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mónsamen Wiih rUllg beg riinueteFo.rderungell- (dokončení; 393). - Prak-
tické případy , literární oznamova tel, směs. -rc~)-

Judikatura. 
(Pořádá J. Purcne r.) 

Praktické případy. 

PFlsp§velv k ustrmorení § 106, 108 obč. ~. pokud soc týče 
§ 19. -::ák. ~e dne 22. května 1919, C. 320 ob. ~ . a n. 

Vpr<Ívilí zá ležitos ti ž al lbkyJlě A. ,proti ža lovanému B. o zV~'se ll r 
v i /živného, zr ll šil nejvyšš í soud na dovolállí žC\ lobkY1Uě soudil odvolacího 
ze dne J. br-c zna 1920, č. j. Bc II 34/ 20-1 8, jímž byl rozsudek prvébo 
S Jf\.l du ze dne 29. !' rosince 1919, Č. j. eg T 276/ 19-14 potvrzen rozs.udky 
soudú předchO-zÍch a v rútil věc so.udu procesnímn s tím, aby dOp!Jliv řízení,. 
znov lI ji rozhodl, přihlí žeje při tom k Jláklad\lm r-ízení dov olacího, jakožt:.). 
částí náJ!dadí'1 spo ru. 

Odil vod n ě 'llí : 

PiClmd jde o posuuzení věc ipo strúnce právní, odporuje dovola-· 
relka názoru soudtt IPředchozích , že smírem, o výživném maJlželky doied
naným, ,podle llotářského spi~u ze d'ne 27. dubna 1916, úplně zanikla po
\"inll'lst žalo'vallého" aby své maJuželcc ro.zvedené poskyt.oval dle ~ 9l. 
obč. zák. slušnou v~/ž i vu 'podle svého majetku a že vzhledem k svědectví 
(:ra M, a c1ra li ., ktei"í on en smír uOjednali, jakékoliv zv~; šení částky 120 
K měsíčn ě, ktcrouž ža lovaný chtěl k v~lživ ě manželčině pi"is,pívati, pod le 
vľlie stran mě l c, býti vylou čenl, ač to výs l ovně do smíru nepojal i, neopo
l11enuvše ovšem vý,slov,n ě stanov iti přípustnost snížení i této č {lstky. 

Avšalk povinJlost manžel,ova, posky tnouti man želce nutnou v 5rživu, 
IlekotvÍ toliko v Iprávu soukromém, n~rbrž jest povahy veřejno.pJlávn í a jest 
tedy vyloučen o, aby mu ž, odvolávaje, se na smír s manželkou o hl edně v',ÍI
živ néh o snad neo,bezřetně ujedna ný, této pak odpíral i nutné v~r živr a tuto 
svou povinnost, 111[Jllželku živ iti. sl;až i~ se přesun outi na veřejnou dob ro
činn ost lIebo 11a domovskou obec. 

Takové smlouvy o výži vném nejsou změnitelny, vyžaduje-Ii tOJlO' 
lLut n ě 'úpLná změna poměn'l, které se straJly aJl i nadít i nemohly. Názo ru. 
tomu nasvěd ču je též naše zákonodárství a t'o, v § 19. zákona ze dne 22. 
květn a 1919, č. 320. sb. zák. a nař. o ro~lu ce manželstv í, jenž stanovL že 
uj ednání stran a rozhodnutí soudu podle §§ 106. a 108. obč. zák, zľlstáv ají 
a ,po. výslovné rozluce manže lstVÍ v pla,tnosti, pokud se straQ1Y nedohod
I: OU jinak, že však z dí't1 ež itých dtlvodil múže kter:ídwliv z rozlou čen:í'ch 
llian že lľl žádati za nové spořáda ní majetkových poměrľl pořadem práva. 
Tím jest vyslovena zásada všeobecná, j íž lze užít i i v přúpadech , \'e kte
r:í/ch jde o uspořťidá ní v~r živného mezi ro zvedenými manžely . 

