovou 
jde, kdyz strana navrhující označila provozovnu za středni a stě. 
žovatelka to nepopřela. Projevila tedy tím souhlas mlčky (§ 863 
?bč. z.J, takže tu ~k?tečně k dohodě došlo, a není tudíž zapotřehf 
leště ono dobrozdant obchodnf a živnostenské komory opatřovati 
Zem. 1015 30 - 405, • 

K § 12 odst. 2 Č, 1. 
:492, Pro přípustnost zvýšeni obecni vyhláškou podle § 12 odst 

7 ~t~nove~ého ~erozhoduje, zdali nájemník ze zařízení, pro něž 
!~~el~é davky IS,OU zavedeny a předepsány, má nějaký prospěch 
~1: DIC (pop~l Sl sám odváží, vodovod Y ]"ytě nemá, není přípo .. 
le~, na kan!lhsaci), neboť zákon (ani obecni vyhláška) nerozezná .. 
va. Kr. 16/8 30 - 340. 
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ZáfuCJIn o oooraně náj,ean~ů § 12. 

1. zvýšením veřejných dávek z do~u neb~ z 
jemného zapravovaných nebo zavedemm novych 
řejnýeh dávek, vyjimaje dávku z majetkn a z ořírú,stl", 
na majetku, 

2. zvýšením pravidelných ročních výloh za 
a] dostatečné osvětlování schodiště a chodeb 
bl vodoměr, plynoměr a elektroměr, 
c] čištění domovní stoky, 
d] čištěni žumpy, 
eJ vymetáni komínů a za 
f) odváženi popele a smetí z 
3. zvýšením úrokové míry a 

nebo jinými platy z knihovních 

vázly na domě 1. srpna 1914, P~~bl~p~;':~,i:~~l~:~ 
odůvodněno všeobecným stoupnutím 
kové míry, 

pokud zvýšení pod či.. 1. až 3. uvedené 
po 1. srpnu 1914nebo popozdějšim prvém pr<>nájn 
Jsou.1i pro výlohy uvedené pod či.. 2. a 3. 
vyhlášeny sazby, jest zvýšení nájemnéhopřípulstr'é 
o částku vypočítanou podle těchto 
výloh)' n;žši, 

Pl K úhradě nákladu spojeného see,áj~::~~e, 
ústředního topení a užívání zdviže lze n 
měřeně zvýšiti, aJe za užívání zdviže fen 
které jí používají nebo na jej! použh,ání čin> 

(.) K úhradě nákladů, jež byly učiněny k 
nái.emníkově 'v jeho bytě, jest přípustno přiimi'f' 

K § 12 odst. 2 Č. 2. 
493. Kominík jest oprávněn domáhati se na majiteli 

řadem práva úplaty (části jejf, cestovného) z,a 
(§_ H51 obč. z.) Zda zažalovaný nárok co· do 
ředni sazbě. jest otázkou předurčuiicí. jež však 
něho s otázkou tálu soukromoprávniho, zdali jest 
oprávněn žádati úplatu za vymetáni: komínů. - Roz. 
Sb. Č. 8772. 
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§ ,112. - Zvýš'ení r~e zvllálštn,iah dŮ'-vrOOItl. 

tvý.~en!.náj~mn~ho na dobu, která stačí, aby se náklady 
v pnme:ene Ihutě umořily, ledaže, byLy nutny aby byt 
byl udrzen v uživatelném stavu. ' 

(~). Z~ýšení nájemného nesmí pro, jednotlivý byt 
činIti VIce, než na něj připadá z úhrnné částky zvý
š~ni ~odle. 'pom~ru nájemného z jednotlivého bytu 
k souetu naJ~~ne~o ze všech bytů placeného v době 
rozvrhu a ~aJe~mch hO,dnot nepronajatých součásti 
domu,. polozenych za zaklad poslednímu daňovému 
předpIsu. , 
, (') .Zvýše?í nájemného není přípustno z důvodu, že 
se mll~lO vyl.ohy ?ve~ené v odst. 2 čís. 2, zvýšily také 
ostatn! pravldelne roení výlohy, spojené s udržováním 
II spravou domu, ani že pomioulo dočasné osvobo_ 
z,eDi od dllDě nebo dočasná úleva daňová ani že se 
zvýšila daň činžovní v důsledku obecně přípustného 
zvýšení' nájemného podle §§ 9 a 10. 

ľ) Obce, v nichž je sídlo okresního soudu a berní 
spravy. (~a Slove,;,sku a v Podkarpatské Rusi finan
čníbo redlteJst~íl, JSou povinny a ostatnl obce opráv

navrb? berní správy (finančního ředitel,. 
vylltlá'.'i.l:i, ,do. J~ké míry a od které, doby jest pii-, 

,pllStllO ZVySell! naJemného v obci z důvodů uvede-
odst. 2 čís. 1 a 2. " ' 

'N'iZměoĚioo. Ochrana I str. 193. 

,,-_.~ na opravy v brtě. Sir. ~7 Č. !í5~58. 

12 odst; 5. 
b~tě na ,žádost nájemníka. Str. 112 Č. 149. 

s::~;:;~:: odsk~dne na opravy v bytě. Str. 111 Č. 145. 
S' pfispevek na zřízení obchodních místnosti. Str. 111 

12 odsl. 6. 
i~:~!:::: I"vestic v by ti. Str. 112 ě. 1470. 148. 
:,~J za opravy domu- dříve proved'ené. Str. H6 Č. J69. 
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Zá.klOlll o. {lIdhtNlill,ě náJ,řeanntíků. - § ,13. - § 14. 

K § 12 odst. 1 Dohoda o kterémkoli z těchto z,"výšeni 
pokud je dodržována. K návrhu některé ze stran kdykoli uči.něnétuu. 
rozhodne soud o zvýšení nájemného v mezích zákona, 
pro budoucnost s účinnosti od nájemního období po podáni 
na soud následujiciho. Přeplatky za dobu minulou zpět žádati 
(§ 22 ods!. 2.) 

K § 12 odst. 2 č. 1, 2. Pro zvýšeni nájemného podle 
ustanovení jest rozhodna obecní vyhláška, pokud byla ve 
§ 12 ods!. 7 zákona vydána (§ 15). 

Zvýšení nájemného na veřejné dávky str. 233. 
Obvyklý výpočet zvýšeni podle obecní vyhlášky str. 235, přiikltldy 

výpočtu str. 239. 
K § 12 odst. 4. Povinnost pronajímafele nésti náklad na 

opravy v bytě str. 42. 
K § 12 odst. 5. Výpočet zvýšeni na opravy v bytě (nikoli 

provedené na žádost n.ájemníka Zákony II str. 26. 
K § 12 odst. 6. - Zvýšeni na opra1Jy domu lze žádati jen 

kud jest stanoveno z doby před 1. dubnem 1925 v mezích 
odst. 5. - Srv. str. 313 a Ochrana I, str. 47. K poslední 
odst. 6 srv. str. 243. 

K § 12 odst. 7. - Výpočet zvýšeni pro obecní vyhlášku, 
234, 243. 

§ 13. 
Za uživáni zařizeni bytu daného v nájem 

smluvená plněni smí býti smluvena po,uu~z;~e.FtI~in~ě!~~ 
úplata; tato úplata smí se přiměřeně 7 

je to v daném případě zvlášť odůvodněno. 
Nezměněno. - Ochrana I str. 60, 76. 

§ 14. 
Ustanoveni §§ 8 až 12 nevztahuji se: 
1. na nájemní smlouvy učiněné v době od 1. 

na 1922 do 31. března 1925 na dobu delši 3 let, 

K § 14. 
Nájemné po uplynuti smluvené 

494. Ani při nájemních smlouvách, na které se nevztahuji 
pisy § 8 až 12 zák. (2613 1925 Č. 48) o nájemném. 
jimatel po uplynuti původně smluvené nájemní doby ietlno'str,an 
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§ 14. - Nájmy ma !fi[['Č!Ílou dobu. 

rá dosud neprošla, o bytech, skládajících se mimo ku
chyně a pokoje pro služebné ze 4 nebo vice obyt
ných místnosti, neb o místnostech užívaných k vý
dělečné činnosti, které nejsou částí bytu, 

2. na nájemní smlouvy učiněné :v době od 1. dub
na 1925 do 31. března 1928 aspoň na dobu 5 let o 
bytech, skládajicích se mimo kuchyně a pokoje pro 
služebné ze 3 nebo vice obytných mistnosti, neb o 
místnostech užívaných Ir. výdělečné činnosti, které ne
jsoU části bytu, 

3. na nájemní smlouvy učiněné po 31. březnu 1928 
aspoň na 4 léta. 
Nezměněno. - Ochrana I str. 197. 
Ustanoveni č. 1 jest bezpředmětné a bylo by možno v nynějšim 

znění zákona je úplně vypustiti. 
Ustanoveni č. 3 může se vztahovati pouze na případy, kde ná

jemnik z doby před 114 1928 chráněný ujedná další nájem aspoň 
ná 4 léta do budoucnosti, neboť jinak pronájmy novým nájemní
kům po 31. březnu 1928 učiněné jsou podle § 31 Č. 4 zákona 
z ochrany vůbec vyloučeny {bez ohledu na dobu trvání a před
IDět nájmu.} Srv. Ochrana I str. 51. 

zvyšovati činži. (Žalovaný najal 218 1922 od předchůdce žalobco
va obchodn! mi,tDos! a by! od 4 pokojich na dobu do 31112 1925 
za 10.000 Kč ročně. Dopisem z 30112 1925 vyrozuměl žalobce ža
lovaného, že ustanovuje od 1/1 1926 nájemné za byt na 10.000 
Kč,. za obchodn! místnost na 28.000 Kč ročně. Žalovaný odpově
děl, že jest ochoten platiti nájemné. jež soud uzná za správné po
dle zákona a že až do soudniho určení bude platiti dosavadní 
nájemné. Návrh žalovaného na určeni nájemného byl soudem pra
voplatně zamítnut. Žaloba o doplatek 7500 Kč za prvé čtvrtletí 
zamítnuta. Dle § 1115 obč. z. obnoveni nájemní smlouvy mlčky 
děje se za týchž podminek, za kterých byla uzavřena ptivodní 
smlouva - kromě nájemni doby - tedy i za tutéž činži, pokud 
ujednánim stran nebyla změněna. Předpis § 2 odst. 3 zák. o ochr. 
náj. jest také jen obnovením smlouvy ze zákona. Předpis § 31 
odst. 1 Č. 5 - zák. č. 48/1925 - tu nedopadá, nebol nejde o 
nájemnika nového přijatého po 115 1924.) - Roz. 816 1928 Sb. 
Č. 8124 •. - Pozn. Ohledně úpravy nájemného soudem v řízení 
nesporném podle § 22 zákona po uplynutí smluvené doby srv. 
Ochrana I str. 198. 
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§ 15. 

(J) Zvýšení nájemného jest účinné" liijo:d~;~:j~~l~!~~~~ 
nájemního období, ač není-Ii zvýšení I 
vodů uvedených v § 12, odst. 2, přípustno již od 
vějšího dne. 

(2) Zvýšení nájemného za dobu od 1. dubna 
do 30. června 1928 jest přípustné za podmínek 
kona č. 48/1925 Sb. z. a n. 
Nezměněno. Odstavec druhý nemá již významu. 
Ohledně účinnosti nových zvýšeni podle § 9 od 1. března 

připustných srv. str. 224. 
Srv. též tabulku udávající přehled zvýšení obecně přlipu"lnjích 

za platností nového zákona do 31. prosince 1931 na 

§ 16. 

Pl Podnájemné s vedlejšími poplatky 
větší než nájemné s vedlejšími poplatky, které 
nájemník, a byla-Ii dána jen část bytu do P~~I~I~~k~::' 
než poměrná část nájemného s vedlejšími 
vypadající na část danon do podnájmn. 

ľl Ke zvýšení podnájemného nad procento, o 
bylo přípustně zvýšeno nájemné nájemníkovi, jest 
třebí svolení soudu. 

(S, Ustanovení § 13 jest užIti také na podnájem. 
('] Nájemník jesl k žádosti vlastníka domu novin ... '; 

učiniti mu o každém podnájmu oznámeni a Z"wveIl. 
udati jméno a povolání podnájemníkovo, výši podná-

495. Po uplynutí smluvni doby, na kterou hyl náje:á:~~~:~~(; 
z. vyšší nájemné (od IJIO 1925 do 3019 1930) nenl 
ddvodu k placeni vyššího nájemného a nastupuje opět 
činže zákonná. Zem. 2/1 31 - 1025. 

Ustanoveni § 20 odst 1 (o zapovězených ú.platách) platí i 
nájemní smlouvy v § 14 zákona uvedené. Str. 116 roz. 
167-169. 
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§ 17. - § L8. 

jemného a výši úplaty za užíváni zařízení bytu a jiná 
smluvená plnění. 
Nezměněno. Ochrana I str. 199. 
Pronájmy novým podnájemníkům po 31. březnu 1928 jsou podle 

§ 31 Č. 4 zákona z ochrany úplně vyloučeny, i }rdyž jinak nájemník 
ochraně posud podléhá. Srv. Ochrana I str. 72. 

§ 17. 
(I] Pronajimatel, pronajímaje byt, jest povinen udati 

na požádáni nájemníkovi, jaké nájemné bylo z bytu 
smluveno 1. srpna 1914 nebo při pozdějším prvém 
pronájmu, 

{'I Žádá-Ii nájemník vyšší podnájemné, než jak je 
připouš~ § 1?, odst .• 1 a~. 3, ~usí p:.okáza!i svolení 
soudu. ze pozadovane zvysení Jest pnpustne. 
Nezměněno. Ochrana I str. 199. 

§ 18. 

Pronájem nebo postoupení bytu s podmínkou, že 
nájemník koupí zařízení bytu, jest zapovězen. Co bylo 
z tohoto důvodu plněno, může býti požadováno zpět 
se zákonnými úroky. 
Nezměněno. Ochrana I str. 200. 
Postoupení bytu str. 104. 

K § 18. 
Nárok na vráceni kupní ceny. 

496. Nájemník nemdže žádati vráeeni kupní ceny za koupené 
zařizeni bytu zbavil· li se možnosti koupené věci vrátili (prodal 
je dle vlast~iho udání vetešník.ovL - Prod'!P?jici musi .v;áti:! 
kupni cenu s úroky, ale naprotI tomu kUPUllCI musí yvr~bb na
bytek a dáti připadně í náhradu za opotřebeni - kazda strana 
může žádati zpět, co na základě nicotné smlouvy plnila, může 
žádati obnovu dřívějšího stavu, ale jen tak, by podle zásad § 877, 
921, 1431, 1435, 1437 a 1447 obč. z. jedna strana neměla pro
spěchu ze škody druhé strany. Jde o vzájemné restituce - Sb. 
Č. 7429 a 7464 - zásada § 1052 obč. z platí všeobecně o všech 
vzájemných plněních) Roz. 21/9 1928 Sb. Č. 8324. 
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Zálron o ooh"amě nájelmWiků. - § 18. 

Nicotná dle § 879 obč. z. j~~t p~u.ze zapově,zená úmluva o koupi 
řízeni samotná, smlouva rlaJemm lest platna. Srv. str. 103. _~1 

za Ustanoveni § J8 se vztahuje i na koupi zařJzeni jiných míst .. 
oslí (§ 30 zákona), zejména řemeslnické dílny neb obchodních 

~ístnosU. Roz. Sb. č. 8792 str. 116 Č. 166. 
Postup nájemních práv. Str. 110 Č. 140-142. 
Kupni smlouva o zařízení obchodu a zboží. Str. 111 Č. 143. 
Platnost nájemní smlouvy. Str. 116 Č. 166. 

Podnájem části bytu o 4 pokojích: 
po 1. kvělnu 1924. ';:';~ 

497. S hlediska § 18 jest nerozhodno, zda úplata byla dána za 
nábytek jako splátka na kupni cenu či jako závdavek. - Třebas_ 
byt jako celek není účasten ochrany nájemců vzhledem k § 31 
Č. 5 (zák. Č. 48/1925) dlužno přece na část bytu, danou da pod~ 
nájmu, jež nepřevyšuje rozsah v § 31 Č. 5 zákona, 
použiti zákona, jmenovitě jeho § 18. proti 
dřívějšímu podnájemniku, od něhož ža .. 

]ovaný před nim mět~v!f~~~~:~~~~;f~~~~~~[i koupi od žalovaného 
o vráceni 7500 Kč na 
byt v podnájmu je částí bytu o 
nájmu novému nájemníku podle § 31 č. 5 
vyloučeny. Jestliže část b~tu nestojic~h? z " 
vytčených pod ochranou zakoua, ktera Je v POdnaJm~u':z~~~~;ji 
než jak je naznačeno v tomto zákonném ustanoveni, 
na ni zákon na ochranu nájemník-ti. Právni názor 
obdobnému stanovisku právnímu, které nejvyšší soud z:,:"~'~~~,:'." .... 
svých rozhodnutích Sb. č. 5853 a 5922. vysloviv, žepod';áj"míli.' 
§ 31 Č. 3 nevztahuje na poměr mezi nájemnfkem a 
kem v erárnich domech. V daném případě W. dal ze 
který vzhledem na počet ohytných mistuosti a na dobu, 
najat, podle § 31 č. 5 ze zákonné ochrany byl vyjmut, 
nájmu část, t. j. 2 pokoje a kuchyni žalovanému a ten P'DstĎul,il 
se svolením nájemce celého bytu tuto podnajatou 
- Podle uvedeného nebyla tedy tato část bytu 
č:ís. 5 z ochrany zákoRo vyjmuta a žalobce jako 
její dovolává se tudíž právem ochrany .. cit. zákona, tedy 
20 léhož zákona). Roz. 16/3 1928 Sb. c. 7877. - Poz •. Cil'Dv.ně 
ustanoveni § 31 č. 5 zákona Č. 48/1925 jest nyni obsaženo 
3i Č. 4 zákona. - Srv. však též zásadu vyslovenou v roz. 
Č, 10016 (u § 31 odst. 1 č. 3) ohledně ochrany nájemníků byt4 
zajištěných v domech (obce, stavebního sdružení a pod.), na, něž
podle § 31 odst. 1 Č. 3 zákon se nevztahuje. 
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§ 19. - § 20. 

§ 19. 
Nájemné nebo podnájemné i s vedlejšími poplatky 

a jiné úplaty smějí by ti smluveny a placeny jen 
v penězích měny ustanovené zákonem ze dne 10. 
dubna 1919 čís, 187 Sb. z. a n. Smlouvy tomu odpo
rující jsou zapovězeny. 
Nezměněno. - Ochrana I str. 201. 

§ 20. 
[ll Zapovězena jsou veškerá právní jednání, kterymi 

dosavadní nájemník nebo jiny uživatel bytu dává sobě 
nebo někomu jinému něco poskytovati nebo slibovati 
za postoupení bytu nebo v souvislosti s tím, nebo 
kterými pronajímalel dává poskytovati nebo slibovati 

K § 19. 
Nájemné v penězich Kč. 

498. Jde o smlouvu podle § 19 (zák. Č. 48/1925) zapověz •• ou 
a důsledkem toho nicotnou (§ 879 obč. z.), bylo.li za nájemní u. 
žívání místností jako úplata stanoveno užívání místností v jiném 
domě. (Nájemní smlouva o mistnostech v domě chráněném, v niž 
bylo jako úplata ujednáno, že nájemci dajl vlastníkům do podDáj. 
mu svůj najatf krám v domě družstevním - oícotoa.) Smlouvy 
nájemní, v nichž není nájemné smluveno v tuzemské měně česko. 
slovenské, jsou v § 19 výslovně zapovězeny a nemají pro strany 
právních účinků (Sb. č. 852) a nemohla ani práva a závazky z D.i~ 
cotné smlouvy platně přejiti na nové vlastníky, kupítele domu .. 
Roz. 14/12 1928 Sb. Č. 8553. 

499. Bylo.Ji dle nesporného udání stran nájemné z bytu smlu· 
veno v penězích a kromě toho též v dodávce uhU a vypomáhání 
v hospodářství, nespadá smlouva taková pod nájemní smlouvy, na 
něž se vztahuje zákon o ochr. náj. (§ 19) a nelze již z toho dli.. 
vodu řb.:ení o návrhu na svolení k výpovědi této smlouvy podle 
§ 1 • 4 zák. o ochr. náj. prováděti (návrh odml/nul). Kr. 22/12 
28 - 627. 

K § 20 odst. 1, 
Poslup nájemních. práv sir. 110 Č. 140-142. 
Uvolněni byln sir. 111 Č. 143. 
Odstupné str. 111 Č. 144, za hostinské místnosti str. 112 

Č, 150, 151. 

325 



Zálkoo o o-cruna[l:ě JTháJje\Illl1liků. - § 20~ 

mímo nájemné sobě nb"bokněk.o~u .iín!k~ n~~o ~a tl>, 
• e pronajímá byl, ne o leryml SI n o ava po
:kytovatí nebo sl}~ovatí nepříměřenou odměnu za 
zprostředkováni naJmu. 

(') Co bylo plněno proti ustanoveni odst. 1, 
býti požadováno zpěl se zák~nnýmí ~ro.ky .. Tohoto 
nároku na vrácení nelze se predem ZríCl. Narok na 
vráceni promlčuje se do 6 měsíců od zrušeni nájeloní .. ·· 
smlouvy. 
Nezměněno. Výklad str. tOl. 
Zapovězené úplaty str. 103. 
Postoupení bytu str. 104. 
Nahrada skutečné újmy str. 106. 
Uvolnění bytu vlastníku str. 107. 

Stavební odškodné - Opravy v bytě str. lil č. 145. 
Stavební příspěvek na zřízeni obchodních 

111 č. 146. 8 
Náhrada investic v -bytě str. 112 Č. 147, 14, na 

nájemníka učiněných str. 112 Č. 149. 
Náhrada skutečné újmy str. 112 č'.,t50, ,151. v 

Přenechání obchodních místnosti, ltné zavazky str. 113 c. 
Hodnota odstupného při postoupeni závodu {§ 1409 obč . 

• tr. 114 č. 159. . 153 
Úplata za ponecháni v chráněném bytě strl 113 Č. " 
Úplata od dřívějšího nájemníka str. 113 Č. 156. 
'Q'plata vlastníku domuzasvolen~kp,odnáj~u str. 114 Č. 
Uplata nájemníku za postoupen! mlstnostt do podaáj.~il 

sir. 115 Č. 161, 162. ... • 
Odměna za sprostředkoV8ni naJmu? str. 113 c. 154, 155. 
Nárok na vrácení úplaty str. 115 Č. 163, 164. v . 

Závazek zmocněnce k vráceni úplaty str. 115 c. 165. 
Smlouvy na určitý čas (§ 14) sir. 116 Č. 167-169. 
Platnost nájemní smlouvy str. 116 Č. 166. 

K § 20 odst. 2 - Promlčení. 
Počátek lhůty promlčeci sir. 117 Č. 170. 
Prodej domu str. 117 č. 171. 
Zánik užívaciho práva str. 117 Č. 172. 
Vyplacení ůplaty po zrušení nájmu str. 118 Č. 173 .. 
Smlr o náhradě ůplaty str. 118.č. 174.. , 
Nájmy nechrán~né - Odslupne str. 118 c. 175. 
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§21.-§22. 

§ 21. 

(') O tom, je-li přípustno zvýš~ní nájemného podle 
§ 12 neb úplaty za uživání zařízení bytu a jiná smlu
vená plněni podle § 13 nebo podnájemněho podle 
§ 16, rozhoduje okresní soud, v jehož obvodu jest 
byt, k písemnému nebo protokolárnímu návrhu pro
najimatelovu nebo nájemníkovu. 

(') O zvýšení nájemného podle § 9 ro.hodu;e soud 
v odst. 1 uvedený k návrhu pronajímalelovu nebo 
nájemníkovu jen, neshodnou-li se strany o základním 
nájemném podle § 8 neb o jiných podmínkách zvý
šení nájemného. 

(S) Pronajímatel musí předložiti průkaz o nájemuém, 
které bylo smluveno 1. srpna 1914 nebo pří pozděj-

. ším prvním pronájmu, a navrhuje-Ii zvýšení, uvésti 
ve svém návrhu dosavadní nájemné nebo jinou úplatu 
a oddůvodnití podrobným výpočtem požadovanézvý
šení. 
Nezměněno. Ochrana I str. 207. 
Vzprec návrhu pi"onajfmatele na rozhodnuti soudu o přípustnosti 

zvýšení nájemného Zákony II str. 274 pod Č. 7. 

§ 22. 

P) Soud přezkouší na návrh uájemníkův nebo pro_ 
najimatelův úmluvy o zvýšení nájemného nad míru 
uvedenou v § 9, o úplatě za užívání zafizenf bytu 
• jíná smluvená plnění podle § 13 a o podnájemném 
podle § 16. O tom, je-li podnájemné nebo úplata 
placená podnájemnikem za užívání zařízení bytu 
a jiná smluvená plněni podle §§ 16 a 13 přiměřená, 
rozhoduje soud i k návrhu vlaslníka domu. 

Základní nájemné při pozdějším prvním pronájmu str. 230 
Č. 331-335, str. 306 Č. 485. 
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ZáJkoOlu o aollJ1.'I,mě ll1ájemnffiků. - § 22. § 23. 

(') Soud je pak oprávněn, vyslechna strany, PUUl"< 

výsledku šetřeni nájemné nebo podnájemné 
úplatu za uživání zařízení bytu a jiná .n,ll1vD'"' 
plnění upraviti s účinkem od nejbližšího ná,jel!Ilníh~ 
obdobi přiměřeně v mezích tohoto zákona. 
za dobu minulou nelze zpět žádati, 

(') K žádosti nájemníka, jemuž bylo nájemné 
šeno podle § 9, odst. 4., může soud upraviti ~:~k~~~~ .• 
na míru přípustnou podle § 9, odst. I až 3., p 
li nájemník, že podle pozdějšího předpisu 
podrobeného důchodu (ryzího výtěžku) uved,ené,hd 
v § 9, odst. 4. 
Nezměněno. Ochrana I str. 208. 
Př.pl.lkd na nájemném z doby kterékoli podle § 22 odsL 

věta 2. nelze po 1. dubnu 1928 v1.Íbec zpět žádati. Str. 102. 
K § 22 odst. 3 o změnách ve výši nájemného U' •• D"je'MllIlk[ 

s vyšším poplatným příjmem za platnosti nového 
str. 226. 

Vzorec návrhu nájemníka na soudol úpravu nájemného _ .• u~'''' 
str. 274. 

§ 23. 

(') Byl-Ii soud požádán, aby rozhodl podle 
nebo 22, obešle stranv podotkna, že věc o",iednl 
a o ní rozhodne, i když se strany osobně nedostav!, 
Jednání buď provedeno pokud možno do 14 
učiněném návrhu, 

K § 23. 
Úprava nájemného do bud.'UCIIO"!!. 

500. Soud v řízeni nesporném podle § 22 na 
z účastník-Ii rozhoduje o připustné Výší nájemného 
miru v 9 uvedenou) toliko do budoucnosti (§ 22 odst. 
kem od nejbližšího nájemniho období. ") Pro minulost 
hodovati v tomto řizeni jedině na žádost procesního 
přerušeni sporu dle § 25 zákona. (Návrh odmítnut.) Zem. 
-'- 537. - Srv. však též u § 25 li. 507. 
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§ 23. 

F) Obeslané osoby jsou povinny přijíti nebo k jed
nání vyslati zmocněnce s věcí náležitě obeznalého, 
jakož i dáti podle pravdy vysvětleni o určitých otáz
kách soudem označených. 

(') Soua provede v nesporném řízení šetření pro 
rozhodnuti potřebná, vyslechna, je.li toho třeba, znalce 
a přihlížeje k okolnostem, které v daném případě jsou 
podle ustanovení zákona rozhodny pro přípustné zvý
šeni. 

ľ) O útratách plati zásady řízení sporného s vý
jimkou útrat právntho zastoupení, jež hrad! každá 
,trana ze svého. 
Nezměněno. 

Úmluvy o nájemném po 1. dubnu 1928. 

501. I na úmluvy o nájemném učiněné po 1. dubnu 1928 plati 
ochrana nynějšfho zákona s výhradou § 22, pokud byly ujednány 
posavadnimi nájemniky v bytech z ochrany nevyloučených, jež 
měli najaty již před 1. dubnem 1928. Nejde tu o zkoumáni smlou
vy a jeji zrušeni jako takové, nýbrž jen o přezkoušení nájemného 
smlouvou tou smluveného. Zem. 6/11 30 - 877. 

Dohoda stran. 

" 502. Byla-li před soudem v řízeni podle § ~3 zákona jak o zá
kladnini nájemném tak i o zvýšeni podle § 12 odst. 2 č. 2 uči
něna dohoda stran. jest soud dohodou touto vázán, í kdyby ve 
skutečnosti základni nájemné bylo nižší (stížnost proti určeni ná
jemného podle učiněné dohody zamitnuta.) - Zem. 7/11 30 -
880, 28/5 30 - 413. 

503. Není platné dohody stran před soudem o zvýšení nájem
ného v řízení podle § 23 zákona, když k jednání se dostavila jen 
manželka pronsjímatele, jež neni spoluvlastnici domu aní nebyla 
k jednáni jím splnomocněna. I když se pronajímatel nedostavil. 
)ylo provésti šetření po rozumu § 23 -odst. 3, ačkoli jinak DenI 
zmatečnosti řízení v tom. že bylo jednáno o, návrhu přes to, že 
ylastnik k roku .obeslaný se nedostavil (mohl za sebe poslati plno
mocnfka. Usneseni prvého soudu zrušeno.) Zem. 21/11 39 - 948 .. 
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ZáJkom, o Qoom.n.ě 'nájeannÍlků. - § 24. 

Soudní řízení nesporné o úpravě nájemného, jest věcí 
(§ 35 záko ••. ) 

Vzorec rozhodnuti soudu o přípustnosti zvfšenÍ nájemného Zá~ 
kony II str. 275. 

Obvyklý výpočet zvýšení nájemného 
235. příklady výpočld str. 239. 

Tabulka udávající přehled zv~šení obecné přípustného za 
nosti zákona- na konci knihy před věcným rejstříkem. 

Cásl zvýšení obecně připusloého (podle zák. č. 85/1924) dani 
dávkám podléhající str. 236 a Ochrana I str. 246. (Tabulka 
rubr. 1 a 5.) 

§ 24. 

Do rozhodnutí soudu podle §§ 21 a 22 lze po,lati. 
stížnost do 14 dnů od jeho doručení .ke sh<of(,vému 
soudu I. stolice; stížnost jest podati u okresního .O'UQII;. 

Další opravný prostředek jest vyloučen. 
Nezméněno. 

Novotv nel~řll~Usbíé.:~ 
e'04. K novým tvrzením., jež účastnici nepřednesli v 

prvým soudem (nepodali vyjádření ve lhi'ltě soudem 
8 dní povolené), nelze Y řízeni rekursnim jako k .'!.!J,řil)USilnÝl~. 
novotám přihliieti. Zem. 18/7 30- 611. 217 30 .-

Právní moc uSl.e,:enIC 
505. Bylo-li nájemné rozhodnutím soudu již pravoplatně 

veno (byt i na základě dohody stran při jednáni učiněné), 
opětný návrh na soudní úpravu nájemného jako nepřípustný a 
důvodný odmitnouli. Zem. 6/11 30 - 878. 

K § 24. 

506. Do usneseni rekursniho soudu ve věcech 
ho jest nepřipustným dovolací rekurs bez ohledu. 
jest rozhodnuti druhé stolíce, zda návrhu vyhovuje, či 
milá, či jej pro formální nedostatek odmitá. (Dovolaci 
usneseni rekursniho soudu tento odmit1 jako -nepřípustný. 
proti tomuto odmítnuti sice přípustný, ale není oprávněný 
·7026.) Ro •. 31/8 1928 Sb. č. 8262. . 
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Zákon IŮ ochrall1ě ooj,emniků. 

§ 25. 

Závisí-Ii rozhodnutí právního. sporu o zaplacení 
nájemného nebo rozhodnutí o přípustnosti výpovědí 
~cela nebo částečně na tom, je-Ii přípustné zvýšeni 
nájemného podle §§ 9 a 12 nebo úplaty za užíváni 
zařízení bytu a jiná smluvená plnění podle § 13 nebo 
podnájemného podle § 16, nebo jsou-li přiměřené 
úplata za užívání zařízení bytu a jiná smluvená plněni 
podle § 13 nebo podnájemné podle § 16 čili nic, 
přeruší soud řízeni, n. bylo-li již o věci rozhodnuto, 
a vyžádá si toto rozhodnutí. 
Nezměno. - Ochrana I str. 210. 
Za nynějšího zákonného stavu přerušeni řízení ve smyslu § 25 

v praxi se v1ibeé nevyskytuje. 

K § 25. 
Přerušení sporu o zaplaceni nájemného? 

507. Podle s-lavu utvořeného zákonem o ochrdně nájemníků č. 
41/1928 vypuštěnim odst. I v § 20. jími prohlášeny byly za oe, 
platné úmluvy o nájemném atd., pokud odporují ustanovením zá
kona nájemnického. a Um uznáním dohody o nájemném i když 
odporuje předpisům zákona o výší nájemného, není nyní v:ůbec 
ani při, žalobě o zaplacení nájemného podminek pTO přerušeni 
.p.ru podle § 25 zák. o ochr. nájemníků. Zem. 23í830 - 738. 

Přerušeni řizení o připustnostl výpovědi? 
508. Rozhodnuti o svolení k výpovědi z dťivodu § 1 odst.. 2 Č. 1 

nezávisí na rozhodnuU, zdali a v jaké výší zvýšeni nájemného je 
přípustno, nýbrž zdali činže pronajímatelem- požadovaná' v částce 
mezi stranami nesporné byla včas zaplacena' čili nic. Otázku sporné 
výše nájemného jesť řešiti v řízení o svoleni k výpovědi samo
statně a dle výsledku- rovněž samostatně dle § 4 rozhodnouti o pří
puštěni výpovědi. Usnesení prvního soudu o pferulení řizeni zru
ieno a soudu prvé stolice uloženo, aby o návrhu na svoleni 
k výpovědi dále po zákonu jednal a rozhodl (a-, při tom v rámci 
ustanoven( § 5 zák. o ochr.' náj. přihlížel k útratám rekursnfho 
Hreni). Kr. 28/9 28 - 460. 

Srv. též str. 92 Č, 120. 
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Zákon !O OiCh:NltIlě ,nájemni.ků. 

Veřejná oznámení o bytech. 

§ 26. 
Oznamuje-li kdo veřejně byt, který chce 

musí jej v oznámení přesně označiti. Oznámeni 
obsahovati vyzváni, aby byly podávány nabídky s 
čením ceny. 

§ 27. 
'Kdo hledá byt veřejným oznámením, nesmí 

slibovati odměnu tomu. kdo jej nabídne neb 
Nezměněno. Ochrana I str. 212. 

Trestní ustanovení. 
§ 28. 

Kdo učiní údaje, k nimž jest podle tohoto 
povinen, nesprávně nebo neúplně nebo vůbec 
neučiní nebo jinak tento zákon obchází, kdo se 
pusti jednání, která jsou podle tohoto zákona 
vězena, nebo kdo činí veřejná oznámení odIDe,ruli, 
ustanovením §§ 26 a 27, buď potrestán, 

K § 28. 

509. Předpis § 8 Uchevnlho zákona z 17110 1919 568 

:i:~~~o~ p~:v:1cho;;,4 ~~;!o;fi.8~ S~ei~ea z:~&:~~~en .. " ", 
pro tentokráte, byla~li projevena ochota k vz<ije"""ému 
Byl-li projev učiněn. jest' vzájel;llný závazek do 
sudečného i z úřední moci. (žalobě o zaplacenHíOOU 
jako část stayebniho přispěvku v ten smysl, že 
jest povinen "proti vydáni od najatých místnosti" 
žalobci 5000 Kč. Sb. Č. 2728, 3423.7461). Roz. 23/31929 

510. Souběh podvodu a přf!dražování podle § 8 
(č. 8011924) - bylo-Ii majitelem domu nesprávně tvrzeno 
nikům, že náklady na opratJy domu byly jíž stanoveny 
určitým penfzem a předložil-li týž -soudu v nesporném řízení 
šeDi nájemného nesprávný účet nákladťi za opravu domu. 
1215 1928 Sb. tr, č. 3178. . 
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§29.-§30. 

přísněji trestné, politickým úřadem J. stolice a tam, 
kde jest státní policejní úřad, tímto úřadem peněžitou 
pokutou do 20.000 Kč nebo vězením do 6 měslců. 
Tylo tresty mohou býti také zároveň uloženy. Výtěžek 
pokut plyne do státní pokladny, 
Nezměněno. Ochrana I str. 213. 

Všeobecná ustanovení. 

§ 29. 

Protokoly a podání v rlzení soudním podle tohoto 
zákona podléhají poplatkům stanoveným pro řízení 
nesporné; z usnesení jest zaplatiti poplatek rovnající 
se polovičnímu rozsudečnému [saz, pol. 6, AJ, aj, a 
Ej, aj, vyhlášky min. fin. ze dne 22, března 1922, 
Č. 123 Sb. z. a n., a §§ 14 a 15 zák. čl. XLIII z r, 
1914]. 
Nezměněno. Srv. Zákony II str. 268 pOZD. 12. 
Za základ pro vyměřeni soudních poplatkd se béře částka 

1000 Kč podle § 15 č. 2 cf •• nař. č. 27911915 ř. z. Polovičn! roz
sudečné jest platiti i z rozhodnuti rekursniho soudu. 

§ 30. 

Ustanoveni o bytech v tomto zákonu vztahují se, 
pokud není jinak ustanoveno, také na jednotlivé části 
bytu a jakékoliv jiné místnosti, které jsou předmětem 
nájemní nebo podnájemní smlouvy. 
Nezměněno. 

Mistnosti ve smyslu § 30, str. 38 Č, 44, 44 aj. 
Dílčí výpověď. 

511. Podle § 1 odst. 1 lze vypověděti se svolením soudu smlou .. 
nájemníJ tudiž smlouvu, jak byla o předmětu nájmu ujednána. 

§' 30 mluví o částech bytu jen jako o samostatných př~dmětech 
náíemnf (podnájemní) smlouvy, t. zv. dilči výpouěď zákoD, kromě 
jediQ.é výíimky v § 1 odst. 2 Č. 18, neuznává. Kr. 5/8 30 - 813. 

333 



ZálkOn o O,dh~'Wllě oojelllmÍků. - § 30. 

povšechné rozšiření ustanovení o bytech na všechny jiné 
nosti pokud zákon sám jinak neustanovuje, naráží v 
někt~rých ustanoveních zákona na obtíže. 

Podle znění zákona platí uvedená závada při všech 
písech, kde mluvi o bytech, vyjímajíc jediné ty, ve 
kud je výslovně ustanoveno, že na jiné mistnosti se n.,,,lah'O;i: 

Slovo byt má tudíž v zákoně širší význam "místnosti" 
tam, kde jeho význam zákonem samým není opět obmezen na 
v užším smyslu. 

Tato jednoduchá konstrukce mohla snad vyhovovati v 
cích zákona. Při nynější kasuistice četných novějších zá'ko,mv 
předpisů zavdává podnět k různým pochybnostem. a 
v praxi. Výklad některých zákonných předpisů bývá komp;lik~~á 
i tím. že zákon používá k označeni předmětu nájmu 
jeho i výrazů jiných, jako "místnosii obytné" • .,užívané 
bytovým", "k výkonu povolání", "k výdělečné činností", a 
z pravidla bez bližšího vym~zenf těchto pojmů. 

Nad to na př. v § 6 odst. 1 zákon vůbec neoznačuje 
nájmu, na který se toto ustanoveni vztahuje, ač opět 
pouze znaky [bydleni" užším smyslu jako důvod další 
nájemního pO,měru zemřelého nájemníka pro jeho dědice. 

Obmezení návrhu na část nájemního před.mi;l~ 
512. Jestliže obmezili VYPovídající během řizeni návrh 

lenl k výpovědi pouze na část nájemního předmětu (na 
ze dvorku), nelze návrhu vyhověti již pro zákonnou ';el,ři~';,t~ 
dílčí výpovědi. Dle zákona lze zrušiti nájemní 
celého nájemniho předmětu a nelze tak učiniti 
jeho součásti, ježto jde o jednotný poměr 
k výpovědi ze dvorku, označovaného jako 
předmětu, pro nutnou potřebu. zBmitnut.) 
Pozn. Návrh ohledně samostatného nájmu 
nepřípustný i proto, že nejde o místnost ve smyslu 

Připuštěni dUči vv';nv~.~; 

513. Po názoru rekursního soudu konstantně 7..;aslávan,ém 
nájemní smlouvu zrušiti výpovědí jen ohledně jedné 
ná;emního. Je-li shledán dóvod výpol,'ědni ohledně části 
předmětu opodstatněným, má v zápěti zrušení celé 
(Výp0věď prvým soudem připuštěna z části 
Vypovídaný stížnost nepodal. K stížnosti 
rekursnfm soudem na připuštěni výpovědi i ze 
sklepa a vinárny - jíž z toho důvodu, že 
stala pravoplatnou nepodáním stížnosti. Zem. 
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§31. 

tato stylísace by tu tím spíše svědčila pro výklad že dYcl' é 
ve s~yslu §,.6 o~st. 1 privilegovaní vstupují s och:anou ez;k~:a 
O kazdou naJemm smlouvu chráněného nájemníka nebot' dl I 
ného znění není vstrlp v nájemni smlouvu ohled~ě před v~ s 0;',, 
J]lU vůbec obmezen dokonce ani označením b,.t" a . d'!I

e 
u nad)-'k t ". I ll" ,eznoupo-mm ou vs upu v Dalemnl sm ouvu dle § 1 a B. O zák h"-

. t bl,'zky' P • d'd' ,. k - I c runenou les omer ~ ICu zemre ému nájemníkovi způs b § 
6 odst. ~l uvedeným kualifikovaný. Srv. k tomu str. 73 a

O 7~m v 
V kazdém připadě by se doporučovalo pochybnosti kte é • 

xi po~šechné ustanovení § 30 způsobujel odstraniti Přes~ý~ ~~:= 
noveolm rozsahu ochrany, aspoň pro hlavni dvojí druh př d Yt 
nájmu',. byt~ ve vlastním s,Jova smysiu a obchodní mistnos: ~ey~ 
tým predplsem samostatnym. Srv. str. 74, ' rCI 

_ 'IIPfístnostmí" yve smyslu § 30 jest rozuměti jen prostory v bu
dovach. pod strechou a se všech stran ohraničené Sb - 9151 
7442, 4348. • • c. , 

O t: y zv . .. dilčí výpovědi", Ochrana I str. 215. _ K této otázce 
srv. tez poznámky u § 1 odst. 2 č. 16 na str. 285. 

. § 31. 
(1) Zákon tento se nevztahuje: 
1. na doml_ jakož ~_na přestavby, přístavby a ná

stavby domu, pro nez bylo uděleno nebo se udělí 
úřední povolení stavební po 27. lednu 1917, na Slo-

K § 31. Nájemní poměr. 
Nájem~í smlouva -:-. přijetí nájemného, str. 30 Č. 17-19. 
Prona,~matel. - NaJemce, str. 31 Č. 20, 21. 
f'tonajlmatel neollrávněný. str. 32 Č. 24, 25. 
O!'Dova nájmu. (§ 1l14 .. obč .• z., § 569 cř •. ) sIr. 33 Č. 27-32. 
Prevzeti zavodu. - NaJemnl správa firmy, str. 32 č. 22. 

. Fuse akciových společnosti 
514. PtJ fusi akciových společností přecháze)'í veškerá ' • 

PQvinnosti t d . •. • y prava a 
- .' e'y ,I na]e,!,nl pomer universální sukcesí na spoleé-

no~st dale ~rvaJlcl. {Ná]emní ,po,měr ze .smlouvy ujednané se spo
lecnost!. nasledke~ fuse zaDlkle a z rejstříku vymazané nezanikl 
- v p'npad~ Sb. c •. 847? šlo o převod dle_ § 1409 obč. z. Žaloba 
p~o~allmatelu o vy~hzeDl. podaná proti podnájemníku fusíonavší 
a~clo.vt sPt~lebčnosh :- pzvovaru - zamítnuta, podnájemník neužÍ
va mlS nos 1 ez pralJmho diJ.vodu. Roz. 17/1 1931 Rv I 2047'''0 
--: O přec~o?u ak~h~ a pasiv, při fusí na společno'st j: přejím~~ci 
(třebas zmeiula sve Jméno) tež roz. 24/1 1930 Sb. Č. 9571. 
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§ 3.1. 

vensku a Podkarpatské Rusi po 12. listopadu 
a v jiných domech na místnesti, které byly 
po 1. květnu 1924 nově zříz.eny nebo z npnhvb"".J.: 
na obytné upraveny a pronaJaty; 

Prodej domu - nájemní smlouva, str. 83 Č. 107, 108. 
- s výhradou bytu, str. 84 Č. 109, 110. 
- výprosa .bytu, str. 84 Č. 112. 