Ze částka J20 K měs íčně v rOce 1916 da,leko n estačila k v\'ž i vě 
člověka, jest ph dr8 lt o.t ě všech živo.t.ních potřeb, která ji ž byla' vše 
obec:nou, notori cké, a p oměry ty c1.os ud se ien z nenúhla zlepšují. Nemá-I i 
ž a l obkYUlě, jak tv rdí, pen ěz aspoň k nutné v:ír ž ivě a není-Ii pro n emoc 
anebo 'Pro jiné ,překá ž ky s to, aby v las tní .prací nedostatku tOlllll odpo-
111o'hla, pak nastává přes všecbůla o.pačná d.ojednání obou stra,n pro mu žc 
l)oviillllOst, a,by ženě aSIPoň mítnou výž ivu poskytoval a to tak dlouho. 
až d.osavadní nevšed'llÍ drahota pomine a životní pomě ry rozvedené man 
že lky se zlepší. 

Dlužno uvážiti, že žalovaný doznal, že Jla že'llll a dě ti od 1. l isto
pad.n 1917 až'do 30. zá1"í 1919 dostal od svých zaměs tn ava telľl krom s\'élt'o 
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vJ'dutného služného zvláštní sustentaoní pl'íspěvek a i to Jla maJlze,lkll 
2730 I( a na dvě děti, jež tehdy ještě. u ní dlely, 3404 1(. Výtku, že by by l 
ža lovanlý nechtěl částky tyto vytčenému úče.[u věnovati - O'dv'O'lávaje se " 
" nad na v)rhod,n)' :pro něha smí r - adrazil žalovan:ír tvrzením a nabídl o 
tom Mlkaz Jistiulami a svědky, že 'ad 1. ledna až do května 1919 žalobkyn i 
krom dajednanéha měsíčníhO' příspěvku 120 I( ještě 2900 I( na hatovosti 
poslal a že od rozvodu až dO' 20 zál'í 1919 krom dajednanéha výživného 
paskyil své ženě a svým dvěma ďětem dahrc)]nady celkem 15,000 I( buď 
hotově, buď dodáváním .předmětú spatřeby. 

Vycházeje ze svého mylnéhO' názaru právníhO', nepři>pustil y soudy 
předchozí MI,kaztl žalabkyní nabídnutých a tom, že nemá vhstníoh peněz 
k výživě a že jest ,doča'sně J( práci neschapná a 'I1ez,jistily pra vdivast shara 
uvedeného tv rzení ža lavaného' a poskytnut:\rch man želce podparách mimo-
smluvních. ' 

Pro tuto vadu Y'ízení byla rozsudek v odpar vzatý a rovněž i v:\' l'ok 
, soudu pmcesního zrušiti a věc vrátiti soudu tomuto, aby dopl:niv řízení. 

znovu a ní rozhodl. 
Rozhodnutí 'nejvyššíhO' soudu ze dne 22. če r vna 1920, Č. j. R\' Ir. 

82/ Z0- 1. . 
A, I(. 

PNspěvck J.; ustanM'clú §§ 82.9, 333 rš' obě. ~á J.; . 

Nejvyšší soud lIevyhověl v právní zá ležitosti žalobce E. proti J. ~ .. 
ziMníku a klellotníku v Brně, ža!ov:1 nému a 3628 I( 80 h, dav,ol:íní žalava
ného do ra:zsucliku sa,udu odv,alacího ze dne 12. března 1920, Č. }. Be I. 
58 / 20117. jímž hyl k odvalá,ní ža lobou změně.1l rozsudek prvé stJ lice. 

Dúvody: 
Skutkovým .podkaldem ž::li'obníha nároku jest oka lnost, že. žalabce 

byl v lasotníkem stříbrnéhO' náčiní, v žal'Jbě přesně označenéh, že IlIáčiní TO 
bylo mu ukradena, že žalavaJlý náčiní to, jak bylo zj i štěno, bezelstné aL! 
zlodějky kaupila. pak dále prodal. Žalobce tvrdí, že věci měly větší hod
natu, než cenu, za jakou byly Ž3J].)Van1rm ad zladějky koupeny a že Va
lovaný za věci ty dOjista utržil více než cenu nákupní, domáhá se toho, 
aby žalovaný z:J,p<laotil mu IprozatÍm alespQ,ň cenu nákupní, vyhražuje si 
však uplatiíovati to, ca se mu nedostává na plnou 11 .Jdnotu, ,nejméně pak to. 
ca ža lovan)r za věci ty více utržil. Z řečeJléhri skutkového podkladu Y)'