Prodej domu po výpovědi, str. 84 Č. 111.sp,ol,.,:llast,!i~ct'Vi. 
Pronájem společné věci, úkon řádné správy str. 90 Č. 
Pronájem společné věcí, důležitá změna, str. 91, č.l 
Náhrada za uživání místností spoluvlastníkem. str. 91 

118-120. 
Bezplatné užívací právo spoluvlastníka, 
Užíváni spoluvlastníka - nájem. str. 93 spollu,la"lniikem 
Vnucená správa - nájemní smlouva se 

sir. 93 Č. 122. 

K § 31 odst. 1 Č. 1. 
Pojem novostavby, str. 59 Č. 81. 
Přestavba, přístavba. nástavba ve smyslu § 31 

sir. 38 Č. 45-48. 
Udělení úředního povolení st,.v.,b'lÍh. 

po 27. lednu 
515. Domek vystavěný po 27. lednu 1917, třebas n,~l:~:::::in~ 

úředniho povoleni, jež bylo teprve dodatečně u"ele,no,', 
později v byt, nespadá pod ochranu nájemců. (V.~~d,iii;: r; 
vystavěném r. 191.9 bez úředního povoleni za ,s, 
upravena v r. 1922 jediná mfstnost na byt o Jednom 
kuchyni. V usneseni městské rady z 29/4 1922 a ve 
o něm výměru z 5/5 1922 o schválení úpravy domku 
ohytnou jest spatřovati dadatečné udělení stavebniho 
Soudni výpověd ponechána v platnosti.) Roz. 25/10 

Mistnosti nově 
516. Místnosti nově zřízené podléhaji záštitě zákona o 

byly~1i zřízeny před 1/5 ~924, ja~?ž i ,tehdy, .byIY-plirOl,ajiimi,leli 
po tomto dni, avšak na naklad nc/emmkův, ntkoh 
( .. Místnosti nově zřízenou" jest roz~mět!. místnost, 
nebylo, a která vznikla teprve Um, ze neJaký- p~ostor v 
ohraničen zdmi, po případě í stropem. nebyloqh tu tohoto 
a že takto prostor byl proměněn v místnost. Sb. č. 7143.) 
29/11 1928 Sb. Č. 8507, Jur. Zlg. č. 942. 
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§ ~1. Č. 2. Č. 3. - n"my <>ibooní .. parl. 

2, v obcích S méně než 2000 obyvateli na části bytu 
vlastníka domu, které byly pronajaty po 1. květnu 1924; 

3. na domy, které jsou od 1. listopadu 1918 ve 
vlastnictví osady, obce, okresu, župy, země, sociálně 

K § 31 odst. 1 č. 2. 
PronajIUutí po 1. květnu 1924. 

517. "Pronajmutím" ve smyslu § 31 odst. 1 Č. 2 _ jest ujednání 
nájemní smlouvy, nikoli odevzdání předmětu nájmu nájemci. Pod 
toto ustanoveni nespadá případ, když nájemce -dle smlouvy před 
1/5 J924 uzavřené do bytu se měl nastěhovati teprve po tomto 
dlli. (Výjimky §u 31 nelze vykládati exfensivně, zásadou zůstala 
ochrana §u 1 zákona o ochr. náj. § 6 obč, z,) Roz, .12/1 1928 
Sb. č. 7692. Jur. Zlg. č. 833. 

K § 31 odst. 1 Č. 3. 
Stavební a bytová družstva - Podstata čekatelství str. 97 

č. 128. 129. 
Cekaielshi - nájemni poměr str. 97 č. 130, 131. 
Placení nájemného. - Zálohy str. 98 Č. 132, 133. 
Převod vlastnictví domku na čekatele str. 98 Č. 134. 
Vrácení příspěVkŮ a vkladů po vystoupeni z družstva 

sir. 99 Č. 135. 
Žaloba o neplatnost vyloučeni str. 99 č. 136 
Poměr mezi státem a stavebníkem - Stavební ruch str. 

99 č. 137. 
Postihové právo státu - Exekuční prodej domu str. 100 

č. 139. 
Domy obecní - Pravoplatné usneseni, 

518. Ve smyslu § 31 odsl. I č. 3 zákona o ochr náj. (č. 48/1925) 
jest rozuměti pravoplatným uSnesením obecního zastupitelstva 
II obce takové usneseni, jež dle předpisů obecního zřizeni § 42 
zák. 16/4 1864 č. 7 z. z. jest platné. K platnosti usneseni není 
třeba doručení, nebylo-li ani tvrzeno, že poplatniky byla podána 
stížnost. - K právni moci usneseni obecního zastupitelstva o vý~ 
povědí bytu v obecním domě neni třeba zvláštního doručeni usne~ 
sení vypověděnému, takové usnesení DenÍ proto neplatné, že do
tyčná schůze obecního zastupitelstva nebyla veřejně vyhlášena a že 
ve vyhlášce nebylo označeno místo, kde schůze se koná ani že 
v pozváni ke schůzí výpověď bytu nebyla členům zastupitelstva 
oznámena jako bod denního pořádku. Roz. 7/1 1928 Sb. č. 7685, 
Jur. Zlg. 831. Pozn. Dle nynějšlho zněnl zákona č. 44/1928 s. 
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Zá,kon, .o Oid1um.ně náljfWlll'íkli. _. § 31. Č, 3. 

pojišfovacího ústavu nebo stavebního sdružení, které 
bylo ministerstvem sociální péče uznáno za obecně 
prospěšné, na domy a objekty ve vlastnictví nebo 
správě státu a na domy a objekty, které jsou ve vlast· 

vyžaduje v § 31 odst. 1 č. 3 pravoplatné usneseni obecní (mistní) 
rady {nikoli jíž zastupitelstva). 

519. Proti sděleni obce nájemci, že podle § 31 odst. 1 Č. 3 
zákona o ochr. náj. (č. 48/1925) obecní zastupitelstvo se usneslo 
na výpovědi, nelze podati II soudu námitky. (Námitky proti ~ro .... 
hlášeni pronajímatele, jež není výpovědi, jsou nepřípustné a lest 
je odmítno.uti usn2senim.) Roz. 4/4 1929 Sb. Č. 8838. 

Výpověď z domu postaveného obci 
na stavebni ruch. 

520. K povinnosti nájemníkově, jejíž porušení opravňuje obec atd; 
k výpovědi z bytu (§ 59 vl. nař. 21/5 1921 Č. 191 Sb. z. a n.) 
náleží nejen povinnost platiti nájemné, nýbrž i povinnost zacho .. 
vávati předpisy a podminky, za kterých mu obec byt pronajata 
nebo na které nájemnfk i později dobrovolně přistoupil. (Námitky 
proti výpovědi .dané z tohlo důvodu, že ná.jemnik pr?ti ~0!1Zácímu 
řádu, jejž podplsem oběžD1ku zavázal se zachovávab. pr!la1 pod
nájemníka bez schváleni místní rady, zamítnuty). Roz. 2d/3 1939 
Sb. Č. 8821. • . 

Usnese~i obecního zastupitelstva o vypovědi. 
(Nejvyšší správni soud.) 

521. Je usnesení obecního zastupitelstva o tom, že nájemci 
v obecním domě má býti dána výpověď, ",prohlášením 
rozhodnutimll,? (Usnesení úsU. zast. hl. m. Prahy, aby ;ák. č. 48/25 byla dána výpoděď z bytu v obecnim domě 

váno s poučením. že proti němu možno' podati u městské 
stížnost k zsv., zrušeno pro tento dodatek. jimž mohl 

nájemník uveden v omyl, usneseni nutno íntimoVa,ti{;~~ob:e:~z~~~:~~: dodatku, ,neboť jde o pouhé prohlášeni obce jako 
v soukromoprávnim poměru, jež neni v pořadu 
pfezkoumatelno, nýbrž jež může býti předmětem jen řfzem 
niho). Nál. 15/2 1928 Sb. adm. č. 7082. 

522. Poplatník, který je nájemníkem v obecním domě, mlÍže 
usneseni obecniho zastupite]stva, že mu má býti dána vÝIPci"ěd', 
odvoláním na osk uplatňovati jen své zájmy poplatníka; 
práva nájemní milže hájiti jen pořadem práva. Nát 21/11 
Sb •• dm. č. 1588. 

338 

§ 31. t. 3. - Domy loibecní, "ýp<>věď. 

",idvl nebo správě železnic nebo železničních fondů. 
Jde-li o domy osady, obce, okresu, župy nebo země, 
jest výpověď připustna jen na základě pravoplatnébo 
usnesení mlstni rady u osady, obecnl rady u obce, 

523. Výpovědí danou z bytu v obecnfm domě vystupuje obec 
V'uči nájemníku jako strana v nájemním poměru, nikoli iako orgán, 
iemuž právním řádem jest uloženo obstarávati a vykonávati určité 
'funkce. Na stížnost nájemníka jako takového nemůže proto usne~ 
sení o výpovědi věcně přezkoumáváno, Ustanoveni § 31 Č. 3 zák. 
o ochr. náj. (č. 48/1925) znamená jen, že výpověď, má-li proti ná~ 
iemnfku jeviti právní účinky, musí se státi usnesením (obec. za
stupitelstva) a to ve formách, jimiž je podmJněna platnost tako
vébo usneseni dle ptedpisd ob. zřízení, pokud se týče po vyčer
pání instančního pOřadu, iehož by se event. proti výpovědnímu 
usneseni mohl snad dovolávati volič nebo poplatník z duvodu 
§ 21 odst. lob. lín. novely č. 329/1921, pokud se týče po uply
nuti lhflty, jež pro tento prostředek je lzákonem stanovena. _ 
Nál. 26/4 1930 Sb. adm. Č. 7564. 

Pozn. Dle nynějšího zněni § 31 Č. 3 žádá se pouze usnesení 
městské (obeCní) rady. 

Byty zajištěné. 
524. V domech spadajicích pod § 31 odst. 1 č. 3 (zák. Č. 44/1928) 

isou vyloučeny z ochrany nájemcd všechny byty a místnosti, tudíž i 
byly z.jištěné podle § 13 zák. Č. 225/1922 v doslovu zák. č.87/1923. 
Na tom nehylo nic změněno § 23 zák. ze do. 11/7 1928 č. 118 
Sb. z. a n. Výpověď z bytu zajištěného v domě, patřícfm staveb .. 
nímu družstvu obecně prospěšnému od 1/11 1918 daná dne 11/1 
1930 v řádném řízeni bez svoleni soudu ponechána v platnosti přes 
to, že v době zajištěni dům družstva podléhal ochraně nájemců, 
neboť ustanovením § 31 odst. 1 č. 3 ochrana ohledně domů druž
siev tam jmenovaných, o jaký tu jde, byla zrušena. Stanoveno-li 
v § 31 odst. 1 Č. 3, že se tento zákon nevztahuje na drlmy tam 
uvedené, má se věc tak, jakoby zákonů na ochr. náj. vůbec nebylo 
a to, jelikož v § 31 odst. č. 3 výjimka nent stanovena, ohledně 
všecl, bytů a místností v takovém domě, tedy ohledně bytd za
iištěných ve smyslu jiného zákona. Výjimečné ustanoveni § 31 
-odst. 1 č. 4 zák. č. 44/1928 jíž podle povšechných vykladacich 
pravidel nelze rozšiřovati na byty v domech z. ochrany vůbec 
v'Yňatých, ale nelze tak učiniti ani v úvaze, že, _ kdyby to zákono
dárce byl chtěl (§ 6 obč. z.l. byl by toui výjimku učinil i v § 31 
(Jdst~ 1 č. 3, co! se nestalo. Nelze v tétó přfčině dovolávati se 
dni § 23 zák. č. 118/1928, jE!nž jen statfovf. že ustanoveni § 31 
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okresního výboru (okresní· správnl komise), župního 
výboru nebo zemského (správního) výboru (zemské 
správní komise); 

4. na byty skládající se mimo kuchyně a obytné 
pokoje pro služebné ze 4 nebo více obytných míst
nosti, které byly pronajaty po 1. květnu 1924 novému 

odst. 1 Č. 4 zák. Č. 44/1928 o bytech zajištěných podle § 13 zák 
Č. 225/22 a Č. 87/23 platí též o bytech zajištěných podle § 9-16 
(v nové úpravě), ale nijak nerozšiřuje předpis tento na byty v do .. 
mech vyňatých z ochrany nájemniků vůbec. Tvrdi~Ii odvolaci od~ 
pověď, že by byla úplně zbytečnou a bezúčelnou za;íšťovaci čin~ 
nost státnfch úřada, kdyby se připustila možnost, že se na zajia. 
štěné byty nevztahuje zákon o ochr. náj., přezírá, že při domech 
uvedených v § 31 odst. 1 Č. 3 byl zákonodárce (podle motivli 
Tisk Č. 5091) toho míněni, že vzhledem k osobnosti vlastníka do~ 
mu ochrany nájemníka jíž není potřebí a že, zklamal.li se záko~ 
no dárce v tomto předpokladu, nemuže to nic měniti na platnosti 
zákona za tohoto předpokladu vydaného. - V rozsudku prvého 
soudu se praví: Zajištěni bytu pro státního zaměstnance znamená 
jedině, že byt musí býti pronajat státnímu zaměstnanci, kterého 
úřad označí, t. j. vylučuje každou jinou disposici majitele domu 
se zajištěným bytem, kromě pronájmu státnimu zaměstnanci urče .. 
nému úřadem. Nevztahuje-li se na byt ochrana nájemců, lze dáti 
výpověď volně podle ustanovení obč. zákona, ovšem pronajímatel 
musf, pokud zajištění trvá a plaU i pro budoucnost, vzfti do uprázd
něného bytu opět státního zaměstnance. - Roz. 20/6 1930 Sb'. 
Č. 10016. Věs!. 908 Jur. Ztg. č. 1124. 

Pozn. Jest ovšem otázka, zdali podle § 9 odst. 1 zák. č. 118 .. 
1928 nové zajištění bytu dříve zajištěného (§ 9 odst. 2) v případě 
rozvázání nájemní smlouvy výpovědí (nikoli přeložením) je vdbec 
možné, když dokonce dle § 13 Č. 2 téhož zákona bytu v domech 
stavebních družstvech, která byla uznána za obecně ~~ri~~f!k! 
vůbec zajistiti nelze. K této otázce nejvyšší soud si 
přímé nezaujal, ač i tyto důvody prvého soudce jsou 
něny. 

K § 31 odst. 1 Č. 4. (dříve § 31 odst. 1 Č. 5). 
Nový nájemník po 31. březnu 1928. sir. 36 Č. 37- 40. 
Změna v rozsahu předmětu nájmu str. 37 Č. 41, 42. 
Výměna bytu chráněného za nechráněný str. 34 č. 33, 
Smluvní ochrana nájemníka str. 35 Č. 35. 
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nájemníko~i, dále na byty a místností, které se 
po 31. breznu 1928 pronajímají novému nájem
níkovi nebo podnájemníkovi, v obou případech s vý
jimkou bytů zajištěných podle § .13 zákona ze dne 
11. července 1922, Č. 225 Sb. z. a n., a bytů, pro které 
byl určen nájemník podle § 2 odst. 2, právě uvede-

Nový nájemník. 
525. "Novým nájemníkem" ve smyslu § 3t č.4 (zák. Č. 44/1928) 

jest, kdo pe'f!Zěl sp~rný byt tl ná;mu, ať byl v jiném bytě v jiném 
nebo v temze dome. (Sb. č. 9414, S77S.) - O přípustnosti výpo~ 
vědí z bytu, jenž nepodléká ochraně nájemců, jest rozhodovati 
v řízení sporném, nikoliv v řízeni nesporném, třeba strany rozší~ 
řily úmluvou některá ustanaveni zákona o ochraně nájemc6 na byt, 
-o !~h?ž .vy~Hzeni .šl? (Smlouv,ou nájemní z 24/8 1929 žalovaný 
zajistil Sl vyhody, Jez poskytl zakon o ochraně nájemců dosavadní 
nájemni smlouvě jiného nájemníka z 15/8 1921. Proti soudn1 vý
povědi, dané pronajímatelem z důvodu, že vypOVídaný nájemník 
zavdal svým chováním příčinu k výpovědi podle smlouvy, namíta 
tento, že nájemní smlouva z 24/8 1929 podléhala ochrané náiemdl: 
Prvý soud výpověď zrušil, odvolací soud zrušil napadený rozsu~ 
de~ a vrátil věc prvému soudu-, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu 
projednal a rozhodl v řízení výpovědním podle cívilního soudního 
řádu. N.ejvyšší soud nevyhověl rekursu. Smlouvou nemohou býti 
změněny velící předpisy o zplisobu řízeni, jímž jest rozhodovati o 
sporných právech. Proto o výpovědi a o její přípustnosti a plat~ 
nosti ohledně bytu, který po samém zákonu ochraně zákona ne~ 
podléhá.- jde o nového nájemníka ve smyslu § 31 Č. 4 - ne
rozhoduJe soudce nesporný, nýbrž soudce sporný). Roz. 6/9 1930 
Sb. Č. 10127. R. Zlg. 1931 str. 46. 

Sloučeni bytů. 
526~ Sloučení bybi. a místností v starých domech s byty a -míst~ 

nostau v novostavbách není zakázáno, stačí povoleni př~slušného 
stavebního úřadu (§ I. 20 č. 8 zák. Č. 225/22,· pozn. nyní § 24 Č, 
1 zák, Č. 118128.) - (Námitky proti výpovědí z bytu v domech 
oČ. 8 a 8 aj celkem o 5 pokojích, -kuchyní- a pfísI. - zamítnuty. 
Ce!? byt~,se skládaly ze 3 !,ok~jti ve starém domě Č. 8 a ze 2 po
kOJu s pnsl.. v dome novem c. 8 a), oba byty byly spojeny dvě~ 
ma ?}~·ernfml v otvory na základě- pravopIstného povoleni stavebnf~ 
ho uradu udeleného zesnulému spoluvlastníku domu. Byt spadá 
pod ustanoveni § 31 Č. 5- zák. č. 48/1925 - pozn. nyní §,31 č. 4 
- prvni věta.) Roz. 14/6 1928 Sb. Č. 8134. . . 
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ného zákona o mimořádných opatřeních bytové pece. 
ve znění zákona ze dne 26. dubna 1923 č. 87 Sb, 
z a n. a zákona ze dne 17. prosince 1927 Č. 183: 
Sb. z. ~ n., a bytu přidělených vojenským gážistulII 

Změna ve způsobu užívání části bytu. 
527, Byt o 5 pokoíích, jenž byl již při vzniku nájemního po" 

měru (od ledna 1926) vyloučen z ochrany nájemců (§ 31 Č. 5 zák .. 
č. 48/19251, nemohl se napotomni libovolnou úpravou bytu ná
jemcem v ten způsob, že dva pokoje byly zřízeny za čekárnu ~ 
ordinačnt siň, dostati pod ochranu nájemců. Na tom nemění nie,' 
předpis § 1 odst. 2 Č. 16 zák. Č. 44/1928 (jenž v poslední vět~ 
vykládá šířeji pojem obytných místností ve prospěch nájemců př~. 
výpovědnim důvodu t. zv~ nadměrných bytů, pokud ovšem tyto jsoq 
ještě pod ochranou. VSi'pavěd ponechána v platnosti.) Roz, 19/IQ, 
1928 Sb. Č. 8394. 

528. Byl~1i pdvodni smlouvou pronajat byt o 4 obylnych 
nostech a kuchyní II napotom bylo umluveno, že jedné z oh"f.n,',": 
místnosti jest použiti za kuchyň a kuchyně za spíži, nelze pOl,ZI1:\> 
§ 31 Č. 5 zák. tč. 48/!925}. lřeba, v pozdější dohodě bylo 
veno, že nájemník odevzdá hyt ve stavu, v jakém byl pří 
dohodě. (Podle § 1094 obč. z. náj. smlouva se uskutečňuje a 
vání nájemniho předmětu pokládá se za koupené, jakmile se 
najíroatel dohodne o podstatných kusech nájmU""o,ods~n~a:·;j;.) ,~'t~~~: 
a o nájemném. Určení nájemního předmětu je P' 
nájemní smlouvy, která se uskutečňuje teprve. se 
hodnou také o něm První smlouva o 4 pokojích a kuchyni, 
o 3 pokojích, z jednoho kuchyně, z této spíže - výpověď 
šena, předmět nájemní týž.) Roz. 24/8 1928 Sb. Č. 8247. 

Obytné mi"tno.IV:> 
529. Za obytné místnosti po rozumu § 31 odst. 1 

48125) jest považovati takové místnosti, jež isou 
bili? k obýváni. Lhostejno, jak nájemce uživá bytu. 
čtyřpol;tojového .bytu s příst. jehož nájem~e užival čt;::::;~t~ 
ordinační místnosti jako zubni technik, zachována V p 
pro výklad výrazu "obytné místnosti" v smyslu § 
použiti předpisu § 9 odst. 3 platícího pro zvýšení náj.) 
1928 Sb. Č. 8195. 

530. Místnost, k niž přísluší 
pronaií~atel tuto místnost 
svqtnic~) nelz~ čitatí k 
ě. 5 zák. Č. 4811925 
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podle zákona ze dne 13. května 1924 Č. 118 Sb. z. 
a n., jimž se měni §§ 25 zákonů o ubytování vojska; 

5. na výkon živnostenského oprávnění ku přecho
váváni cizinců j 

nájemce sám bezvýhradně užívati - § 1090 obč. z.} Pokud svět
nice v přístavku bez kamen neni obytnou místnosti podle § 31 
Č. 5. {Tento předpis, pokud jde o byty má na mysli jen mistno
stí k obýváni určené a, způsobilé v každé době roční, tedy i V zl .. 
mě.} Veranda není obytnou místnosti. Roz. 27/12 1929 Sb. Č. 9.4.86 
Jur. Zlg. Č. 1069. 

531. Za "obytné pokoje pro služebné" nelze pokládati pokoje, 
jež obývají blizci příbuzní nájemcovi. třebas konali služby v jeho 
živnosti (restauračni). Roz. 16/8 1928 Sb. Č. 8219. 

Jiné místnosti. 
532. Ustanovení § 31 Č. 4 zák. Č. 44/1928 vztahuje se i na jiné 

místnosti než byty. Z ochrany jsou 'vyloučeny nájmy (po 115 1924 
ujednané) nejen velkých bytů, nýbrž í velkých místnosti, které 
slouži k provozování živnosti. (Výpověd daná z nájmu - kovárny 
se 2 di/nami, v I. poschodí skladiště a ve dvoře kancelář, 4 míst
nosti - ujednaného v listopadu 1925 uznána za účinnou s pouka
zem na ustanoveni § 31 č. 4. a § 30 - na § 1 Č. 16 nelze se tu 
odvoláva!i.) Roz. 8/8 1929 Sb. Č. 9109, Jur. Zlg, č. 1034. 

533. Předpis § 31 ods!. I Č. 5 (zák. Č. 48/25) vztahuje .e nejen 
na hyty, nýbrž i na místností kancelářské - jak nejv. soud vy
slovil jíž v roz. Sb. č. 8195 a 82191 Výraz "byt" jest tu rozuměti 
~ širšim smyslu § 30. Roz. 16/3 1929 Sb. Ii, 8804. 

534. Za podmlnek § 31 Č. 5 (zák. č. 4811925) nepodléhajlochra
ně nájemníků ani tovární objekty. (Objekty odpovídající svou roz .. , 
sáhlostí předpisu § 31 Č. 5, nepodléhají tomuto zákonu a smlGuvy; 
ujednané po 1/5 1924 mohou býti vypověděny, i kdy tu není, dů
vadli § 1 nebo 3 zák. - § 30, přes to, že v § 31 č. 5 použito 
bylo slov' "obytných místnosti" odvol. soud, jenž citoval vhodné 
ustanovení § 31 Č. 4 zák. 4411928, - Nájem tovární budovy s by
ty, kanceI!\řemí, celkem 9 místností spadá pod § 31 Č. 5 zák.) -
Roz. 23/8 1928 Sb. Č. 8237. . 

535. Pod ustanoveni § 31 Č. 5 (zák. Č. 48/25) spadejí i nájmy 
- k provozu živnosti. S hlediska § 31 Č. 5 jest lhostejno, že Iláj,em, .. 

ce provozuje v najatých místnostech živnost přechováváni cizinců. 
(Přikaz k vyklizeni restauračních míslnosti s příst. a 6 hostinských 
místnosti zachován II platnosti). Roz. 16/8 Sb. Č. 8219. 
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6. s účinností ode dne 1. října 1928 na byty naJ"m
nlků kterým byla pro bernl léta 1924, 1925 a 1926 
prav'oplatně předepsána daň z příjmu (dochodková) 
z ročního příjmu nejméně 100.000 Kč; ustanovení toto 

Podnájem k § 31 ods!. 1 Č. 4. 
536, Nevztahuje.li se ochrana na jednotlivou nájemní smlouvu 

strany, plati to i pro podnájem takových mistností, pokud mfstno .. 
sti v podnájem dané se hodí pod § 31 odst, 1 č. S (zák. č. 48/25.) 
Naproti tomu dle roz. Sb. č. 7877 neplatí vyloučeni z ochrany 
pro podnájem mistuostí v menším rozsahu, byt i celé najaté míst.. 
nosti dle § 31 Č. 5 z ochrany byly vyloučeny. - Roz. 16/3 1929 
Sb. Č. 8804. R. Ztg. 1929 str. 156. 

537. Poměr podrJá;emní jest posuzovati s hlediska zákona o ochr. 
náj. samostatné, odděleně od nájemnihó poměru, z něhož podnáj. 
poměr vzeše1. - Byla-li dána do podnájmu část bytu, kterýž z dli .. 
vodu § 31 Č. 5 zák. Č. 48/1925 z ochrany jest vyloličen. lež ne~ 
dosahuje výměny v tomto zák. ustanoveni stanovené, pla.li pro ni 
ochrana zákona, jmenovitě i ustanovení § 18 (obdobně jako u 
podnájemnfků v domech státních Sb. č. 5853, 5423.) - Roz. 16/3 
1928 Sb. č. 78n. R. Ztg. 1928 str. 236. 

K § 31 odst. 1 č. 6. 
Daňový předpis pozůstalosti nájemníka,. 

53&. Daň z pFíjmu předepsanou zůstaviteli nelze pokládati za 
daň předepsanou dědici. ~- Byla-li odevzdacf listina doručena dě~ 
dici před 1/4 1928, nebyl byt stižen vypověditelností podle § 31 
č. 6 zák. vzhledem k dani předepsané zůstaviteli. (Výpověa daná' 
F-ové z bytu, podléhajícího jinak ochraně, z důvodu, že 
stalos~i po manželi F-ové b-yla předepsána daň z příjmu 
nejméně WO.OOO Kč - zrušena. Ustanovení § 547 obč. z. 
teoretickým principem, jemuž je samotným zákonem vzápětí 
nímána jakákoli praktická platnost (Randa), Jakmile dědíc na~ 
stoupi dědictví nastupuje jenom ve přičině tohoto dědictvi na mf· 
sto zůstavitelej to však neznamená, že zltstavitel a píihlásivši se 
dědic isou jednou a touž osobou - podmínkou § 31 č. 6 že, 
žalované jako nájemnici byla daň předepsána.) Roz. 2411 
Č. 9566. 

539. V případě § 31 č, 6 neni nájemní soud příslušným k 
euštěni výpovědí, ježto by ,šlo o věc patřfci na pOŤad 
SIo-li by skutečně o takový případ, bylo by nesporné řizení o 
lení k výpovědi zmatečným a mohlo by býti jako takové (ro,kurs ••. ·· 
nim soudem) zrušeno a ná.vrh odmítnut. Zem. 2015 30 - 449,. 
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§ 31.e. 7. tNáj"",. s [>OJPila'. přljlID. "spolí 100.000 KJč 

se netýká bytů, kterých se do 31. března 1928 UZI

valo a dosud užívá zcela nebo z částí k výkonu jakého
koli povolání, živnostenských pro vozoven a jiných 
IDlstností, které nejsou byty. 

,,7. s účinností ode dne 1. července 1930 na byty 
nájemníků, kterým byla podle pravoplatných před
pisŮ za poslední tři léta počínajíc rokem 1925 nebo 
pozdějším předepsána daň důchodková (z příjmu, 
d6chodková) z ročního důchodu (příjmu) průměrně 

. aspoň 100.000 Kč; ustanovení toto netýká se bytů, 
kterých se do 31. března 1930 užívalo a dosud užívá 
zcela nebo z části k výkonu jakéhokoliv povolání. 
živnost~nských pro,'ozoven a jiných místností, které 
nejsou byly." 

(') V· obci s méně než 2000 obyvateli, která v den 
vyhlášení zákona nebyla místem zcela dani činžovní 
podrobeným (§ 143 odst. 1 lit. a. a § 145 zákona ze 
dne 15. června 1927 č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních), 
ustanovení to hot o zákona pozbudou účinnosti, 
usnese· li se na tom pravoplatně obecní zastupitelstvo 
většinou všech svých členů, a schválí-li usneseni zem
ský úřad, počátkem nájemního období následujíCího 
po schválení usnesení. 
, V odst. '1 č. 4 a 6 nahražena pisatelem slova "po (do) vyhlášeni 
iohoto zákona" slovy "po (do) 31. březnu (března) 1928", jako dni 
vyhlášení zákona Č. 4411928. 

V odst. 2. ponechána slova IIV den vvhlášení zákona" a lIusta
tohoto zákona" beze změny Se smyslem odkazujícím k zá~ 

Č. 16611930. Zákon tento byl vyhlášen dne 29. listopadu 1930 
a bylo by možno asi bez porušení úmyslu zákonodárcova i toto 
,datum v nynějším zněni uvésti. Slova "ustanoveni tohoto zákona" 
n,utno v každém případě vztahovati Da zákon nyni platný. 

K -těmto změnám ve zněni zákona Srv_ též pozná.mky u § 10. 
ustanovení § 31 odst. 1 Č. 7 doplňující a rozšiřujici před. 

:,I,ázeiici obdobné ustanoveni Č, 6 na dále od 1. července 1930 
připojeno v zákoně č. 3011930~ 
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Úvodnf slova v § 31 odst. 1 v souvislosti S 

nim § 1 {O_ výpovědi} a § 8 (O nájemném) znamenají 
konstrukci ochrany jako pravidlo pro všechny nájemní 
bez rozdílu (ovšem s obmezením na "místnostill ve 
Platnost pravidelných předpisů občanského zákon"aýfi;l·~I,~~~~:; 
du soudního stanov! zákon v § 31 pouze jako v 
my, na které se zákon .. nevztahujt1." 

Tato konstrukce jest ovšem potud vnitřně nediísledná, že 
vidlo ochrany v § 1 (a též § 8) jest stanoveno pro 
(smlouva nájemní a podnájemnil. kdežto výjimky z 
v § 31) stanoveny jsou pro předměty nájemních 
s určitými vlastnostmi nebo určitých 

určité druhy nájemnikií (noví nájemníci}, takže a~jS~~í.:t~~~ 
řidi podle různých hledisek v praxi mnohdy dosti n 

Srv. k tomu str. 15. 
I pro výjimky z platnosti zákona jest však vycházeti ze 

právní konstrukce § 1 a dlužno tudíž í ustanoveni § 31 
v ten smysl, že ochrana zákona se nevztahuje na nájemni 
ujednané o předmětech a za zvláštnich podmínek v § 31 
vených. 

I tu jest proto .při zásadní otázce, zdali jde o nájemní 
zákonem_ chráněný především zkoumati, zdali jde vůbec o 
nájemní a zdali jsou v daném případě splněny skutkové 
vyloučení nájemni smlouvy z platnosti zákona, podle 
znaki! v jednotlivých ustanoveních § 31 uvedených. 

K § 31 odst. 1 č. 3. Stavební sdružení obecně pros"ěš"ó 
K § 31 odst 1 č. 4. Ustanovením § 23 zák. 

šířena působnost výjimky v § 31 Č. 4 stanovené též na 
jišlěné podle §§ 9 až 16 a na byty. pro které byl určen 
podle § 6 zákona Č. 118/1928, jehož účinnost ohledně 
byla čl. III. zák. č. 16611930 prodloužena rovněž do 

§ 32. 

Osobám. kterým byly pronajaty náhradní byty 
jiné místnosti podle ustanovení § 1 odst. 2 č. 9" 

K § 32. 
Výpověd z náhradniho bytu pro ueplace, 

nájemného. 
540. Výpověď z bytu náhradního podle § 32 (ve smyslu 

8oudniIJo o připuštěni výpovědi z 12/10 1929 pronajatéhO
níku za 1600 Kč ročně) m~že býti dána podle § 1 ods!. 
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13 a 16 tohoto zákona nebo podle §§ 9 a 20 odst. 2~ 
zákona ze dne 30. řijna 1919 č.592 Sb. z. a n., může
býti dána výpověď jen podle ustanoveni §§ 1 až 3, 
i když jde o mi"tnosti, na které se iíl)ak ustanoveni 
tohoto zákona o výpovědi nevztahuji. 
Nezměněno. 
O pojmu náhradních bytů a jiných mistnosU podle § 1 od$t, 2 

Č. 9, 12, 13 a 16 zákona vydáno ve smyslu § 1 odst. 4 vládní'; 
nařízení Č. 103/1930, otištěné na str. 248. 

Výklad na str. 171 a n. 
<O ochraně nájemnlka v náhradním bytě ohledně nájemného.. 

srv. str. 19. 
§ 33. 

Zvýšeni původně smluveného nájemného osobám, .. 
~terým byly pronajaty náhradni byty podle ustano
veni § 9 zákona č. 592/1919 Sb. z. a n., nesmí býti 
větší než zvýšeni nájemného připustné podle uslano-
venl tohoto zákona. Jde.-H o lakové náhradni byly 
v domech. přestavbách, nástavbách nebo přistavbách,. 
pro něž bylo uděleno úředni stavebni povolení po 
27. lednu 1917, na Slovensku a Podkarpatské Rusi
po 12. listopadu 1916, jest pro obecně přípustné zvý
šeni nájemného rozhodné nájemné, které bylo původně 

pro neplacení nájemného jen tehdy, nezaplatil. li nájemník náiem~
ného smluveného nebo v připustné míře zvýšeného (§§ 8 až 13, 
15, 16. 21 a 22), pokud výše jeho není sporná. Zvýšení dle uve-
d~ných u;stanovení zákona (§ 8 a n.) tu nepřichází v úvahu, pot/.ě
vadž hyt, o který Re jedná, je v domě novém a podléhá tndíž po
rozumu § 32 ochraně zákona jen ohledně výpovědi podle.§§ t. 
d 3. Právě ddsledkem loho může se jednati v danj!Jm případě jen 
o nájemné smluvené. Toto podle spisti o svolení k výpovědi činilo, 
1600 Kč a bylo podle nesporného udání stran zaplaceno. Že by 
bylo smluveno další zvýšeni nájemného při poskytnuti náhradniho· 
P.ytu piivodně s.Qlluv~n~ho, uebylo stranou vypovídající ani- tvrzeno. 
tím méně prokázáno. Pokud vypovídajíci dovolává se toho, že 
vypovídaný nezaplatil nájemné ve větší výši, než bylo piivndně 
smluveno, požadované, jd~ o nájemné. jehož, výše je sporná. takže· 
upl.tňovaný ddvo~ výpovědní •• ní opodota/nen. Zem. 8/11 3(}' 
- 892. 
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Zálkom. 10 'OIOOl'taně n4jellllifiků. - § 3'4. - -§ 3'5. 

smluveno; bylo-Ii smluveno t~pr~e po 3. ~~ět?u 
je rozhodné původně smluvene naJemné smzene o 

Nezměněno. .. ~.... . •. 
Ohledně analogie pro Jiné pOZde[Sl prom prono]my pro 

-nájemné podle § 8 odst. 2 srv. str. 306. 

§ 34. 
Soudem příslušným podle §§ 1, 4, 12, 21 a 22 tol.ot,,\ 

zákona jest v obvodu hlavního města Prahy, 
veném zákonem ze dne 6. 1920 č. 114 Sb. 
kterým se sousední obce a osady slučují s Prah.,,,' 
okresní soud civilní pro vnitřní Prahu lL, II., V. a 
v obvodu zemského hlavního měsla Brna, ot,m,>v"nó.";· 
zákonem ze dne 16. dubna 1919 č. 213 Sb. z. 
() sloučeni sousedních obCí s Brnem, okresní 
Brno-město. 

Okresní soud civilni pro vnitřní Prahu umístěn jest v 
'budově na Karlově náměstí. (Věst. min. sprav. 1928 str. 

Ustanovení § 34 zákona o přislušnosti tohoto soudu 
>obvod hlavniho města Prahy neni dotčeno vl. nařízenim č. 
Sb. z. a n, kterým byly nově upraveny obvody okresních 
-v Praze a jejich p1isobnost i názvy. 

§ 35. 
Pro soudni řízení o návrzlch na svoleni k vvnnvp, 

a na úpravu nájemného podle §§ 1, 4, 
tohoto zákona platí ustanovení o věcech fel,ial!ni"h. 

Nezměněno. Ochrana I str. 227. 
Soudní prázdniny dle § 222 cřs. ve zněni zákona z 19/1 

č. 23 Sb. z. a n. trvají nynf 2 měsíce, počínají 1. červencem a 
-31. srpnem. 

K § 35. 
541. SPOT, v němž jest se domáháno od~vzdál,i 

právního diivodu, nenii~;~:~:~:!h::";~ 
Odvoláni z rozsudku d 

místností, jež prý žalovaný rŽ~e~~;di[r:tTg'lr;l2;lú';o~:'~ 
výpověď se závazkem, že o nel"'''.''. po 
dáno dne 14/9 1929 včas.) 
.předpi, § 225 Sb. Č. 5468. 
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§ 36. 
Výhod uslanovení tohoto zákona jsou účastni též

příslušníci cizího státu za stejných podmínek jako pří
slušníci Československé republiky, pokud nakládá ciZÍ' 
,tát s příslušníky československými v tomto směru 
slejně jako se svými státními příslušníky. 
Nezměněno. Ochrana I str. 85. 

§ 37. 
Tento zákon pozbude účinností dnem 31. prosince 1931. 
počátek účinnosti zákona stanoven čl. V, konec čl. I § 1 zákona 

č. 16611930. 
Podle zněnl zákonfi č. 3011930 a Č. 16611930 zákon Č. 4411928 

",pozbyl vůbec účinnosti (v § 37 téhož zákona předem do 31/3 1929 
stanovené), nýbrž účinnost zákona č. 44/1928 se změnamí zákony 
Č. 30]1930 a č. 16611930 ve znění jeho provedenými byla pro~ 
dloužena prvním z nich do 30111 1930, druhým do 31112 ]931. 
Dt'tsledně jest tudíž v § 37 zákona v nynějším znění (či. VII! 

zák. č. 16611930) stanoviti pouze konec {prodloužené) účinnost 
dnem 31. prosince 1931. 

. Nejvyšší soud. 
13/1 1928, musí proto její platnost a účin~ 
podle zákona ze dne 26/3 1925 Č. 48 Sb. 

n., .nebo!. záko.n ze dne 28/3 1928 Č. 44 Sb. z. a n, nabyl 
§ 37 úClDnos!t teprve dnem 1. dubna 1928, kdežto před. 
zákon pozbyl podle § 33 zák. č. 48125 účinnosti dnem 3113 
Právem tedy rekursnf soud použil ustanoveni § 31 Č. 5 'zák. 

třebaže, dbav vhodného doslovu v rozhodující části, ci. 
uslanovenl § 31 Č. 4 zák. č. 44/28. Roz. 2318 1928 Sb. 
Pozn. Za platnosti nynějšího zákona otázka mtlže býti. 

i'i~~;;~l~š.~, neboť zákon č. 44/1928 v nezměněných částech vdbec 
-:ú nepozbyl, jak shora naznačeno. 

Dle zákonného stavu (v době svolenI k výpovědi) nepřem 
se v domě spoluvlastnicky vypovídané 

z 11/7 1928 Č. liS Sb. z. a n. o po
lř'~:ě)'1~:t:~~~ů:,~b~:;1 k použití' druhého bytu' (sloučeni neb 'po
do lohoto zákona pomíjí dnem 31/12 80 tu-
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Zákoo o "oM<lIl1ě náj"''''llildí. - § 38. 

§ 38. 
Provésti tento zákon náleží ministru 

",polu s mínistry spravedlnosti, financi, 
tejných prací. 

V zákoně č. 166/1930 připojeno ministerstvo veřejných 
\patrně se zřetelem k tomu j že v tomto zákoně jsou obsažena 
ustanoveni týkající se zákona o stavebním ruchu. 

V dřívějších zákonech byla již uvedena ostatní jmenovaná 
nísterstva, jimž náleží provésti tento zákon. Prováděci 
,k zákonům o ochrané nájemníků vůbec posud vydána 

p o Z n. Do skončení tisku této části tohoto 
,úředně sestavené nové znění zákona ve ST}lYlllu 
Vll. zákona č. 166/1930 ve Sbírce zákonu a 
zení vyhlášeno nebylo. 

Pokud jde o změny ve znění tu otištěném 
lem soukromě provedené poukazuje se znova 
známku před zněním zákona předeslanou na 
·ce 250. 

diž prvé, než v u=~~:~h~: 1 doba k vyklizeni p 
Kr. 2018 1930 -
zákona Č. 118(1938 zá~:onE,m 

NejvyšŠí správni 
544. Podle kterého zákona má stolice odvolací 

stala~Ji za pendence rekursu změna zákona? lV nálezu Sb. 
2548/23 bylo vysloveno, že při vydání expropriačniho nálezu 
věci stavebního ruchu - jest se řiditi dle zákona. který 
-v době vydáni nálezu a poněvadž nález expropríační jest 
konstitučním, musí se í potvrzovací usneseni opírati o 
.stav platný v době jeho vydání. Citovaným nálezem jest 
pří rozhodvváni téhož přfpadu i nss. sám. bez ohledu na 
snad později v nálezu Sb. adm. Č. 3559124 vyslovil 
plen. usnesení .názor odchylný, dle něhož nelze 
zá~ona tam, kde zákon nový obsahuje předpis 
Nól. 2213 1927 Sb. adm. č. 6421. 
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Exekuce vyklizením místností. - Odklad. 

I. 
Pravoplatné usneseni soudu o svolení k vypovědi nahrazuje 

platnou výpověď (§ 4 zák. o ochr. di.) 
Nevyhoví-li nájemnfk příkazu k vyklizeni místnosti včas určený 

v usneseni o svoleni k výpovědi, může pronajímale! navrhnouti 
u okresního soudu exekuční vyklizeni (§ 1 Č. 4 ex. ř.). 

Návrh na exekučnf vyklizení musí však pronajímatel učiniti do 
14 dnii po dní, kdy najaté místnosti podle usneseni o svolení 
k výpovědí maji býti vyklizeny (předpokládajic, že usnesení o svo. 
fení k výpovědi před timto okamžikem nabylo právni účinností) 
Jinak svolení k výpovědi pozbývá plafnosti a zůstává při piivodní 
'Ollouv. (§ 575 odsl. 3 cřs.). Srv. roz. Sb. č. 7829, 7788 sir. 137 
Č. i22, 223, též Ochrana I str. 247 Č. 424-428. 

Exekuce vyklizením povolená jest účinná i proti podnájemníkilm 
I§ 568 cř •. ). Srv. sir. 138 Č. 226. 227, léž Ochr •• a I sir. 249 
i.432-435. 

Tvrdf·li podnájemník nebo jiná třetí osoba v bytě se nacházející 
{Člen rodiny nájemníka a j.}, že jí přísluší nájemní nebo jiné právo 
k bytu, může exekuci vyklízením odporovati jen žalobou podle 
ti 39 Č. 5 ex. ř. S žalobou mt'lže zároveň spojiti žádost za odklaa 
exekuce podle § 42 č.5 ex. ř. Srv. str. 138 č. 228-233, o odkladu 
exekuce vyklízenfm str. 140 Č. 239-240, též Ochrana I str. 249 
/, 436-438 a str. 252, Č. 442-448. ~ 
Při povoleni odkladu podle exekučního řádu může býti uloženo 

žalujícímu složeni jistoty podle § 44 ex. ř. jako podmínka odlo
ženi výkonu vyklízeni. Srv. str. 141 Č. 242-244, též Ochrana I 
.Ir. 253 Č. 449-451. 

II. 
Vedle odkladu exekuce vyklizením podle praVidelných předpisů 

exekučniho řádu obsahuje zákon o odkladu exekučního vyklizeni 
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místnosti ze dne 28. března 1928 Č. 45 Sb. z. a n. - jehož 
nost byla zákonem Č. 166/1930 prodloužena rovněž do 31. 
since 1931 - zvláštní ustanoveni o odkladu exekuce 
za podmínek v tomto zákoně stanovených na dobu 
čtortleti, ovšem pouze z domů a mistností, na něž se vztahuje 
o o~hraně nájemníků (§ 3 Č. 6 cit. zák.). 