cházely obě nižší stolice, Otázka, zda lze z tahat,) skutkavého ,pa'dkladu 
po zákonu vyvoditi nárok žalobní, jest otá:zkou právníhO' 1[l0souzenÍ pří
padu. Po tét" stránce jest však soud vázán právním pojetím stran, pračež 
odchý'lí-li se sond 'od právníhO' Inázo ru žalobce, 1Ielze dlhadně tvrdiTi. ze 
by byl soud uznal 'Ú' IPlnění, a něž nebyla žalováno, nebo pl"ípustn:\rnl zpt'i 
s·Jbem pozměnil dúvod žaloby. Pokud tedy v těchto směrech uplatňuje Sf: 
prot i odvolacímu rozsudku davolací dl'tvod § 503., Č. 4. c, ř . s., nelz e do'
volání přiznati oprávněnosti. 

Ve věci samé zavisí rozhodnutí na správném v:\rklaclu ustanoven í 
. § 329. abč. zák., k němuž, '.,hledně v lastníkových n:íroktlprati bezelstnému 
držiteli věcí, .pourkázána v S 379. obé. zák. Marginúlní rubrika k § 329. obé. 
zák. mluví ovšem o právech bezelstného držitele ·ahledně 'Padstaty věci . . 
přidržujíc se theoretické nauky a t. zv. cOl1lmoda (beatitudines) pasessi .)J1is. 
jak běžnou byla v čase Iprací kodifikačních, Ca však v pravdě Illlneno 
»právy bezelstného 'držitele COl do rpodsta.!y věci«, o· nich ž mluvi Illargi 
aá.lní rubrika § 329. " bé. zák., plyne nad veškeru pochybnost z absahu 
tohoto paragrafu. Jím v jádru věci sprošfuje se bezelstn:\' držitel vhstn': 
jen zodpavědnooStí za to, že věci užíval, ji spotl'ebo·val nebo dakonce zničil. 
Tot, sproštění zodpavědnosti je dt'lsleclkelll bezelstnasti, jí ž zav in ění je 
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yylouéeno, nilwli však dllsledkem nějakého ,práva bezelstného držitele 
k' podstatě věci. Ze tomu tak, ply.ne ·z úvahy, že domnělá »prá.va« § 329. 
obL:. zák. obmysl.nému d:'ž:teli nepříslušejí, tudíž obswh držby jako takové 
n eh' ,)ř í , ný-brž jsou dtlsledkem bezelstnosti; bezelstností však neurčuje se 
o'bsah práva, ona jesrlpouze vliv na nabytí a rozsah práv (Ramda, Besitz, 
str. 10-4, Unger T., 222. sti,., ,pOZ11. 32., II., 340, ipnzn. 23, Krainz T., 462/ 6, 
Nippek III., str. J09). Vykládá-Ii se ,pak ustanovení '§ 329. obč. zá!k. tak, ja,k 
právě 'n aznačello, plyne z toho pro Ipřípad, o Merý zde běží, t-Jlik, že žalo
' ;ané!1o nelze arciť i< initi za to zodpovědnýll11, že věci vllhec zciz~l , ani za 
to, že snad je .zažil nevýhodně Z toho neplyne však ,právJ žalovaného, b:l' 
pd ržel Ipeníz, za I<ter)! věci dále zci,zil. Takovéhoto práva mu § 329. {)Ibč. 
z,\k. nepřiznává. Zalobce, jako bývalý vlaJs,t.ník věcí, musí se arciť Sl) oJwjit i 
s prúv.ním stavem, utvJře'l1ým tím, že věci dá,le byly zci.zeny, <nepozbývá 
yšak pl'áv z tohoto právního stavu Iplynoucích, tudí ž zejména ne nároku n ~! 
peniz za věci docílerll)!. Že tímto právním st,aIIloviskem nenakládá se se ža
lovaný m prot i úmyslu zákona snad krutě, ,to11>J dokla·dem je usta110vení §u 
333 .. obč. zák., ve.dle 'něhož aJ1Í bezel'stný držHel nemllže 'požado'vati cenu. 
Idel'Ou dal svému předch{ldci za to, že mu přenechal věc. Přenechati pa].: 
I]ak l)ezelstnému držite li v phpadě, že věc dále zcizi,l úplatně, ;peníz, který' 
Z:l věc utržil, znamenalo by, že ,nahražuje se mu t,o, co on dal za věc své
mll pfeclchúdc i. 