Takto jest při exekuci vedené pronajímatelem na základě 
platného usnesení o svoleni k výpovědí zásadní možnost 
jak podle pravidelných předpisů exekučního řádu, tak i 
zvláštního zákona o odkladu exekuce vyklizením (pokud 
jinak v určitém případě dle tohoto zákona je vůbec připustna). 

Rozsah působnosti zákona o odkladu exekuce vyklizením 
je potud širší. že odklad podle tohoto zákona není obmezen 
na nájemníky a podnájemníky, nýbrž rest přípustný i při 
uživání cizích místností (na př. jako domovníka, za;mě"/ .. ,,, 
s bezplatným bytem a pod., nikoli však při pouhé 
cit. zák.), podle některfch rozhodnuti nejvyššího soudu 
i tehdy. když byt '<byl v užívání propůjčen po 31. březnu 
ovšem opět jen u domů a místnosti spadajících pod zákon o 
nájemníků~ (Srv. roz. Sb. č. 8962 pod Č. 545 a roz. cit, pod 
u § 3 č.6.) 

Zdá se však, že i styHsace § 3 Č. 6 tohoto zákona 
na hranici působnosti zákona o ochraně nájemníků určenou 
předmětu (nájmu, užíváni) není při nynějším znění § [31 
o o~hr. nlij. v praxi vždy zcela jasná a nepochybná. 
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DJ 
Zákon ze dne 28. března 1928 
o odkladu exekučnlho vyklizení místností 

č. 45 Sb. z. a n. 

Účinnost tohoto zákona byla čl. II zákona Č. 166/130 
prodloužena beze změny do 31. prosince 1931. 

Národní shromáždění republiky Československé 
usneslo se na tomto zákoně: 

§ 1. 
('J Exekuční soud může na návrh povinného (ná

jemníka, podnájemníka, domovnika,.zaměstnance s bez
platným bytem a pod.) nejvýše na dobu jednoho čtvrt
leti odložiti exekuci vyklizením najatých neb užíva
ných místností, nemá-Ii povinný beze své viny jiné, 
potřebě odpovídající náhrady, anebo byl-Ji povolen 
odklad vyklizení místností, do nichž se má povinný 
nastěhovati. 

K§ 1 odst. 1. 
Naturální byt z doby po 1. dubnu 1928. 

545. § 1 zákona o odkladu exekuce vyklizením z 2813 1928 Č. 
45 Sb. z. a n. vztahuje se i na exekuci vyklizením bezplatného 
bytu zaměstnancova, a to i tehdy, byl-li naturální byt propůjčen 
zaměstnanci po 31. březnu 1928. Roz. 15/5 1929 Sb. Č. 8962. -
Pozn. Patrně ovšem pouze tehdy, jde-li o domy a mistnosti na 
něž se !,ztahuje zákon o ochraně nájemníkd {§ 3 Č. 6 zák. o' od
kladu}, ačkoli v tom ohledu § 31 jednotného hlediska nyní již ne
zachovává. Aspoň nový nójemník z doby po 31/3 1928 zákonem 
již nechrán.ěný. nátoku na odklad vzhledem k ustanovení § 31 č. 
4 zák. o ochr. náj. a § 3 Č. 6 zák. o -odkladu činiti nemiže. 

Povinný Ochrana I str. 231 Č. 391-396. 
Vzdáni se nároku na odklad Ochrana I str. 238 č. 397. 
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Záikon o odIkIlJrud", vyildi."n:i - § 1 

(') Návrh na odložení exekuce učiniti lze ještě 
uplynutím lhůty stěhovací. Okolnosti, jimiž se n"~~ , 
odůvodňuje, buďtež na vyzvání exekučního 
osvědčeny, 

(a) V uonesení odklad povolujícím 
kdy lhůta odkladu se končí, 

Náhrada potřebě odpovidajicí 
546. Povolen! odkla.du není na 

jeho rodina, bydli 
žebně 
znamená v 
které se srovnávají S 
dána neni.) Roz, 7/3 1929 

547. Jde.li o výpověď z velkého bytu ., 
třeba, aby soud z úřední moci provedl šetřeni d~~:~~ji~: 
skt úřad, že v městě neni bytové Usně, jestliže , 
takového přezvědného prostředku nenabídla a 
skutkových tvrzeni stran nejeví se toho 
eX. f.) ~ Odmítnouti je tvrzeni, že :.v'ol~tou od.~ií,pn"h? 
možno místnosti lakové si opatřiti (i pro 
náj.), také, že povinni jsou tak majetní, 
hradni mfslnosti za sebe vyšší nájemné. 
kursním jsou nedovoleny (§ 65, 78 eX. f •• § 
Kr. 14/2 30 - 63. - Srv. též Ochrana I 

K § 1 odst, 2, 
Povoleni exekuce vyklb:enim po 

návrhu na odklad, 
548. Podání návrhu na odklad exekučního vyklizeni z bvl!. r"'k 

č. 45{1928) nepřekáží. by nebyla povolena exekuce vyklizeni, 
z bytu. (Po povoleni odkladu exekuce vyklizenfm_i"ku,ce '"vykll; 
Č. 45/1928 byl podán návrh, by byla povolena e; 
ním nájemníka a by zároveň byly z bytu vyklízeny l 
které by tam snad byly. Návrh prvým soudem byl i"IIlÍtnut 
vodněnim, že byl povolen odklad. Rekursnf soud 
s tim, že s výkonem jest posečkati až do p",v,.pi"lného 
nuti o návrhu dlužnika na odklad exekuce, ' 
uplynutí odkladné lMIy. Nejvyšší soud 
v ten rozum, že z něho vypustil slova uza 
z tohoto bytu jiných osob, které by se tam 
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Záloln o odkIl_ vY!lli~en:i - § 1 

ľ) Trvají.li důvody odložení exekuce i po uplynutí 
lhůty, na kterou byl odklad povolen, může býti vy
klizení na návrh povinného odloženo ještě jednou, a 
to opět nejvýše na dobu jednoho čtvrtletí; po třetí 
a naposled může býti vyklizení v těchto případech 
odloženo ~ opět nejvýše na dobu jednoho čtvrtletí 
- jedině tehdy, potvrdí-li politický úřad (administra
tivní vrchnost) prvé stolice, že v obci není potřebné 
náhrady, 

Srv. poznámky k § 1 Zákony II str. 154. 

Vzorec návrhu na odklad tamtéž str. 271, vzorec usneseni soudu 
o odkladu str. 273. 

Analogické použití vládniho nařizen( č. 10311930 o pojmu ná
hradního bytu vydaného pro obor zákona o ochraně nájemníků 
lze pokládati za zásadně připustno i pro určení ~iiné, potřebě 
odpovídající náhrady" ve smyslu § 1 zákona o odkladu. 

nak dovolacímu rekursu nevyhověl, Návrh na odložení exekuce 
lze podle § 1 zák. Č. 45/1928 učiniti již před uplynutím lhůty stě
hovaci. Z toho plyne, že podáni návrhu na odklad exekuce nepře
káží, by -nebyla povolena exekuce vyklizením bytu. poněvadž 
jen výkon exekuce jest jejím odložením zastaven a lze exekucí 
provésti, jakmile projde lhůta, na niž bylo obmezeno odloženi eXe
kuce. Odstavec povolující exekuci vyklizeni jiných osob. jež by se 
v bytě nacházely, do usnesení povoluílcího exekuci nepatři {§ 7, 
9, 54 odst. I ex, f., § 568 cfs .. § 349 ex. ř.l - Roz. 25/9 1930 
Sb. Č. 10165. 

K § 1 odst, 4, 
Počátek čtvrUet.ni Ihúty. 

549. Čtvrtletni lhůtu, na kt.rou podle § I zákona č, 45/1928 
(prodlouženého do 31/12 1931) exekuce vyklizením najatých mist
ností' na návrh nájemníka může býtí odložena, jest zásadně počí
tati ode dne, kdy potřeba odkladu e'Xekuce nastala, t. j. tedy ode 
,dne, kterého vymahající věřitel (pronajfmatel) učinil návrh na exe-

"kučni vyklizeni. Roz. 7/1 1931 Rl 969/30 Pro T. 27/2 31. 

Další čtvrtleti Ochrana I str. 234 Č. 402. 

Lhúly odkladu - celkem 9 měsicú Ochra.a I str. 235 Č, 403. 
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lállron o lodkLrudiu vylk11llizení - § 2 - § 3. 

§ 2. 

PJ Nezaplatí-Ii povinný do osmi dnů od právní 
usnesení exekučního soudu pronajímatelí případný ne. ' 
doplatek nájemného a částku rovnající se poměrné, 
mu dílu nájemného i s vedlejšími poplatky, P~:!i:~:: 
jící na dobu do konce nájemního období, 
však na dobu, na kterou byla exekuce odlo,:ena, 
zbývá odklad exekuce platnosli. Neplatil.1i 
dosud nájemného, určí náhradu, kterou za další 
vání jest zaplatiti, soud, vyslechna strany. 

(') V usnesení odklad exekuce povolujícím 
uvedena částka, kterou má povinný podle usta[,ovení 
odstavce 1. zaplatiti, a povinný budiž poučen, 
návrh pronajímatele (majitele, místnosti) bude ex •• kulce' 
vykonána, když případný nedoplatek nájemného 
náhrada za dalši uživání mistnosti nebudou včas 
placeny. 

Srv. Zákony n sir. 171. 
Příkaz podle § 2 odst. 2. o zaplaceni částky stanovené ve 

odst. 1 a poučení o následcích nevyhovění jest uvésti ve 
usneseni. Srv. roz, Sb. č. 6926 Ochrana I str. 236 Č. 406. 

Vzorec usnesení Zákony II str. 273. 

§ 3. 

Ustanovení § 1 neplatí: 
I. opatřil-li pronajímatol (majitel mistnosti) pO'l'in"i 

nému dostatečuou místnost náhradní; 
2. byla-Ii nájemníkovi dána výpověď z důvodů 

vedených v § 1 odst. 2 č. 2 až 8 zákona ze dne 

K § 3 Č. 2, 
Důvody svolení k výpovědi -

550. Okoinost, že jest nezbytno provésti 
chatrného krovu a že tato oprava vzhledem 
s ní mohlo vzniknouti obyvateliím vyžaduje, 
mistnosti-JI není důvodem vylučujícím odklad ex;,k"Čnlho 
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ZIiloo" oodkl"diu vykltiJz'ffilii _ § 3. 

března 192~ Č. ,44 Sb: z. :' n. o ochraně nájemnlků, 
nebo byla-Ii dana vypoveď nebo zrušena nájemní 
smlouva z důvodů uvedených v § 3 téhož zákona' 

3. byl-Ii domovnický poměr nebo služebni pomě; 
zaměstna?ce po~ívajíciho bezplatného bytu zrušen 
z toho duvodu, ze domovník nebo zaměstnanec: 

a) dopustil se krádeže, zpronevěry nebo jiného či
nU, který h~ čini nehod?ým zaměstnavatelovy důvěry; 

b) zpusobll svou VJQOU zaměstnavateli značnou 
škodu; 

cJ chová se k zaměstnavateli urážlivě nebo hrubě' 
d) zdráhá se bezdůvodně konati své povinností. ' 
e) vede život nemravný nebo pohoršlivý' ' 
4, potřebuje-li majetník podniku továrního živno

stenského nebo zemědělského pro své zaměstnance 
bytů, které jsou přlstupny toliko prostorami náleže_ 
jícími k jeho podniku; , 

podle", § 3 zák. (Výpověď povolena z d1ivodu Č. 15, odklad povolen 
§ 3 c. 2.) Roz. 27/10 1928 Sb. Č. 8~!6. • 

551. Byla·1i výpověď připuslěna z 'důvodu § I odsl. 2 Č. 6 • § 3 
odst. 2 zák. o ochr. oáj., nemá %jednání nápravy pro exekuční řfzení 
o odkladu významu (to m6že odvrátiti jen svolení k výpovědi 
z d,?vodu č, 6). Rovněž nelze v tomto případě přihlížeti k tvrzen! 
povmné st~~ny. že nemá zatím jiné potřebě odpOVídající náhrady 
:!.o~o2~. v rlzení o odkladu v rekursu jsou nepřipallny. Kr. 215 30 

552. Byla-li výpověď povolena z důvodu všeobecného podle § 1 
~:i:o jo zák'9~ ochr. oáj., není odklad zásadně vyloučen. Kr. 

K § 3 Č. 3. 
o 553. Pod~ínkou odepřeni odkladu podle § 3 Č. 3 jest, že domov. 

DICký pomer byl zrušen z dtivodti tam uvedených. Byla.1i dána 
vfpověd bez udáni ddvodd (podle soudních spisů V" není podM 
mloka ~a dána. Ku 5/6 30 - 257. - Pozn. Ovšem, tvrdi-Ii sku ... 
tečDost~. ~akové vypovídající v řízeni o odkladu, má je exekuční 
soud ZJistiti. 
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ZáJJoOOl o ",dilclJaJ,]u vytloli"enf - § 3 - § 4. 

5. poškodil-Ii nebo ohrožoval-Ii povinný nebo 
nové jebo domácnosti vážně život, zdraví nebo . 
jetek pronajímatele (majitele místnosti) nebo obyvatelti 
domuj 

6. jde-Ii o domy a mf"tnosti, na něž se nevzita~lujleY. 
zákon o ochraně nájemníkti. 

Znění zvák~r:a v č. 2 bylo ~Y vzhledem k nynějšímu zněni zákona 
o ochrane naJemnikti doplniti za slovy zákona ze dne 28 bř 
19"8 Č 44 Sb .. d li' v,' If • eZna -. . z. a n. a 1m urceOlm "ve znění zákona č. 30/1930 
a Č. 166/1930 Sb. z. a n.I.I, ač zněni tohoto zákona v uvede ~ b 
mís~ech (§ 1 odst. 2 Č. 2 až 8 a § 3) zllstalo J'Ínak věc ě n,.e .;', 
zmeněno. n ne· 

Čl. II a vn zák. č. 166/1930 ovšem změnu ve znění zák . 
Č. 45/1928 přímo nenařizuje. ODa 

K Č. 3. Zákon o právních poměrech domovníků ze dne 30/1 1920 
Č. 82 Sb. z. a D. otiitěn Zákony I. str. 93. 

§ 4. 
Osobá.?', . které .obývají v podnicích zemědělských 

byty urcene praVIdelně pro ubytování zaměstnanc' 
zemědělského podniku, lze - pokud osoby ty nej u 
podle § ~. vdbec vyloučeny z ochrany tohoto Zt~1:s:~o:=u'i' 
- povohtt odklad pouze jednou nejvýše na s' 

K § 3 Č. 5. 
555 .. Toto ustanovení předpokládá vážné ohroženi 

majetku po da.é výpovědi. Kr. 5/6 30 - 257. 

K § 3 Č. 6. 
I ?56. Domovníci .~ domech, na které se nevztahuje zákon o 

naJemnfků, nema], nárok na odklad exekuce vyklízením' 
15/1 1931 R I 1004/30 R. Zlg, 1931 str. 73. . 

K § 4. 
551. Odklad vyklizeni bytu zaměstnance v zemědělském 

sl~užicfho pravidelně k ubytováni takovych 
1l5':~H, tyto zjiětěny v rozsudku tvořfcfm 
v~~k ~lebyla. zjištěna skutkově ani ujednaná ani ' 
lh6ta) 'ze povoliti jen jednou a na Ih6tu jednoho ".~ Ročl".jl~r" 
dnem prGvoplatnosti exekučního titulu. Kr. 26/5 30 ~. 
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Zákon o 'OOIkJlarlJu vyJolizerrí - § 5 - § 6. 

dobu, jako jest smluvená neb obvyklá výpovědní lhůta 
Z námezdního poměru, nikdy. však na dobu delší 
jednoho měsíce. 

§ 5. 

p) Nemá-li ten, kdo hyl z dosavadních místností 
vystěhován, kam by složil své věci, jest povinna obec, 
ve které k vystěhování dojde, neprodleně řádně ulo
žiti vyklizené věci potud, než jimi oprávněný naloží 
jinak. Povinnost tato se končí uplynutím jednoho roku 
ode dne, kdy vyklizené věci byly obcí převzaty do 
úschovy. 

(') Aby mohla obec včas učiniti přiměřená opatření, 
budiž jí o zamýšleném vyklizení dána zpráva, jakmile 
bylo povoleno, nejpozději dva dny před výkonem. 

(B) Nepřevezme-li vlastník věcí u obce uložených 
do roka ode dne, kdy byly uloženy, buď na návrh 
obce nařízen jich prodej podle ustanovení exekučních 
řádů o prodeji věcí z nemovitosti vyklizených. 

§ 6. 

P) Tento zákon pozbude účinností dnem 31. pr:o
since 1931. 

('J K odkladům povoleným podle zákona ze dne 
31. března 1925 č. 51 Sb. z. a n., o odkladu exekuč
ního vyklizení místnosti, jest přihlížeti při rozhodo
váni podle § 1 tohoto zákona. 

(S) Lhůta jednoho roku zmíněná v § 5 tohoto zákona 
neskončí se u věci, které obec v den účinnosti tohoto 
zákona má v úschově podle ustanovení dříve platných, 

K § 5. 
Ruěeni ob •• za nihradu škody. O.bra.a I sir. 240 ~. 413 

až 415. 
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ZáJkoo "odkladJu vyádli,zená - § 6 - § 7, 

před uplynutím tří měsíců ode dne účinnosti tohoto 
zákona. , 

V odst. 1 nutno _ opraviti konečný den účinnosti tohoto zákona 
(na místě původního data 31. března 1929) podle čl. II zák. 
č. 166/1930 na 31. prosince 1931. Ustanovení a počátku účinnosti 
(dnem 1. dubna 1928) možno vypustiti. 

Odst. 2 a 3 jsou nyni bezpředmětny. 
Pokud by přes to v zákoně byly ponechány, bylo by třeba 

v odst. 3 slova "Odě dne účinnosti tohoto zákona (l. j. zákona 
č. 45/1928) nahraditi slovy, ode dne 1. dubna 1928," 

§ 7. 

Provésti tento zákon náleží ministru spravedlnosti 
v dohodě s ministry sociální péče a vnitra. 

Prováděcí nařízeni posud vydáno nebylo. Snad by bylo možno 
jim provésti změny ve znění zákona dle nynějšího zákonného 
stavu za potřebné uznané. 
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E) 

Zákon o mimořádných opatřenrch 
bytové péče 

ze dne 11. července 1928 č. 118 Sb. z. a n. 

Očinnost ustanovení §§ 1 až 16 v § 25 obme
zená do 31. prosince 1930 byla čl. lIl. zákona čís. 
166/1930 prodloužena do 31. prosince 1931. 

Judikatura k dřívějšímu zákonu o mimořádných 
opatřeních bytové péče č.225/1922 ve znění zákona 
Č. 87/1923 a zákona č. 296/1924 Sb. z. a n. - oti
štěnému Zákony II str. 209 - zůstává i pro ny
nější zákon, pokud jím nebyla dřívější ustanovení 
změněna. po většině i na dále směrodatnou. 

Národní shromáždění republiky Československé 
usneslo se na tomto zákoně: 

I. O přeměně a způsohu uŽÍváni bytů. 
§ 1. 

('J Zrušiti byt připojením jeho nebo jednotlivých 
jeho části k jinému bytu nebo k jiným místnostem, 
používati bytu nebo jednotlivých jeho částí k jiným 

K § 1 odst. 1. - Nejvyšší soud. 
Platnost nájemni smlouvy~ 

558. Nájemní smlouva není nícotná, třebas ji bylo skutečně pro
vedeno sloučeni bJ/Jil zapovězené zákonem ze dne 11/7 1922 ,čís. 
225 Sb. z a n. (Zalovaný měl v témž domě najaty dva byty čís~ 
XIV a XIII od dřívějšího vlastníka. Nynějši majitelé žalovali o vy
klizeni, že žalovaný sloučil oba byty v jeden proti zákazu § 1 
zák. Č. 225/22, že proto nájemní smlouva je nicolná, po~dle § 879 
obě. z. a žalovaný bydli v domě bez právního ddvodu. Zaloba za
mitnuta. Předpisy § I, 3 zák. Č. 225122 jsou jen předpisy policejní 
- § 18 cit. zák. - kdo proti Dim jedná, může býti podle záko-
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tZwkOln o tl y.t<xv,é .péru - § 1. 

účelům než k bydlení nebo míti v téže obci dva nebo 
více bytů jest dovoleno pouze se svolením okresního 
úřadu. 

(') Žádati za svolení ke zrušení bytu nebo k pou_ 
žívání bytu k jiným účelům než k bydlení jest opráv_ 
něn vlastník domu, jiná osoba jen se souhlasem vlast
níka domu. 

V § 1 spojena . část ,ustanovení § I, 3 a 4 dřívějliího zákona ě. 
225/1922 ve styUsaci poněkud odchylné. 

na přidržován k tomu, by opět zjednal stav zákonu O~~~h!~l~j~~: 
_ Zalobci mohli se dle zákona u příslušného úřadu d 
pravy nebo žádati podle § 1 zákona o ochr. náj. o povoleni 
povědí z bytu, o němž miní, že jeho užíváni žalovanému 

zákona nepřísluši a ohledně něhož by se pak Žal~o~v~~aSnÝ~ť~:~;~;ď;: 
také dovolávati ochrany nájemníků - nikoli vsak 
hati se zrušeni ná;emni smlouvy ohledně obou bytd 
toho času prý najatých z lichého dtlvodu nicotností nájemní 
vy podle § 879 obč. z. Roz. 27/4 1928 Sb. Č. 8007. 

559. Přestupkem podle § 1 zákona o mimořádnýeh 
bytové péče z 1117 1928 č. 118 Sb. z. _a D. není ohrožena 
nosl ná;emní smlouvy ohledně byt6 spadajících pod tento 
pia. (Pronájem obchodnich mistnosti bez povoleni úřadu zři'zer.ýci\' 
% dřivějšího bytu - smlouva nájemnf platna, následky jen 
cejni, trest podle § 20 pro přestupek § 1 cit. zák. Nejvyšší soud 
trvá při názoru vysloveném ve ,Sb. č. 8007 i za platnosti zákona 
č. 118/1928.) Roz. 7/2 1930 Sb. Č. 9623. 

Připojeni mi"lno.ti v no,vosta.vb,l. 
560. Sloučeni bytů a místnosti v starých domech s 

nostmi p nouostavbách není zakázáno, stači povolení přl.sluil'!.é~Q 
stavehnlho úřadu (§ 1, 20, Č. 8 zák. Č. 225122, 
č. 118/28). Rozhodnouti o tom, zda sta ebni ~;':V~lle;í 
zeno na osobu stavebníka a pominulo jeho smrti. 
stavebnl úřad. Roz. 14/6 1928 Sb. Č. 8134. 

Srv. výpovědnl důvod § 1 odsl. 2 Č. 5 str. 261 
až 377 tamtéž. též str. 44 Č. 50. 

K § 1. -- Nejvyšší správní soud. 
Přeměna bytu v jiné mis.tnosll,. 

561. Pro n"oprárměnou přeměnu bytu ve skladiště 
§ ',4 zák. Č. 225/22 býti tre.tá. také správce domu (syn ,i~'~t.:::~~~~c; 
který přeměnu provedl, nikoli jen vlastník (přes to, že dle 
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§ 2. 
[I) Svolení podle § 1 může býti dáno, zřídl-li ža

datel v obci náhradní místnosti způsobilé k obývání, 
nebo není-Ii v obci nedostatek bytů. jinak jen z důle
žitých příčin, na příklad Ize.1i připojením bytu nebo 
jednotlivých jeho částí k jinému bytu zameziti pře
plnění bytu, nebo jde-Ii o použití bytu nebo jednotli
vých jeho částí k účelu, který jest ve veřejném zájmu, 
anebo potřebuje-Ii žadatel dvou nebo více bytů v téže 
obci pro výkon svého povolání. 

(') Svolení podle § 1 k používání jednotlivých částí 
bytu k jinému účelu než k bydlení není potřebi pro 
místnosti, kterých majetník bytu a osoby žijící s ním 
ve společné domácnosti užívají k výkonu svého povo
lání. 

V dřívějším zákoně § 1. 4 a 5 v jiné stylisaci. zejména vypuštěn 
nyní vÝ'počet příkladů, ve kterých se uznává potřeba části bytu 
pro výkon povoláni ve smyslu tohoto zákonného ustanoveni. 

jen tento o svoleni k přeměně může žádati). Nál. 4/4 1927 Sb. 
.dm. č. 6455. - Pozn. Srv. nynl § 22 zákona. 

Uživáni bytu k jiným ůčelům. 
562. Předpis § 4 zák. Č. 225í22 o tom, že užíváni bytu k úče

lům iiným než: obývacim, vyžaduje úředntho schváleni, pJati" též, o 
deputátni~h -bytech (n"rozhoduje zdali zákon o ochr. náj. na de .. 
pulátní byty se vzlahuje čili nic.) Nál. 14/21927 Sb. adm. č. 6311. 

563. I přechodné používáni hy tu nebo jeho části k jinému účelu 
než k bydleni. třebas nevyžaduje stavební přeměny. spadá pod 
ustanoveni § 4 zák. Č. 225122. Nál. 25/11 1929 Č. 13774/28 Pro O. 
1930 str. 189. 

K §2 odst. 2 (dříve § 5 Č. 1 zák. Č. 225/22). 
Potřeba části bytu k výkonu povoláni. 

564. Dl" § 5 odsl. Izák.' č. 225/22 není zapotř,bi povoleni dle, 
§'4 (pozn. nynl § 1 zák. Či 118/28) pro ony části bytu, jichž 
n:iajetoik bytu, nemaje bytu jiného, potřebuj" jako domáei dilnu 
pro výkon svého řemesla. (Místnosti; ,jež :byly dosud části bytu 
používanou za domáci dílnu 'modistkou a-také v,budoucnosti:budou 
použfVány za dómácf " dílnu' krejčovskou, může býti. používáno za 
dílnu be. povoleni podl.§ 4.) Z nál •. 31{3 1928 Sb. adm. Č. 7191. 
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Záikon o hy,tové (péči - § 3 - § 5. 

Výpočet v § 5 Č. 1 dřívějšího zákooa (Zákony II str. 214) mdie
však sloužiti jako vykladaci pomůcka i pro stejné ustanoveni 
nynějšího zákona v § 2 odst. 2. 

§ 3. 
Stavební změny za pnclDou zrušení bytů nebo za 

příčinou jejich používání k jiným účelům než k by. 
dlení, smějí býti stavebním úřadem povoleny jen, vy
káže-li se vlastník domu svolením podle § 1. 

V dřívějším zákoně § 6. 
§ 4. 

Připuštění místnosti k obývání podle § 1 nařízení 
ministra sociální péče v dohodě s ministrem vnitra 
a spravedlnosti ze dne 28. března 1918, Č. 114 ř. z. 
o opatřeních bytové péče zůstávají v platnosti, do. 
kud nebudou odvolána úřadem příslušným k udělení 
stavebního povolení nebo povolení obývacího. 

H. O nuceném pronájmu volných bytů. 

§ 5. 
Vlastník domu jest povinen nepronajaté a 

dlené místnooti, které se hodi k obývání a kt.,tV'ch 
nepotřebuje pro sebe nebo pro své zaměstnance, 
.příkaz okresního úřadu pronajmouti za byt do 
dnů po pravoplatnosti příkazu. 

Diíve § 2 odst. 1 zák. Č. 225/1922. 

K § 5. 
Při kaz byt pronajmouti. 

565. Do jaké míry jsou lelni byly vyňaty z nu,,.né~~ pronl,jmulI 
podle § 2 odst. I zák. č. 225/22 ve znění 
k pronajmutí místností, jichž vlastník používá pro 
bytu. D$poň na dobu, po kterou letniho bytu sám '''I,ou.živ,i, z"u,",n,,/ 
pro nezákonnost.) Nál. 417 1928 Sb. adm. č. 7393. 

556. Příkaz pronajati byt podle § 2 odst. I zák. č. 
zněni zákona Č, 87/23 není přípustný, dokud výpovědní lhilta lUJ"u", 
naná půlletnf) neuplynula. Nál. 30/4 1928 Sb. adm. č. 7243. 
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Ařiih:uz :k pl'onajmu,tí. 

§ 6. 
Pl Nepronajme-li vlastník domu místnosti do lhůty 

stanovené v § 5, určí nájemníka do 8 dnů okr. úřad. 
1'1 Pronajme.Ií vlastník domu místnosti do lhůty 

stanovené v § 5, avšak nenastěhuje.li se do nich ná
jemník do lhůty stanovené za tím účelem okresním 
úřadem, může okresní úřad prohlásiti nájemí smlouvu 
za zrušenou a určí nájemníka do 8 dnů po pravo· 
platném zrušení nájemní smlouvy. 
. Dříve § 2 odst. 2 zák. č. 22511922. 

III. O opatření ohcí. 
§ 7. 

V obcích" více než 10.000 obyvateli muze býti 
stanoveno pravoplatným usnesením obecního zastu
pítel"lva, schváleným zemským úřadem a vyhlášeným 
způsobem v místě obvyklým, že vlastníci domů smějí 
do 31. pro"ine e 1931 pronajímati beze svolení obce 
byty pouze 

1. těm, kdo v obci nebo v některé z obcí okolních 
vykonávají své povolání jako veřejní funkcionáři ne· 
bo jako veřejní nebo železniční zaměstnanci, 

2. těm, kdo mají v obci právo domovské, 

K § 6. 
Exekuční návrh na odevzdání bytu. 

567. Na základě nálezu okresni politické správy podle § 2 zák . 
.o bytové péčí (č. 22511922) jest nejen určený nájemnik. nýbrž i 
okresní politická správa oprávněna domáhati se exekučniho vyhli. 
zeni a odevzdáni bytu. Roz. 5111 1927 Sb. Č. 7481. 

K § 7. 
. Veřejný zaměstnanec. 

568. Uřednik veřejné spolkové pokladny nemocenské. která obsta
rává agendy sociálniho pojištění podle zák. Č, 221124, je veřejným 

-úřednikem ve smyslu § 9 Č. 1 zák. Č. 87123 a nepotřebuje povo· 
leni obce, aby se mohl do nf nastěhovati. Nál. 22/5 -1928 Sb. adm~ 
Č. 7293. 
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Zá1kOJIl o bytové 'p66i - § 7 - ,§ 9. 

3 majetníkům a zaměstnancům podnikn důlního, 
továrního. živnostenského, zemědělského neb obchod. 
ního v obci, 

4. těm, kdo se stěhují z bytu do bytu v 
obce měli-li již byt ve vlastním domě nebo 
turál~í nebo služební anebo byt najatý od vla.st.Líka ....• 

domu, bo' o k I k' kt .. 5. státním o canum ces os ovens ym. en 
hujl z ciziny. 

Vzhledem k prodloužení účinnosti zákona změněno 
datum 31. prosince 1930 "do 31. prolince 1931". 

V dřívějším zákoně § 9. 
§ S. 

(') Obec s více než 10.000 obyvateli může ustano,. 
viti vyhláškou, uveřejněnou způsobem v místě 
vyklým, že vlastnici domů jsou povinni do 31. 
s i n c e 1931 oznamovati jí ve lhůtě vyhláškou ot""n.' 
vené každé uprázdnění a každý pronájem bytů 
jiných místnosti. Ve vyhlášce může býti uložena 
nájemníkům povinnost, aby oznamovali každý 
nájem a každé uprázdnění místností daných do 

nái~uÓbec může naříditi určitý způsob 
(') Oznámení jsou prosta kolků. 
V odst. 1 .. den 31. prosince 1930" nahražen jako v § 7 

,,31. prosince 1931". 
V dřívějším zákoně § 12. 

IV. O zajišťování bytií státních zaměstnanců. 
§ 9. 

(') Uprázdní-li se byt, obývaný aspoň o de dne 
srpna 1922 státním zaměstnancem, lim. že 

K § 9. 
Byl obývaný stát:nn!i:m~ě;~;::'~:~.~~~;~~5:i 569. Byt obývaný dne 1918 1922 státním .z: 

povahu bytu, zpllsobilého k zajištěni dle § 13 zák. 
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městnanec byl přeložen do jiné obce, může jej okresní 
úřad, v jehož obvodu jest byt, zajistiti pro jiného 
státnihozaměstnance. 

(') Byty zajištěné podle odst. 1. nebo podle § 13 
zákona ze dne 11. července 1922, Č. 225 Sb. z. a n., 
a zákona ze dne 26. dubna 1923 Č, 87 Sb. z. a n. 
o mimOřádných opatřeních bytové péče mohou býti 
znovu zajištěny. 

V dřívějifm zákoně § 13. 
V odst. 1 na rozdil od dřívějšího § 12 připojena slova .. aspoň 

ode" (dne 19. srpna 1922) a' vůbec ustanoveni § 9 a D. jsou jinak 
stylisována. 

§ 10, 
Byl-li byt zajištěn podle § 9, jest vlastník domu 

povinen pronajmouti jej ode dne, kterého se zruší 
nájemní smlouva, a není-li tu nájemní smlouvy, ode 

zněni zák. Č. 87/23, jestliže po 19/8 1922 se uprázdnil zptisobem 
zajištěni vylučujicitl1 , nebo jestliže úřad, ač mohl, bytu toho neza
jistil neb od zajištění upustil. (Podmínkou zajištění jest, Žé musí 
zde býti vždy kontinuita v ten rozum, že byt musí býti po celou dobu 
od 1918 1922 jako byt pro státní zaměstnance zajistitelný v dispo
sici úřadu. Prohlásil-li úřad, jenž k zajištěni dal podnět, že na 

- zajištěni netrvá, vzdal se pro vždy nároku s oním bytem dispo
novati ve prospěch státnich zaměstnanců a byt se vrátil do volné 
disposice vlastníka domu. Pronajal-li pak vlastník volně hyt, ne
podléhá zajištěni ani když byl nájemnfkem opět slátni zaměstna
nec, jenž byl přeložen.) Nát. 417 1928 Sb .• dm. Č. 7394. - Pozn. 
V § 9 nynějšiho zákona č. 118/28 v souhlase s tímto nálezem nej
vyššího správmho spudu připojena slova "aspoň ode dne 19. srpna 
1922", 

570. Byt obývaný 1918 1922 '.ienským gdž/slou, který byl po
zději přeiožen do zálohy (§ 25. bran. zák.), nelze podle § 13 zák. 

. Č. 225/22: ve zněni zák. č. 87123 zajistiti. když se byt uprázdni 
tím, že onen gážista byv reaktivován, byl -služebně přidělen do 
jiného působiště {nejde o .,přeložení"),'- Nál. 3014 1928 Sb. adm. 
čis. 7246. 
- 571. Nájemnik bytu, stran něhož bylo později provedeno řízeni 
k zaiíštěni bytu, nem stranou v tomto řízeni. - Nál. 2813' 1930 
Č. 4287/30. 
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ZáJ1-aon o hy,tQvé péči - § 10 - § ,11. 

> kdy se byt uprázdní, státnímu zaměstnanci, 
<Jne, k Ý b t .. fl ého mU označí úřad, te~. y. zal.IB I . 
r ft § 13 odst 1 věta~. v lIDé styhsacI. 

K
D 

vteá kdo J:est oprávněn učiniti návrh na exekuci Vy •• li,,~. 
o zcel "vlě "h Dr nim bytu pro veřejného zam1ěostsoance zaJIs Dt: o, srv. • 

Dinter, Česko Adv. 1927 str. . 

§ 11. 

Zajištění bytu zaniká, ne~zna~í-Ii. úř~d 
domu ještě před počátkem vypovedm Ihuty, ná:sle,lu_' 
.. • po pravoplatném zajištění, státního ,z:,:~::~:::~~ 
t
lCI 

b"'t b kterému byt musí yb pronala, ne o 

K § 10. 
l'ředpis d.0:~,!~:~!c,!.i; 

572. Zajišťovací opatřeni ve smysl.~ ~ 9-14 ~á~. č. ~:~I:~t:::~' 
v dati jen proti vlastníku domu. Zajlšteni nebranz, !tdyz . 
pievzal soukromoprávně závazek (v odstUP?,i sml~uv~) l!O~l 
tř ti že byt po jeho uprázdněni nepronalme, nybrz a 
si~i 'osobě třetí. Předpis § 10 je kogentni. podmínky ~:~~:;:.~ 
"eďině, že jde o byt obývaný dne 1918 1922 stát~~m,z; 
~ že se uprázdni byt jeho přelotením do obce Jme. - Nál. 

1930 Č. 12934129. Nárok -::.1:~::Ů:;b;.~~.a,nc,":\, 
573. Dl. sláM judika!ury. nejvyišíh? spr.v •• ,i~O 

státní zaměstnanec' sublekh~~iho pra~? 
zajištěn ten který byt. Jest/ue však urad '!!~t.ií~:~, 
ního zaméstnance, pak vzejde z takového ,ro:,h',dbLUti ~ 
městnanci právo že vlastník domu mUSI s 
-nájemní a okres~í úřad nemůže již odvola~ své r~z~I~~~:~:ti~ 
k' záni bytu třebas zajiš"t'ovaci výměr (nasledkem 
n~ka domu)' nevešel posud v moc práva. - Nál. 3115 
adm. Č. 7315. 

Návrh na exekuci vyklizenim zajištěného 
574. Nejen státní zaměstnan~cJ pro něhož byt by,ll;kl:~:;~' 
československý stát jest opravnen do;náhati y se tJ 

dánt zajištěného bytu (§ 3 odst. 2 ex. r. § 1 c. 
venský. stát zastoupený finanční prokuraturou za d.·op'·Cl.vni_!~t 
železniční, k jehož žádosti byl byt podle ~ 13 zák. C. MIll"" 
jištěn.) Roz. 3118 1927 Sb. Č. 7279. Věst. c. 652. 
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mu označený státní zaměstnanec nejpozději 
dne této výpovědní lhůty, že byt přijímá. 
Dříve § '13 odst. 3. 

pátého 

§ 12. 
Vyklidí-li přeložený státní zaměstnanec zajištěný 

byt dříve, než se skončí nájemní poměr, nesmí vlast
ník domu brániti státnímu zaměstnanci, pro něhož 
byt byl zajištěn, a který mu oznámil, že byt přijímá, 
aby Se se svolením dosavadního nájemníka nastěho_ 
val do zajištěného bytu . 

Nové ustanoveni. 

Zajistiti nelze: 
§ 13. 

1. bytů, z nichž byla státním ,aměstnancem nebo 
vlastníkem domu již platně dána výpověď, 

2. bytů v domech stavebních sdružení, která byla 
ministerstvem sociální péče uznána za obecně pro
spěšná, . 

K § 13 Č. 1. 
Zrušení .nájemního poměru před zajištěním. 

575. Ani podle § 9-14 zák. Č. 11811928 není přípustno zajištěni 
bytu, jestlíže jíž před doruČlmim rozhodnuti o zajištěni. bytu ad
jemní poměr mezi vlastníkem domu a státnim zaměstnancem byt 
obývajicím byl rozvázán dohodou stran (vyklizením). - Srv. Boh. 
3396124. Nál. 2016 1929 Sb. adm. č. 8046. 

Zejména též stalo-Ii se tak smírem - zajištění bytu železničního 
zaměstnance. který před doručením zajišfovaciho rozhodnutí se za. 
vázal soudním smirem, že byt vyklidí 4 neděle po svém služeb. 
ním přeloženi do obce jiné - zrušeno. - Nál. 21/1 1928 Sb. 
adm. č. 7044. 

K § 13 Č. 2, 
Dům bytového družstval 

. 576. Zajištění bytu podíe § 13 Č. 225122 ve znění zák. Č. 87123 
jest přípustno též v domě bytového družstva. (Nevadi stanovy, že 
se jedná o členy družstva.) Nál. 3115 1928 Sb. adm. Č. 7315. _ 
Pozn. Podle nynějšího výslovného ustanoveni § 13 Č. 2 zák. C. 
118128 muže se OVšem nález nejv. správ. soudu vztahovati pouze 
na taková stavební družstva, jež nebyla ministerstvem sociální 
péče uznána za obecné prospěšná. 
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Zá:lw:n o ibykxvé !p'é6i - § ,114 - § t5. 

3. bytů, kterých vlastník domu potřebuje pro sebe 
nebo pro své ženaté nebo vdané děti. 

Ustanovení č. 2. a 3. jest nové. 

§ 14. 
Byla-li před počátkem výpovědní lhůty, následujíCí 

po pravoplatném zajistění, zrušena nájemní smlouva 
mezí státním zaměstnancem, pro něhož byl byt za
jištěn, a vlastnikem domu, zajištění bytu nezaniká, a 
úřad který jej zajistil. může vlaslníku domu označiti 
jiného státního. zaměstnance. 

Nové ustanoveni. 
§ 15. 

Přeložený státní zaměstnanec jest povinen uposlech_ 
nouti vyzvání úřadu, jemuž jest přidělen, aby do určité 

K § 13 Č. 3. 
Potřeba bytu pro vlastoika a 

577. Potřeba bytu, vylučujfci ve smyslu §13 Č. 3 'i,~-l-1:RII!l2l<:'·; 
zajištění bytu, jest na straně vlastníka domu 
tehdy, jestliže vlastník domu, tvořící samostatnou rodinnou 
nemá samostatného vlastniho bytu. NáJ. 2116 1929 Sb. 

578. Pouhá vii/e vlastnika domu, v domě tom 
umístiti své provdané nebo ženaté děti. nestači, byt 
§ 13 Č. 3 zák. Č. 118128 vyloučen ze zajištění. (~:"~~::I~~ILi~~: 
děti bytu potřebuji. Bydlí-li. třeba v jíné obci, neni tato 
dána.) Nál. 2213 1930 Sb. odm. Č. 8514. 

Potreba k jiným účelúm Ilež k bydleni. 
579. Potřebou ve smyslu § 13 Č. 3 zák. Č. 118128 není 

jen potřeba k účeldm obývacim. (Ustanoveni to sleduje 
byla kryta potřeba vlastnlka domu, pokud se týče jeho 
čivá~li však potřeba ta v něčem jiném než právě v potřebě 
.pak nemiiže potřeba ta býti kryt~ aniž okresnf úřad předem 
povoleni podle § 1 odst. 1 zák. č. 118128 k použiváni bytu.k 
účelům než k bydlení, ježto jinak nelze bytu užívati k 
jiným než právě k bydlení. Ze by povoleni takové bylo 
stěžovatelka aní netvrdila. Zajištěný byt nemiiže a nesmí tudíž 
používán pro účely, pro které jej stěžovatelka potřebuje, totiž 
účely hospodářské a nem1Íže proto dotyčnou její potřebu - k 
šíření nedostačujících místnosti obchodních - krýti. Námitka OV'~ .. ' ď 
o § 13 Č. 3 neni tudiž důvodnou). NAI. 1216 1930 Sb •• dm. č. 

370 

Z"loon '0 bytové péči - §§ 16 _ IR 

doby ,náje~ního poměru nezrušoval, nebo, byl-li mu 
v novem sluzebním místě opatřen byt nájemní smlouvu 
o svém bytu v určité lhůtě vypověděl. 

Dlive § 13 odsl. 5. 
§ 16. 

Ke státním zaměstnancům počítají se také vojenští 
gážisté a příslušnici četnictva. Totéž, co o státních 
zaměstnancích, platí obdobně o zaměstnancích železnic 
sloužících veřejné dopravě, mimo zaměstnance drah 
pouličních a o učitelstvu veřejných škol obecných a 
občanských. 

Dřlve § 13 ods!. 4. 

V. O bytech a místnostech zabraných. 
. § 17. 

• Obce, které podle § 70 zákona ze dne 1 L března 1921. 
c. 100 Sb. z. a n. o stavebním ruchu byly do 30. 
června 1921 zmocněny, aby provedly opatření podle 
zákona ze dne 30. řijna 1919 č. 592 Sb. z. a n. 
o zabírání bytů obcemi, a stát, zastoupený minister~ 
s~vem. sociální péče, pokud naň podle § 16 odst. 1 
zak. ~. ,225/1922 Sb. z. a n. přešla práva a závazky 
spolecnych bytových úřadů, mohou činiti veškerá 
opatřeni, nutná za účelem správy a vráceni bytů 
zabr.:>oých a za účelem zabezpečeni svých práv a 
~p!není svých povinností ze zabrání pro ně vyplýva
IIClch. 

§ 18, 
ď "' [ll .Zabrání bytů a místností, provedená podle na

rlzem ze dne 22. ledna 1919 č. 38 Sb. z. a n. o za-
. birání bytti obcemi a podle nařízení minístra Česko_ 

slovenské republiky s plnou mocí pro správu Sloven
ska ze dne 30. dubna 1919 č. 76/3577 pres. Úradné 
Noviny", ročník I, č. 13, a podle zák. č. 592/1919 
S.b. z, a n. ztistávají v platnosti nejdéle do 31. pro
SInce 1930. 
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,Zákon" -bywrvé péči - § -19 - § CO. 

I') Ode dne 1. ledna 1931 jest o všech bytech 
zabraných a o bytech, jejichž správa přešla na stát 
se společných bytových úřadů, miti za to, že byla 
o nich mezi uživatelem a vlastníkem domu učiněna 
nájemní smlouva. 

Dříve §§ 14-16 v jiné styHsací. 