Má tedy žaLobce Iprávo žúdati .na i alJvwném vydání peníze, ktere za 
v ěc i "Iržil. Zalobce 'Pob duje ov šcm pe.!líz, který ža,lovaný za věci z.arplatil. 
.lc~to vš~k žalovaný v odpovědi na žalobu výslciVně uve,dl, že A. J. zaplatil 
vezkrze ceny 'přiměřellé, a ježto ani ,netvnlil, že by by,l věci dále zcizil 
levněji, neocitla se odvolací stolice v rozporu se spisy, usoudivši, že <peníz 
poZa cl. ovall~! žalobc.udoiista nepřevyšuje ,peníz, za který žalovam)T věci dá
le ,prodal. Není zde ·tedy allli dovolacího dlhodu §u 503., Č . 3. c. ř. s. 

Rozhodnutí 1,ejvyš. sOlldu ze dne 26. května 1920, Č . j. Rv Tl S7/ 20IL 
. A. K. 

ú xnáno-li OtCOI:stvt k nemanželské/ItU dítěti, l:'J jen tehdy do
m áhali se· sporem toho, co otec dle xákona plniti jest p01:inen, po
:u l.-rí::al-li lJOl'Zlčensk.fj soud lJoručníka kn ialoú~ formálním usne
sellím. jei , dOl'1lceno byl'ši též nemanželskému otci, nabylo prá~'ní 
moci. - Tímto usnesením jest procesní soudce ~·áxáll. 

DÍlvody: 
Ve tT-etím titulu d.ruhého oddílu, jedn:ljícím ,o nemalnžels.k)!ch cl ětech ; 

ust8novÍlje I. dílčí n )Vela k o1.Jčalls.kému zál<iOníku (cís. nař. ze dne] 2. října 
1914 čí s . 276 ř. z.) pod ~. 16. ll. to,(o: »Ullnáno-li otcovství, jest na soudu. 
by sám ocl sebe stanovil v mimoSlponném řízení výměru toho, co 'Jtci dle 
7úkona plniti nále ží. závisí -Ii vša ll< ,toto roz 'hodnutí na vY š e
t Í' e n í s por n') ' c h s k u teč n o stí, j i c h ž p r 10 s tře d k y .m i m J
s p o I' n é hoř í z e n í ,n e I i e z j i s t i t i, b y p o u k á z a I por u ční k a. 
p o cl a ti ž a lob u«. 

I v literatuře i v soudní 'praxi rozcházejí se názory o tom, kdy dány 
.i sou· pJdmínky řízení s,plOrného a jak odkliditi rÍlzlnost v mínění jedQlak sou
du j; oúlčens,kého, jednak scudu pr,oces.ního o tOI11, zda lze či nelze vysta
č iti s prostředky ří zení mimos~)orného a zda tudíž má či nemá místo řízení 
sporné.') 

J) ndaje literární 'olbsa,huií a S.1udní rozhodnutí udávají zejména po
zllúmky 25. a 26., ,přiČÍlněné 'Ila stránce 235. k §. 463. díla : Krainz-Pfaff
Ehrenzweig, System des osten. allg. Privairechtes, fiinfte Auflage, zweiter 
Band .. zweite I-liilHe, fal11ilien- und Erbrecht. K tomu rozhodnutí 0laser
Ung-er. neue f .olge. Band ;:;2, Nr. 7256, 7571 a 7716. 
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Kdyžtě i v praxi čsL nejvyššího soudu objevila se v naznačen~' ch 
směrech nhnost mí.něn í,'), přikázal 1. president věc senátu plenárnímu. 
Tímto usnesena shora uvedená právní věta, pro niž byly roZ!hodn~:mi tyto 
úvahy : ' 