§ 19. 
Na úhradu výloh, spojených s likvidací společných 

bytových úřadů, budiž do státního rozpočtu zařaděna 
příslušná úhrada. 

VI. Trestní ustanovení. 

§ 20. 
(l) Přestupky § 1 a přestupky vyhlášky obce podle 

§ 7 trestá okresni úřad pokutou do 10.000 Kč, při 
nedobytností vězením do jednoho měsíce. V trestním 
nálezu může býti zároveň stanovena lhůta, do níž ten, 
kdo se dopustil přestupku, jest povinen zjednati stav 
vyhov!'jící zákonu nebo vyhlášce. 

ľ) Uřad příslušný k potrestání může vysloviti bez
trestnost s podmínkou, že do stanovené lhůty bude 
zjednán stav vyhovujíCí zákonu. nebo vyhlášce. '. 

(') Kdo uvede vlastníka domu v omyl za tím účelem 
aby od něho najal byt proti ustanovení vyhlášky obce 
podle § 7, může býti potrestán podle odst. 1; vlastník 
domu uvedený v omyl jest beztrestný. 

(4) Přestupky vyhlášky obce podle § 8 trestá okresní 
úřad pokutami do 2000 Kč, při nedobytností vězením 
do 5 dnů. 
Dříve § 18. 

K § 20 odst. 2. 
580. § 18 odst. 2 zák. Č. 225122 nezakládá pro stranu nárok 

na to. aby úřad vyslovil její bez/reslnosl. - Nál. 1316 1928 Sb. 
.dm. Č. 7346. 
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Zákon () ~YYitové (péči - §§ 21 - ,23. 

VII. Všeobecná ustanovení. 

§ 21. 

[l) Působnost okresniho úřadu podle tohoto zákon .. 
vykonává, pokud neni jinak ustanoveno, ve městech 
se zvláštním statutem magistrát a ve městech se zří
zeným magistrátem městský notářský úřad. O zajišfo
váni bytů podle §§ 9 až 16 ve městech se zvlášlnim 
statutem a ve městech se zřízeným magistrátem roz
hoduje zemský úřad. 

(.) Proti rozhodnutí obce, kterým bylo odepřeno 
svoleni k pronájmu bytu podle § 7. může vlastník 
domu podati u obce do 15 dnů odvoláni, o němž 
rozhoduje nadřízený politický úřad s konečnou plat
ností. V rozhodnutí obce budiž uvedeno též odůvod
nění a poučení o opravném prostředku. 

ľ) Proti určeni nájemníka podle § 6 a proti ozna
čeni státního zaměstnance podle § 10 neni odvolání. 

('J Proli rozhodnutí zemského úřadu, kterým ne
bylo schváleno usnesení obecního zastupitelstva. podle 
§ 7, nebo kterým byl zajištěn byt podle §§ 9 až 16, 
není opravného prostředku. 

Dříve § 17 v jiné styHsaci. 

§ 22. 

Ustanoveni tohoto zákona o vlaslníku domu vzta
hují se i na jeho zákonného nebo smluvního zástupce 
a na trvalého nebo dočasného uživalele nebo poží
vatele domu. 

§ 23. 
Ustanoveni § 31, odst. 1., Č. 4., zákona o ochraně 

nájemníků ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., 
o bytech, zajištěných podle § 13 zák. Č. 225/1922 Sh. 
z. a n. a zák. č. 87/1923 Sb. z. a n., a o bytech, 
pro které byl určen nájemník podle § 2, odst. 2., té
hož zákona plati též o bytech, zajištěných podle §§ 
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Zálkom 'o ;b-}lÍJov,é ipooi - § 24. 

9 až 16, a o bytech, pro které byl určen nájemník 
podle § 6. 

§ 24. 
(lJ Ustanovení §§ 1 až 16 se nevztahují 
1. na domy, jakož i na přestavby, přístavby a ná

stavby domů, pro něž bylo uděleno nebo se udělí 
úřední povolení stavební po 27. lednu 1917, na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi po 12. listopadu 1916 
a v jiných domech na místnosti, které by!y teprv~ 
po 1. květnu 1924 nově zřízeny nebo z neobytných 
na obytné upraveny. 

2. na budovy státu, země,' okresu, obce nebo ně
kterého fondu těmito korporacemi spravovaného a 
na byty jimi najaté, kterých užívají jejich zaměstnanci 
jako bytů služebních, 

3. na budovy, kterých korporace a ústavy huma
nitní, zdravotnické, osvětové a kulturní a sociálně po
jišťovací ústavy používají pro svoje účely, 

K § 24 odst. 1 Č. 3. 
Humanitní ústavy, pojem. 

v 581. I SPo..řitelny nejsou ~um!,-,nitn,ími ústavy ve smyslu § d'4 odst. 1 
c. 3 zak. c. 11811928 o mtmoradnych opatřeních bytové péče (Cit. 
př~dpi~ je~t ustanove~ín; vÝ'!I~n~čný"!, nutno jej proto vykládati 
strzktne. Zákon nepodava deflmcI, co Jest rozuměti ústavem bumaa 
nitnim. Podle obecné mluvy jest rozuměti ústavy humanitnimi ony 
ústa~y a zaří~ení, ji~hž účel;m jest péče o osoby sociálně slabé. 
ktere ,po.třebuJf nutn~ h~otne ne?.? mravní podpory, vybudované 
na, prmcl,pu moderne p~Jat~ soclalni péče. Sem spadají, pokud 
neJde o ustavy zdravotnzcke - nemocnice a Ranatoře - chudo
bince, sirotčince, chorobince, ústavy pro choromyslné, hluchoněmé 
slepce, epileptiky} "..ocle.hátny, útu!ny, obecni kuchyně, ústavy pr~ 
zanedbanou m~a~e~ a J. Ze by zakonodál."ce slovu humanitní byl 
chtěl v § 24 datl JlDÝ smysl a význam, než jaký se mu obecně 
přikládá, nelze z ničeho vyčísti. Pod pojem ten nelze však za. 

. řaditi spořitelny, jež zákon č. 302120 definuje jako samostatné 
veřejné peněžni ústavy, které provozuji pod státním dozorem úvěrní 
obchody a které přebytku svých obchodů mohou užíti toliko. 
k účelům všeužitečným.) NAl. 1216 1930 Sb. adm. Č. 8677. 
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4. na domy a objekty, které jsou ve vlastnictví ne
bo správě železnic nebo železničních fondů, 

5. na místnosti, za něž jejich majetníci zřídili míst
nosti náhradní podle § 9 zák. č. 592/1919 Sb. z. a n., 

6. na letní byty a na byty pronajímané pra videlně 
lázeňským hostům v místech lázeňských, 

7. na byty a úřadovny zástupců cizích států, 
8. na místností zabrané podle zákona ze dne 12. 

srpna 1921, č. 304 Sb. z. a n., o zabírání budov ne
bo jejich části pro účely veřejné a na místnosti zí
skané pro školu a pro bydlení podle zákona ze dne 
3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n., a zákona ze dne 
9. dubna 1920, Č. 295 Sb. z. a n., o školách národ
ních a soukromých ústavech vyučovacích a vycho. 
vávacích, . 

9. na místnosti pronajímané u provozování živno
stenskfoho přechováváni cizineů. 

[2) Učinnost §§ 1 až 6 zanikne v obcích uvedených 
v § 31, odst. 2., zák. č. 44/1928 Sb. z. a n. dnem, 
kterého v nich pozbudou účinností ustanovení uve
deného zákona. V těchto obcích může býti dána vý
pověď z bytů zajištěných podle §§ 9 až 16 tohoto 
zákona a podle § 13 zák. Č. 225/1922 Sb. z. a n. a 
zák. č. 87/1923 Sb. z. a n. jen z dťtvodů uvedených 
v §§ 1 až 3 zák. č. 44/1928 Sb. z. a n. 

Dříve § 20 v jiné styUsaci. 

§ 25. 

Tento zákon nabývá účinoosti dnem 1. července 
1921:1. I po tomto dni zůstávají však v platností usta
novení §§ 2 a 13 zák. č.225/1922 Sb. z. a n. a zák. 
č. 87/1923 Sb. z. a n. pro případy, ve kterých byl 
již vlastník domu vyzván k pronájmu bytu, nebo ve 
kterých bylo vydáno rozhodnutí o zajištění bytu. -
Ustanovení §§ 1 až 16 pozbudou účinnosti dne m 
31. prosince 1931. 
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Zálkon O ibyt:ŮI\'é péči - § 26 

Datum pozbytí účinnosti ustanoveni § 1-16 vzhledem k jejímu 
prodlouženi upraveno na den 31; ?rosince '931 (na místě 1930.) 

§ 26. 

Provésti tento zákon náleží ministru sociální péČe 
v dohodě s ministry spravedlnosti a vnitra. 
Prováděcí nařízeni vydáno nebylo. 

Zákon o ubytování vojska, 

§ 25 ve zněni zákona č. 118/1924 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 119/1924 
Sb. z. a n. 

Otištěny Zákony II str. 248, 255. 

Nájemné z bytů přidělených 
vojenským gážistům. 

582. Nejvyšší správní soud není dle § 105 ústavní listiny povolán 
rozhodovati o stížnostech na rozhodnutí politických úřadii, jimiž 
byla dle § 25 odst. 5 zák. Č. 118/24 stanovena výše nájemného 
z bytů přidělených vojenským gážisttlm. Poměr vojenského gáži~ 
sty, jemuž· byl byt přidělen sice veřejnoprávním aktem t, j. pří"7 
dělem bytu, po příděle.Dí vdči držiteli budovy bytu jest poměrem 
ráz.u soukromoprávního (§ 4 vl. nař. Č. 119/24.) - Po vyčerpáni 
opravných prostředkd dle § 25 zák. Č. 118/24 lze podati dle zá
kona Č. 217/25 v propadné lhůtě 90 dnů ien žalobu u řádných 
soudů dle §105 úst. list. Nál. 11/2 1928 Sb .• dm. Č. 7076. 
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Přehled 

přistupného zvýšeni nájemného 
pro chráněné nájmy 

z doby před 1. dubnem 1928 trvající 

podle § 9 zákona o ochraně nájemníků 

do 31. prosince 1.9iU 

NájemnICi chráněni I!romě nálelllllfkfi nVlldenýeb v IDb.DOdll 11111. 

Zvýšení v procen
tech základního 

nájemného 

AJ !Ii,t,; 

'1 pebo 2 místností 

Zpokoje a kuchyně 

Spokoje a kuchyně 

pok. a kuch. 

Cl Jiné 
mlstnosti = 

rýž nájemník z doby 

/ II 
po 1/5 1924 

do 15 1924 do31/31928 Poznámka: I Zvýšeni r. 1931 

I I 
Zvýšení II chráněných hytů, 

malých provozoven a jiných 
120 místností za platn~sti nového 
140 ·ákona 1IIezm.ě.o.ěao (stejné 

'ako do 311121930. odl111929, 

90 

110 

130 

130 

150 

100 

110 

180 

130 

90 

110 

130 

130 

150 

100 

t!JIO 

340 

130 

120 

140 

140 140 fabulka I, Ochrana I str. 263). 

140 140 Byty chráněných dědid. 
víz poznámku (§ 6 odst. 1l a byty zajištěa6 

I 
po veřejných 'zaměstnanclch 

jsou chráněny, i když změna 
140 140 nájemru'ku nastala po 114 

viz poznámku 1928, u bytů o 4 a více po

kojích po 115 1924. 

Jinak jsou Boví aáje .... 
liD 110 !Sici z doby od ll' 1928 

120 190 " všech mfstnosti v1ib ec, 
II byt-a o 4 a více pokojkh 

180 340 eovl nájemnfei již z doby po 
t[S 1924 z ochrany jak co do 
výše nájemného tak i co d~ 

150 150 výpovědi úplně vylollěeai. 
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II. ZItSsol pro vělšf popla/olk,: 

Zvýšeni v 
základniho 

A) B,I,; 
Nájemník s důchodem 

dani podrobeným: 

a) přes 45.000 Kč, má~li 
nejvýše 2nezaopatřené 

3 " 
4 a vice neza· 

opatřených děti 

b) přes 60.000 Kč, má.li 

nejvýše 2 nezaopatřené 
3 • 4 a více neza-

op,atřených dětí 

B) PrOIlOZOllO,' 

v ústředí :najaté p~t~\!'~~,":~rll·OZ')V"'Y 
zvláštní dani v' 
z ryzího výitěžku 
250.000 Kč. 350 

III. ZWÝšllolllPO stilI. zemA, okres. obss II leiiEb podlllkJ. 
Zvýšeni v 
základniho 

Místnosti ad I 

A) B) C) místnosti a 
počátku 
nájmu 
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340 

Do 31{3 1931 
změněno. Od 
1931 zvýšeni 
notné z 

koli mislino.lt(i 

Abecednr rejsti'rk věcný, 

Čfsla II iednotlivých hesel ležatým tiskem znamenají sfránkus_ 

obyčej,ným tiskem pořadová čísla rozhodnuti na uvedené stránce 
otištěná. Samotná čisla ležatým tiskem poukazuji k stránce výkla .. 
du před rozhodnutími předcházejícího. 

K dřívějším vydáním samostatný rejstřík věcny jest připojen ve 
l'ydání r. 1928 Ochrana I· str. 265 a D. 

Adaptace 112, 148: 272, 414-417 
Advokát, kancelář, podnájem 115, 161 
- spolunájem 36. 39· 
_ telefen, orientační tabulky 45, 52 

Advokátní tarif, řízeni o svolení k výpovědi 162; 163, 298-302-
Akciová společnost, nájemné 218. Víz též Fuse 
Aktivní legitimace 130, 194-196: 148, 255, 256 
Anté.dl8, rozhlas 46, 54 

Bezdůvodné t,lžíváni mistnostf 27, 5 
Bouda prodejní, nájem 30, 14 
Budovy, místnosti 38, 44 
Byt o 4 pokojích, nájem po 1/5 1924, 36, 37-42: 342, 528, 529' 
- - podnájem, ochrana 324, 497 ~ 344 r 536 
- o 5 pokojích 341, 526, 527 
- s krámem 287, 463 
_ přeměna v provazovnu 39, 46 
- v šírším smyslu I§ 30) 343. 533 

. Byt ochraně nepodléhající 207: 285. 457, 458 
- volny pro vlastníka 208 

By! zajištěný víz Zajištěni bytu 
~ytová lichva· víz Lichva 

Cesse. pohledávky z nájemného 33, 26 
. Cizi stát, vlastník domu, výpověď 288 
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:.c ekárna, ordinace část bytu 342, 527 
Část bytu, nájem 36, 39 
- - podnájem po -1/5 1924 víz Byt o 4 pokojích 
- - zapovězená úplata 1/5, 161, 162 
_ přinajmuti 37, 41 
- vypuštění z nájmu 37. 42 
~- užívání k výdělečné činností 310, 487 

'Cást nájemného předmětu víz Dílčí výpověď 
(:ekatelský poměr viz Družstva stavební 
Cestné slo9'o (vzdání se nároku na vrácení zapovězené 

IlO, 142 
tlnze viz Nájemné 
Činžovní daň viz Daň činžovní 
Činžovní groš (základní nájemné! 305, 483 
Clenové ~~ťny nájemníka, užívání bytu 31, 17; 267, 399; 

{:lenové domácnosti 138, 230 
Ctvrletí, počátek při odkladu exekuce 355, 549 

Daň činžovní, osvobození zvýšeni uájemného (§ 10) 232 
- z příjmu, předpis 311, 488 
- - poztístalostí 344, 538 
- - prostředky opravné 221 
- - zjištěni daňového základu 219 
- výdělková, zvláštní 217 
Dědic, nástupce z6stavitele (§ 547 obč, zl 344 538 
oDěruci, ochrana (§ 6 ods!. I) 65 335' 252 342' 
Demoliční rozkaz 60, 83 .", 
Deputátní byt, přeměna 363, 562 
Dilčí výpověď 333, 511 ; 334, 512, 513 
Dohoda stran o nájemném. přezkoušellÍ soudem 317, 491j 

502, 503, po 1/4 1928 329, 501 
- () vyklízeni, při exekuci 34, 32 

_Domácnost společná 302, 479; 209 
Domovní řád, podpis, odepřeni 46. 53 
- porušen! 265, 389; 266 
- závaznost 338, 520 

Domovnic,ký byl, jiný byt v obci 260, 367, 368 
- výpoveď 143, 251, 252 
- odklad vyklizen! 357, 553; 358, 556 

Domy obecni viz Obecní domy 
Donucující předpisy 30,14: 39, 46· 128 185; 304, 481, 482: 

368, 572 • , 
Doručení náhradní. mimosoudní výpovědí 128 182, 183 
Dospělé osoby v bytě 177' 202 f 

Dosl.tečný byt náhradni víz Náhradn! byt 
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Dostiučinění 32, 24 
Dovolací rekurs 155, 290; 167, 312, 313 
Doživotní užívání bytu 136, 217 
Druhý byl v obci 275. 426 
Družka, člen rodinv? 302, 477; 303, 480 
Družstva stavební a bytová, čekatelství, pojem 97, 128, 129 
- členství, vyloučení, žaloba o neplatnost 99, 136 
- - vystoupeni, vráceni příspěvků a záloh 99, 135 
- nájemné, dle stanov 98. 131, 132 
- nájemní poměr, výpověd 97, 128-131 
- převod vlastnictví na čekatele 98, 134 
- obecně prospěšná viz Stavební sdruženi 

Duše'YDi choroba nájemnika, dtivod k výpovědi 262, 343 
])úvod výpovědní, odpadnuU během řízení 146 í 132, 202;: 

277, 434. 435 
Důvody výpovědnl, všeobecný (§ I odst. I) 252; 250, 337-348 
_ - zvlášf upravené § 1 odst. 2 

Č. 1: Neplacen! nájemného 255, 349-362; 193, 324 
Č. 2: Trestnf odsouzení nájemníka 259, 363; 264, 388 
Č. 4, Jiný byt 260, 366-373: 
Č. 51 Užíváni bytu k jiným účehim 261, 374- 377; 44, 50 
Č. 6, Hrubé porušování pořádku v domě 263, 378-398 
Č. 7: Neoprávněný podnájem 267, 399-401; 50. 67-69; 
č. 8: Podnájem za nepřiměřenou úplatu 269. 402-407 
č. 9: Užitečnější .tavba 270, 408-419: 59, 81 
č.IO, Nutná potřeba - větší újma 274, 420-4420) 
č. II, Potřeba pro podnik 279, 443-446 
č.12: Nutná potřeba - náhradní byt 280; 274, 420-433; 

189, 314-324 
Č. 13: Potřeba pro dětí - náhradní hyt, výklad změn 194 aD.; 

199, 326-328; 290, 465 
č.14: Vystěhování se z vlastního domu po 1/8 1914 282, 441· 
Č. 15, Domek nejvýše o 2 bytech 282, 448-456J 
č.16: Nadměrný byt o 4 • více pokojich 284; 189,314-318 
Č. 17, Vlastni ddm nálemnfka v obci 285, 457-463.· 
Č. 18: Odnětí živnostenského oprávnění 288, 464 
Č. 20: Nový ddvod výpovědní -- nutná potřeba, výklad 199 a n" 
§ 3: Zneužívání ke značné škodě 41; 57, 73-76; 296, 469 

až 471: 297, 474, 475 
- - Nařízení stavebního úřadu 53: 58, 77-79 

Dva byty viz Ddvody výpovědn.f č. 4 a 15 
- sloučeni viz Sloučení bybi 

DvtÍr, nájem 33, 27j 334, 512 

Elektrické vedení do bytu nájemnikova 45, 51 
Erár, nájemce, vyšší nájemné 223 
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-Exekuce vyklízen[m místnosti - Odklad 35t 
_ proti poskytnuU náhradního bytu 190, 316, 317 
Exekuční prodej domu se státnl zárukou 100, 139 
Existence -hospodářská, důvod ,výpovědi 276, 429-431 

Feriálni věci 50, 66 i 348, 541 
Finanční prokuratura, zástupce státu 368, 574 
Firma, nájemce, přechod nájemních práv 32, 22; 131, 197 

- vyzvání k nápravě 266. 392 
Formální náležitosti návrhu na svoleni k vtpovědi 145; 

257-269 
Fuse akciových společnosti, přechod náj. práv 335, 514 í 32, 22 

-Garáž, zneužíváni 57, 73 
-Gážisté vojenští 367, 570 

Bádky v domě, v bytě, důvod výpovědi 264, 385 
Hlavni předmět nájmu 26; 27, 3j 29. 11 
.Hodnola podniku (§ 1409 obč. z.) 114, 159 
Hodnota předmětu, řízeni nesporné o výpovědi 163. 298 
- - exekuční 140. 236 
- sporu o výpověď 134, 209, 210 
- oceněni odvol. soudem 132, 204 
Hodnověrnost osob přezvědných 151. 273-275: 
Hostinská živnost, pacht 27, 3-5: 28, 6-10; 113, 151 
- podpacht 29, 12 
- postoupeni 27, 3, 4; 113. 151 
- vzdání se (úplata) 27, 4: 113, 151 

Hostinské místnosti s bytem 27, 3 
- odstupné 112, 150 
- rozšířeni (vy-pavěd pro) 276, 430 
- velké, po 1/5 1924 343, 535 

Hotel bez koncese, nájem 27, 1 i 
- s koncesi, pacht 36, 40 

Huma:nítni ústavy, pojem 581 
Husy, chováni, důvod výpovědí 266, 389 

Choroba duševní, dtivod výpovědi 252, 343 
Chudých právo, jistota při odkladu exekuce vyklízením 141, 

Inkomodace při podnájmu 269, 402 
Interese, náhrada škody 32, 25 
lntimace usnesení obecního zastupitelstva 338, 521 
Inveslice v bytě 112, 141-149 

Jednotka bytováv prvni pronájem 230, 329-333: 37, 41, 42 
.Jislola za škodu při odkladu vyklizeni 141, 242-244 
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S:amna, oprava pronajimatelem 47, 56 
Kancelářské místnosti, velké, nájem po 1/5 1924 343. 533 
Kavárna zahradní, pacht, ochrana 29. 10 
:Klíče, opatřeni pronajimatelem 47, 55 
Kolna, přeměna ve skladiště 39, 48 
_ nájem 273, 419a) 

Komíny, vymetáni. úřední sazba 318. 493 
Kompensace proti pohledávce z nájemného 257, 357 
Konkurenční obchod, závazek neotevříti. úplata 113, 152 
Konkursní podstata, nájemce 110, 140 
Konvenčni pokuta. viz Pokuta smluvní 
Koupě nábytku, zařízení 323, 496; 324. 497 