Dle motivLI ku v ládní .předloze I. dí l čí novely (čís. 2. pTíloh k těsno 
piseckým zá,pisi'ml pa-nské sněmovny, XXJ. zasedání, 1911, st r. í4. a 75.) 
sn~ěřováno ustanovením :~. 16. L dílč í novely k tomu, by 'zje,dnálléL byla 
shoda v otázce, v praxi naml10lze s'p:a,r'l1é, zda v$lměru t'Jho, co otci ne
manželského dítěte d le §§. 166.-168. obč. zák. p lniti náleží, lze z moci 11-
;'ed:ní zjistit i řízen ím mi.moSlp0rným, či, zda nutno, aby spolehlivý podklad 
byl za všech o,lwlností zjednán řízením s,p:arJlÝm. 

' .lal< vid,no z doslovu § 16., r. dílčí novely, nezabočil zákon ani do 
toho, an i do 0U10hio z oťou extrémi'1. Roz lmdnuv s~ zá~ad'ně pro řízení mi
mOSlporné neztrat i l s očí zv láštnost i i'izení mimosporného, nezapoměl m 
stěžejní zásadu DoholJ i' izení, vyslovenou v '§ 2. č í s. 7 nesp. Tíz. Z dlIVOd{I, 
jež zde zevrubně uváděti netřeba, pmlomil zákon na proSlpěch řízení mi
rnoSlporného zásadu, vedle které sporem ,projednává a rozhoduje se o ná
rocích majetk0-,právních, n echť si spopnými js'ou jen co do dnve,du, či co 
do rozsahu, či ve s.měruobQjím, a odklildil námit.ku, jíž ,proti pří,puslnosti 
mimosrporného ř í zení bylo by lze čer,pati ze zásady § 1. nes~). říz. Vysloviv 
se zás.adně pro mimJ,spof'l1é Hzení nemohl zákonodárce pustiti se zřetele 
pf'ípady, v nichž tato cesta dle úpravy tOlhot,o řizení J1ebvla by schi'ldnou 
a nevedla ,by k uspokojivému řešeďlí případu, t udíž ,pří,pa,dy, na 'něž pama 
továno již v § 2. čís . 7 nes,p. fíz. Zda tento Ipředpokl ad takovirchto případll 
l;~ ' 1 ospravedlněn čilli nic a zdal i tedy pravdu mají ti, kd0ž k otázce té při 
svěďčují, č i ti, kdož to popírají, jest zcela lhostejno. Tento rozpor mohl by 
pfijíti v úvahu de lege ferrenda, de lege lata jest bez v~rZllamu . 

Rovněž netI-eba' sledovati ty,kdož ,jjo lož iJi si Jtázku, zdali, hledíc 
k ustanovení ,§ 2. č í s . 7 nesp. říz., byla výhrada § 16. r. dílčí novely: »ZÚ
visí - Ii však ... . až .... . podati žal,obu« v{lbec potřeb na, čili nic, a ,pro č 
doslov této v~hrady uchyluje se od dJslovu § 2. čís. 7 nesp. říz. Dosti r 
de lege lata na tom, že ona v)rhrada v § 16. r. dílčí novely jest, a rovněž, 
slačí pro otázku, o které tUDO rozhodovati ná leží, že, iakž celkem se u
zmívá, pi'es nhn"st doslovu výhradou § 16. r. dílčí ,n.o,vely vyj6.dřello jest 
v podstatě totéž, COl jinými ovšem slovy jest řečeno v § z: čís. 7. nesp. 
i·íz . J ten, i o·nen ,předpis má na zřeteli případy, kde věc zásadně přiká 
zána jest hzení mimos,po rnému a vyHr,ká ,předpoklady, za kterýchž věc 
\'~'jitnečllě mllže dostati se na po,le řízení sporného. Vysloviti se 0 tom, 
zda tyto 'předpoklady zde jsou, přikazwje § 16. J. dílčí novely soudu ,ponl -, 
čenskému. Tento soud zjednává svým výrokem podklad pn přípustnost 
íízení sporného, jehQi v~l rok má p,o této stránce ráz kostitut ivnÍ. Ježto pak, 
jak vytčeno, řízení mi.mosporné má ~de bir(i ,pravidlem, cesta sporu \'~' 
jimkou, vázanou na přes11ě stanovený 'předpoklad, ježto dále výkon soudní 
pravomoci jest nejen ,právem, nýbrž ,pOl v~l tce veřeino-právní ,povinn Jstí 
s,oudce, jemuž právní záležitost jest př i,kázána a ježto pos.léze účastníci m;1jí 
subjektivní námk na to, by právní záležitost, jimi na SJ,ud vznesená, došla 
\ yřízení cestou, v zákoně naznačenou, jest zajisté oprávněn p,ožada"ek, 
Ly jeďnak pOlučel1S1ký soud, poukazuje poručníka výj i mečně ku žalobč, u
Cinil tak zpLlsobem, který p oskytuje d.1statečnou záruku pro po'znatek, že 
I;o,rllčenski' soud u vědomi l si jasně .dos,ah ,§ 16. I. dílčí novely a to, že 
jedná sc o opatření, kotvící v tomt Qi zákonném ustanovení, jednak. by 
. : patření to lIE:stalo se bez kont roly Ílčastníki'1. V onol1l smčru učí vša k 
praxe poru čellsk5' ch SIOUcJtl namnoze tomu, že titQi soudové jJi'idržuií se 

' ) R./Zhodn utí nejvyššíhQi soudu ze dne 7. led,na 1920, čís. R I 510 / 19 
(P"ávník 1920, sešit VII I., str. 294) a ze dne 31. sr,pna lP20, čís. R 1 712/ Z0. 
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prázdné šab lony místo pods taty věci , že, u č~nivše jen tolik, ut ,aliquid 
fecisse v ideatu r, udě lují pros t ě dle čís. 62 Nemethy-ho s,bírky formuláHI 
zmocil ění ku Dwpři, 'Ilepovažujíce za potřebllo nějaké odúvodnění a ne
doručujíc e svého usnesení nemanželskému otci. Nehledíc k tomu, že zrnoc
něllí ku r ozepři mú i hm o tn ě i formálně zcela jiný ráz a význam než opa
tření dle § 16. I. díl č í nove ly ,a že tudí ž z té oko>\nosti , že poručenský 
SJud tuctový m vyr-ízení,m zmocnil poruč.ní.k a ku provedení s'poru, nikterak, 
ph nejmenším pak s,p,ol e hli vě nelze souditi, že vúbec uvědomi, l si význam 
~ u 16. I. ctíl č í 'novely a proč za neschlldnou k vyřízení věc i uznal cestu 
nespornéhe' ří ze ní , 'není v)l l'ok, jímž zmodíuje se poručník k vedení ro ze
pře formál.ním v~l rok em po rJZumu §u 16. J. d.ílčí nove ly a nelze proto v~' 
I'ok ten uznati za postač it e ln:\' pod klad pro přesun věc i z pravídelného mi-
1lI0spornéhe' i" ízení na výjim ečno'u cestu l'ízenÍ sp·orného. Tím padá též ar
\!;lI mentace, kotvící ve stcre:ltyp.ním vý roku, že prý po ru čeQl:ský soud , u dě 
li\' zmocněllí k ro zepr- i, cla.! zřejmě na s rozum ěnou, že za neschll'dnou po
\'užuje cestu l'ízení mimosporn élw. Nejde tu o bezobsažnou hr-í č ku slovani 
() 'prázd.'ný · hrmalismus, nýbrž :jedná se o to, by poručenski1 soucl nephll 
po voj.ách šab lonuvi,tosti a by zlomen by l hrot dO'lll-ně.nc e, že zcela libo
v'oJn č vy hnul se úkolu, jenž zákonem jemu v 'Prvé řadě jes t pI-ikázán . 
Nutn o tudíž tr vati na tom, br 'pJručel1ský soud učinil formál·ní usnesení ,po 
rozumu § 16. r. d. íl č í nove ly a by usnesení totéž řádně odilvodnil. Pak za
j isté zabrání se tomu, by neop<;'kovaly se případy, kde poručníku u dě l eno 
zmocn ě ní ku s,poru, pokud se t :í1 če, kde Ip' Jručník poukázán ku ža lob ě na 
údaj matk y, ved le ně h ož pr~r o v :í1žiy.ném nelze clocmti dohody. nebo ,proti 
otc i. jenž nemá ani majetku. ani jiných při.jm{1 než slu žební požitky z ve 
i"ejného svého postwení, jichž VýŠi byb lze z,jistiti prostým úr- ednÍm do
tazem. Byl o cl.á,le poukázáno k tomu, že usnesení, vynesené dle výhrady 
~ u 16. I. clí l č í noÝely musí státi se za kontroly stnain. Nutno 'proto usnesen í 
tO do n i či ti zejména též nemanželskému otci a umožniti takto účastník {lm . 
by opravný mi prosHed ky nesporÍ1éhol'ízení bráni'li se 'prooli přesunu věc i 
n.a po le h zení spor,ného. Na vyřízení věci cestou mimosporn ou má zájem 
jak .mimomanže lské dítě. jed nak ,pr.Jto, že ry chleji dostane se mu úprav,' 
jeho nároku, jeQl1:lk ·pr .lto, že oficiálním rázem mÍmosporného řízení chrá
néno jest před úska l ím processuálního cipomenutí, na vyřízení tout.) cestou 
má zájem i mimolllanže lsk:\' otec, demuž, kdyžtě otcovství uznáno,nemlUc 
h~·t i lhos tejn o, by k v{di v~l š i alimentace byl .nucen vésti nák la,dný S'PD-r. 