Legitim.ace slran viz Aktivní, Pasivní legitimace 
Lékař (zubní}, pracovna v bytě 44, 50, 51 i 309, 486 
Letni byt, příkaz k pronajmuti 364, 565 
Lhůta 24 hod .• placeni nájemného 258 

8 denní (§ 575 odst. I cř,.) 135, 213-220 
_ 14 denni (§ 515 od,1. 3 cř •. ) 137, 222-234 

(§ 409 cřs.) 137, 225 
(§ 569 ch.) 135, 212, 212 a); 33, 28, 30 

Lichva bytová 332, 509; 118, 175, 176; 30, 16 

M'agisb:át, nařízeni vyklizení 251, 340 
Mansardni světnice, obytná místnost 342, 540 
Manudukčni povinnost soudu 38, 45 
Manžel pronajfmatelky jako zmocněnec 115, 163; 116. 165; 

329,502 
Manželé, spolunájem, ochrana po úmrtí jednoho z nich (§ 31 Č. 4 

zák. o ochr, náj.) 36, 40 
Manželka, nájemnice 131, 198 
Měna československá, nájemné v Kč. 325. 498, 499 
Mimosoudní v')'7pověď viz Výpověď 
Mistni hranice zákona o ocbr. oáj. 20 
.Mistnosti, pojem 38, 44, 44 a); 334, 512 

- najaté (§ 7 odsl. 1) 29, 10; 342, 530 
- obchodni viz Obchodní místnosti 
- obytné 342, 529 
- přeměna 39, 46 
_ užívané k bytovým účelúm 211; 287, 462, 469 
- užívané k provozováni živnosti 343~ 532 
- zřízené. nově 342, 529 

Nábytek, zařízení viz Koupě 
Nadávky, dúvod výpovědi 264, 386-388 
Nadměrný byt 342, 527 
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Náhrada škody 27, S, 28, 7, 29.12,32.25,290.465 
- újmy skutečné (při uvolněni bytu) 106, 112, 150. 151 
- za užíváni po skončeném nájmu 34, 31 

Náhradní byt vl. nař. č. 103/1930. znění 248; výklad 174 
-- část bytu posavadniho 190, 315 
- dostatečný. výklad 177; 191. 319-323, 291, 466 
- náhrada nájemného pronajímatelem 292, 467 
- v nájmu třetí osoby 291, 317 
- ochrana proti výpovědi a zvýšeni nájemného 19; 193, 324. 
- opatřeni během řízení 189, 314. 314 a} 
- přiměřený 186; 191. 318 

Náhradní místnosti jiné. výklad 187 
Nájem čí pacht. výklad 25; 27. I. 2,29. 10, 113. 151 

- pozemku 38, 44 
Nájemné sporné, viz Důvody výpovědni č. 1 

- určitelné 30, 14; 97, 128 
- volné 30. 16, 116, 167-169, 320, 494, 322 495 
- zákonné 30, 15 • 
- zvýšení viz Zvýšeni nájemného 

Nájemní smlouva (§ 1090 obč. z.) 23, náležitosti 342, 528 
- na dohu určitou 294: 321; 33, 26 í 320, 494; 322, 495 
- - přeměna v nájem na dohu neurčitou 292 468 
-- na dOĎu zákonné ochrany 36, 36 ' 
- obnova 33, 27-32, 127, 188 
-- zánik 59, 82 
- zrušeni pro neplacení 61, 87, 88 
- viz též Prodej domu 
~ájemník s vyššim poplatným příjmem, nájemné 216, 217 
Nájmy nechráněné 30, 16 
NámHka ochrany zákona, protí výpovědi 36, 38; 37, 40, 41; 

38,44-47. 124, 177-179, 128, 185, 130, 191 193' 
77,99; 341, 525 ' ~ 

Námitky protí výpovědi mimosoudní 127. 180-185 
- soudní 129, 1~7-190, 338, 519 
- z domovnictví 143, 251, 252 

Nástavba 38. 45 
Naturální byt 310. 487, 353, 545 
Nemocenská pokladna spolková. úředník 365, 568 
Nemožnost plněni 50, 67, 68, 290, 465 
Nepatrné věcí, výpovědní 134, 210 
Nesporné řízeni o svoleni k výpovědi 144 

- formálni náležitosti návrhu 145 
- novoty 146; 154, 286, 287, 330, 504 
- odkázáni na pořad práva 155, 291 
-- usneseni 153, 282 
- - doručeni 156, 292 
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N.sporné řízeni, o svoleni k výpovědi, usneseni, oprava 156, 293 
_ _ právní moc 156. 294 
__ vykonavatelnost 156, 296 
__ zmatečnost, žaloba 156, 297 

Nicotnost smlouvy 103; 28, 8, 29. 12, 361, 558 
Notářská výpověd mimosoudni 128, 185 
Novonájemníci (od 1/5 1924 do 31/3 1928), výklad 213 
Novoty v odvolacím řízeni 3B, 45; 47, 56 j 127, 181 
Nový nájemník, (§ 31 č. 4) 36. 37-40, 341, 525 
Novostavba (§ 3) 59, 81, 341, 526 

Obec, nájemník, vyUí nájemné 22l 
Obecni domy, výpověd, usneseni 337, 518j 338, 520-523 
_ vyhláška, o zvýleni n~jemného 317, 492 

Obchod. prodej 115. 164 
Obchodni a živnostenská komora, rozsah provozovay 316, 490, 

491 
Obchodni místnosti, rozšířeni, potřeba 370, 579 
Obchodní společnost. nájem 31. 21, 75. 96, 110, 140, 115, 164 
Obytné místnosti viz Místnosti 
Odklad exekuce vyklízením, zákon č. 45/1928 353 
__ čtvrtletí. počátek 355. 549 
__ náhrada -potřebě odpovfdajici 354, 546, 547 
__ povoleni exekuce 354, 548 

Odklad podle exekučniho řádu 138, 228, 250-233, 140. 2J9. 
240, 191, 317 

_ jistota za škodu 141. 242-244 
_ vzdáni se odkladu 141. 241 
Odměna za sprostředkovánf nájmu 113, 154, 155 
Odpúrči nárok z nájemní smlouvy 142, 246 
Odstupné. při nájmech chráněných (§ 20). výklad 106, 111, 148, 

144; t14. 159. 115, 165, 116. 167, 547 
_ - po 1/4 1928 - 110. 142 
_ při nájmech nechráněných t18, 175, 176 

Ohrada, nájem 38, 44 
Ochrana nájemnikti smluvn! 19; 34, 33-35 j 341, 525 
_ pronajimatelů proti porušení nájemnich práv 49, 62-66 

Okres. nájemnik, vyšii nájemné 223 
Opatrovník nájemnika nepřitomného 254, 346 
- pozdstalosti, výpověd' proti 63; 252, 342 
- na Sloven.ku 78, lOS, 106 
Opčm prodleužení nájemnf smlouvy 33, 29 
Opravy bytu. náklad 42, 47, 55-58, 111. 145-148, 112, 149, 

332, 510 I 296, 471 
Opravy domu, náhrada nájemníkem 214 j 47, 57 í 116, 169 
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Opulitěm bylu, manželem 303, 480 
Osvobozem nájemného od dani! a dávek (§ 10) výklad 232 

Pacht viz Nájem či pacht? též Hostinská živnost 
PachtovDi smlouva o provozováni živnosti (§ 7 odst 

jatých mistnostech ll
) 304 . 

Pachtýř, odhlášeni pronajimatelem 28 6 7 9 
Pasivnl legitimace 131, 197, 198 '" 
Pekárna z bytu (přestavba, ochrana) 39. 46 
Personál, potřeba pro ubytováni 276. 430 
Petltomi ochrana nájeronfka, výklad 43' 48 '0 61' 
Pivovar, nájem 29, 12 j 335, 514 " f , 

Poctivý smluvnf slyk (§ 914 obč. č.) 34 aa 
Podmíněná výpověď, exekuce 128 186' 
Podnájem čá.ti bylu o 4 pokojfch' ochrana 324 496· 344 

537 " , • 

- neoprávněný 132, 204; 136, 218 i 338, 520 j viz též 
výpovědni č. 7 

- svolení vlastníka za úplatu 114 160 
PodiJ.~!emDé nepřiměřeně vysoké ~iz Důvody výpovědní č. 8 
Podnalemnik, ochrana v domě státním a pod. 324 497 

- užlvacf právo 44, 49 I 

- vyklizeni (§ 568 cř •• ) 138, 226, 227 
- - návrh n. odklad 138. 228-233 
- - po smrti nájemníka 33, 21 

Podnik, potřeba bytu, viz Ddvody výpovědnf č. 11 
Podniky se zvláitni daní výdělkovou vyšil nájemné 

218: 311, 489 ' , 
Pod:a.iky státoJ, obecni a pod., vyšší nájemné výklad 223 
Podpacht živnosti hostínské 29, 12 • 
PodproDajímatel, zapovězená úplata 115 161 162 
Pohoršení opr'vněné, viz Ddvody výpo~ědnf' Č 6 
Pokuta smluvní, vyklizeni mfstnosU- 34 32' 304' 481 
PolUlcká strana 31, 20 ' , , 
Poneolaáni v byti chráněném. po dobu ochr.ny 36 36 
- - úplata H3, 153 ' 

Pofad práva viz Námitka ochrany 
Pořádek y domě viz Dllvody výpovědni Č. 6 
Postihové právo státu víz Stavebnl- ruch 
Postoupeni bylu, výklad 104 

- nájemnlch práv 32, 22: 110. 140-142: 323, 496 
- závodu 114. 159 
- živnosti 27, 34; 113, 156 
Potřeba bydleni 276, 428, 429: 271 412 
.- bytu, pro vlastmka a jeho děti 'viz Důvody výpovědní č. 

12, 1a, 20 
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potřeba bytu, zojíllěni 370, 577-579 
povinnost pronajfmatele pronajmouti znovu byt 290, 465 
povoláni. výkon, potřeba bytu 41 
__ v náhradnim bytě 181 

pozú.stalost nájemnika 66; 76, 97; 78, 105, 106; 311,488; 344, 
538 

požár, nebezpečf, důvod výpovědí 57, 73: 296, 472 473 
poživatel bytu, pronajímatel 148, 256 ' 
Praha, Ih6ta obvyklá k placoni nájemného 257, a58 
_ obvyklý výpočet zvýšeni 242 

Prani v bylě 265, a89 
Právní m.oc v řízeni nesporném 156, 294; 330, 505 
Právnická osoba 31, 20, 21: 110, 140 
Pravoplatnost daňového předpí.u 221 
_ stavebního povolení 149, 261 
_ usneseni obecniho zastupitelstva 337, 518 

Prázdniny soudni viz Feriálnf věci 
Pr.judlcieln! otázky 131, 200, 201 
Prodej domu. účínky na právo nájemni (§ 1120 obě. z.) 79: 8f: 

83, 107, 108: 31, 19 
_ - po výpovědi 84, 111 
_ - • výhradou bytu 84, 10§, 110 

ProdeJ nábytku, zařízeni víz Koupě 
Promlčení nároku na vráceni přeplatkt'i 32, 22 
_ zapovězené úplaty 117, 170-174: 326 

Pronajimatel neoprávněný 32, 24, 25 . 
Provokování, hádky, trestný čin 259, 365; 264, 384 
Provozovna; střední, velká, vyšší nájemné 216; 316, 490 
Proz.tlmm opatřeDi vykHzenim 140, 238 
Průjezd, stánek, nájem 38, 44 a} 
První pronájem, nájemné 30, 16 
- - základni nájemné 228: 230, 329-334 
- - zvýleni obecně přfpuslné 231, a35: 306, 485 
Předmět nájmu. změna v rozsahu 37, 41, 42 
Přeměna bytu, jiných místností 39, 46, 48: 362,561 
Přeplatky nájemného 102 
Přerušení sporu o zaplaceni nájemného (§ 25) 328, 500; 331, 

507, 508 
Přestavba domu 38, 45-48 j 59, 82 
Pfevzetl závodu (§ 1409 obč .•. ) 32, 22 
Přiměřeně veliký byt ve vlastnim domě 285, 457-461 
Přiměřený byl viz Náhradni byt 
Příslušenstvi nutné 179 
Příslušníci rodiny 77,101; 30, 1?; 275,427; 302, 477, 478 
Přistavba 38, 45: 283, 452 
Přiznání k dani činžovni, oprava 305, 484 
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Radio viz Rozhlas 
Rekurs nepřípustný 155, 288, 289 
Restituce vzájemné 323, 496 
Rodina v užšlm smyslu, 51 69, 77, 101: 370, 577 
Rodinný domek o 2 bytech 282, 448-452 
Rozhlas 46, 54 
Rozluka manželství, nárok manželky na byt 303, 480 
Ro,šlhnl závodu, důvod výpovědi? 276, 430-432 

Sdruieni stavebnt viz Stavebni sdruženi 
Sešlost domu, přestavba 38, 45 
Skončeni fllenl ve sporu, opětné zahájeni (§ 193 cř •. ) 38 45 
Sestra nájemulka. odklad vyklizeni 138, 230 • 
Sloučeni bybl (§ 1 zák. Č. 118/1928) 341, 526, 361. 558-560 
Slovensko, právni stav. pozůstalost 63; 78, 105, 106 
Služebné osoby, obytné pokoje 343, 531 
Smír soudoi o náhradě zapovězené úplaty 118. 174 

- - vyklizeni 36, 36 
- - vzdáni se odkladu 141. 241 
- - zrušeni nájemní smlouvy 369, 575 

Smlouva nájemni viz Nájemní smlouva 
Sociá1ně-pojiitovaci ústav, pronajímatel 277, 433 
Soudni svoleni k výpovědi viz Nesporné řízeni 
SpolečeDstvi v rozepři. při spolunájmu? 37, 43 
Společnost veřejná 32, 22, 115, 164 

- s ručenim obmezeným 266, 392 
Společný byt, domácnost 302, 479 
Spolnnájem 36, 39, 40, 43 
Spolu"lastníctvi (§§ 825-843 obč. z.) 85 a n. 

- práva většiny, menšiny 86 
- pronájem společné věcí, úkon řádné správy 87; 90 

148, 255 ' 
- - změna důležitá 88: 91, 115-117 
- rozděleni 94, 121-127 
- užíváni spoluvlastníkem, bezplatné 92, 121 

náhrada 91, 118-120 
nájem 89 j 93, 123 

Spoluvlastník, pronajlmatel 86; 274, 420. 421 
- správce společné věci 85 

Sporná výše nájemného 256, 353-357 
Spořitelna, humanitní ústav 374, SBl 
Správa vnucená, pronájem, výpověď za 93, 122 j 130, 196 
SprostředkováDi nájmu, odměna 113, 154, 155 
Stát, nájemník, vyšši nájemné .223 
Stavba nutná, nová 55; 59, 81 
- užitečnějil 270, 408-412 
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stavebnl povoleni. po 27/1 1917 336, 515 
stavebnl při_pěvky, vrácenf, při nájmech nechráněných 61, Sl,} 

až 92, 99, 135 
stavebni ruch, poměr soukromoprávní 99, 137 
_ postihové právo státu 100, 139 
_ správní pořad, rozvrh né.hrady 100, 138 
_ výpovědnf právo, obmezenf 35. 35; 97, 130; 98, 132; 338. 

520 
stavebni sdruženi, obecně prospěšná 94; 96 
_ viz též Družstva stavební 

stavebni úřad, nařízeni oprav, vyklizeni domu 59, 81 ; 251, 340 
_ _ - zbořeni 53; 58, 77-79 
_ _ pravoptatnost 59, 80 
__ řízeni 60, 83-86 

Stavební změny 39, 47 
stěhovaci výlohy, zapovězená úplata 114, 158 
Sukcese universální 32, 22 

Akoda značná viz Zneuživáni 
Štitek na domě, lékař 44, 50 

Telefon, zavedeni do bytu nájemnikem 45, 52, 53 
TovárDI objekty, velké 343, 534 
Tf.ti osoba, vyklízeni 50,67-70, 138,228-233 

Ubytováni vojska, nájemné 376,582 
Újma většI 277, 436-438 

_ -- zaviněni 278, 439-442 aj 
Úpadková podstata 110, 140; 142, 248 
Úplata .zapovězená viz Zapovězen~ úplaty 
Úpravá nájemného soudem 328. 500, 501 
Urážky na cti, důvod výpovědi 264, 386-388 
Usedlost, postoupeni, ddvod výpovědi 275, 423 
Ústředi podniku, vyšš1 nájemné 219 
Útraty řf.eni o svolen! k výpovědi (§ 5) 157 a n. 
- - účtováni 160; 185, 304-306 
- - určeni 161; 163, 298-303 
- - usneseni samostatné 161; 165. 301-311 
- ,- stlžno,t 167. 312, 313 
Uvolnění bytu vlastníku, za úplatu 109; 110, 142, 143 
Uživae! právo nájemnlka (§ 1098 obč. z.) 40; 44, 49-70, 342. 

630 
Užíváni bytu členy rodiny 30, 17 
- - k jiným ůčelům 362, 561--563 

- po zrušeni nájemni smlouvy. náhrada 34, Jl 

389 



Velké mistnosti (§ 31 Č, 4) 342, 527-537 
Veranda, místnost 342, 530 . 
Veřejný zájem, důvod výpovědi 251, 341; 277, 433 

_ - při užitečnější stavbě 270. 408-410 
Vnučka. příslušnice rodiny 302, 438 
Vojenský gážista, přiděleni bytu, nájemné 376, 582 
- - zajištěn! bytu 367, 570 

Vojsko, ubytováni, zákon Č. 118/1924 Zákony II 248 
Výklad zákona, pravidla vykladaci 22; 34, 33; 116, 168; 337 

517; 339, 524 ' 
- - striktni 374, 581 

Vyklizení viz Exekuce, Odklad, Žaloba 
- dobrovolné, k přestavbě, zánik smlouvy 59. 82 

Vykonatelnost usneseni o svolení k výpovědi 156, 296 
Vyloučeni člena víz Družstva stavební 
Výměna bytu chráněného za nechráněný, po 1/4 1928, ochrana 

smluvní 34, 33, 34; 290, 465 
Výměnkář.ký byt, potřeba 275, 422, 423 
Výpočet zvýšení nájemného, obvyklý 235, příklady 239 
Výpověd smluvn! 33, 30; 292, 468 
- - opětovná 132, 203, 204 

Výpovědnl a stěhovací řády 134, 211; znění Zákony II sir. 179 
Výprosa bytu 30, 14; 84, 112; 142, 246 
Vzájemné plněni 332, 510 
Vzdání se nároku na nájemné předem zaplacené 114, 157 
- - odkladu 144, 241 
- - opravných prostředkfi předem 156, 293 
- - výkonu exekuce, nová smlouva? 34, 32 
- - výpovědi na dobu ochrany 253, 344 

Vzorce návrhů a soudních rozhodnutí ve věcech nájemních Zá~ 
kony II str. 274 

Zadržovací právo uživatele bytu 142, 246 
Zájemné popsáni vnesených svrškl1 (§1101 ohč. z.) 143, 249 BŽ 

2500) 
Zajištěni bylfi státních zaměslnancfi [§ 9 zákona č. 118/1928) 

366, 569-579 
- - ochrana. 339, 526 

Základní nájemné 305f 483, 484 
- - pro první pronájem po 1/8 1914 306, 485; 231, 334, 335 

Záloha na činži v družstevním domě 98, 132 
- na znalce, v řízeni o svoleni k výpovědí 297, 494 
Zaměstnanci s pevným platem, zvýšení nájemného 222 
Zaplaceni nájemného před skončenim jednáni 258, 359-362 
Zaproveai dluhu (§ 1409 obč. z.) 114, 159 
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Zapovězen~ úmluvy o úplatě (§ 20) výklad 101 a n.; 110, 140 
az 174 

_ _ platnost nájemní smlouvy 103; 116, 166 
Záruka za výsledek 32, 24 
Zaviněni. náhrada škody 290, 465 
Zbořeni domu (§ 3) výklad 55 
_ _ nařízení stavebnfho úřadu 53,' 58, -77-80 

Zdravotní stav pronajíma~ele, důvod výpovědi 253, 345 
Země, nájem~fkf vyšši nájemné 223 
Zel člen rodIny 51, 69; 77, 101 
Zlatá doložk~, ve smlouvě 30, 15 
Zmatečnost v říz~ni nesporném, ~zaloba 156, 297 
Zmocněnec pronaJímatele, zapovezené úplaty 115, 163-165 
Zneuživáni 41 
_ ke značné škodě 57, 73-86; 296, 469-471; 297, 474, 475 
ZnovuZřízení bytu, náklad 47, 58 
Zpětvzetí návrhu na svoleni k výpovědi, útraty 165,-307, 308; 

301, 476 . 
Zvýšení nájem.ného, nezměněno 215 

_ nová zvýšeni 216 a n. = _ obecně přfpustné (§ 9). Tabulka osvobozen! od danI a dá-
vek (§ 10) 232 a n., výpočet 235, v příkladech 239 a n. 

i.loba nájemce o odevzdání bytu 32, 24 
- - opětné pronajmuti (§ 1 odst. 3) 273, 419; 290, 465 
- - petitorní, posesorní proti třetí osobě 48, 60, 61 
- pronajfmatele, odstranění podnájemníka a tfetfch osob 50, 67 

až 70; 136, 218; 49, 63 
Žaloba o nepřipustnost exekuce 138, 228; 189, 314; 191, 817 
- - zrušení exekuce (forma nepřípustná) 139, 234, 235 

Žaloba určovací, právni zájem na zjištěni nájemntho poměru 
48, 59; 136, 220 

Žaloba o vyklizeni SI. 70; 75, 94, 95; 76, 97; 84, 112 
Železniční zaměstnanci. zajištěni' bytu 368, 574, 575 
Ženalé a vdané děti 199, 326 



Vydání 1926: Zákony upravujíci právní poměry 
vlastníků domů a nájemníků citované v tomto spisku 
Zákony II, možno obdržeti za sníženou cenu 16 Kč 
(na místě původních 32 Kč). 

Oslatní vydání jsou rozebrána. 

Tiakáraa Beníško a spol. v PlznI. 

Dr. J08. Zelinka: 

Ochrana nájemníků 
podle 

zákona ze dne 27. října 1932 Č. 164 
Sb. a n. 

Doplněk a oprava 
znem zákona o ochraně nájemníků 

platného od 1. listopadu 1932. 

S rozhodnutími vyšších stolic soudních a správních 
z r. 1931 a 1932 

k zákonům týkajícím se bytové péče. 

Dodatek k vydání 
Zelinka: Ochrana nájemníků 1931. 

Nákladem vlastním. 
V komisi Brož a Jeřáb, knihkupectví v Plzni. 

Tiskárna BeDÍška a Brož v Plzni 
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