Poukázán-li p.Jr u Č ník na žalobu fonneln ě bezvá·dným a právoplat
n~'m usnesením po rllčensk ého soudu jest zjedná,n nezvra tný podklad pro 
j'í zcní spo rné a nelze ,pro.cesnímu sou·du ,pr-i znati (' .právnění, by zkoumal. 
zda usnesení p:oručensk ého soudu jest č i není věcn ě o,p J d statn ěn o. Pravda 
f)všem, že ustanovení 'posl. o-d.s,tavce ~u 42. j. n. k tomuto pří'p a d.u se ne
v ztahuje. majíc na zřeteli 'pří pad o'pačn ý . Nutno však uvážiti, že zákon 
ponechává soudu p,Jručcn~kému na úváženou, -zda jest č i ,není s to, by 
q'stačil s prostl"eclky iíze ní mimosporného. Posoudi,ti věcnou odJI Vo.dněl1ost 
to'hoto v~"I' .) I\U PI'í siu5í po , příp::tdě soudu, jemuž 'Pol'učenský so.ucl pořadem 
stolic mimosporného ří zení jes t podl1oben, nelze však práva toho 'pI'iznati 
SC lIcl.u procesnímu. jenž nellí 'po úkonu p,wo,lán .k tomu, by rG'zhod:wal o 
sp rávno-s ti usn cse.llí soudu porllčens,!<ého. Právoplatn'Í' výrok po ru čenskéh f; 
so udu jes t n ez~rati t el ll:í' m .podkladem pr-í,pllsl'nosti p.)řa'd. ~1 nejen ,pro účast-

- Il íky n~'brž i pro soud procesní. 

Na konec ,ncbude od místa, zqujat i stanov isko ještě k jedné otázce. 
jez z nhných sti"a :l byla nadhozena. Vysloven totiž ná zo r, že, zahájen-ll 
sp.J r. aniž bylo by z~e formálního· a právopl<lhlého usnesení ~po rozumu 
~u Hí. J.' ,Q. íl Č í novely, buc1.e na místě přerušení s.p'Oru do doby, dokud ne
bude zjeclnán tento formál,ni podkl::td pr-ípustn os ti 'por-adu práva. l( tomuto 
:názo ru přid. aci se nelze. Civilnímu I'ádu so ucl.nímu ve nkoncem newám.) jest 
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pferuscllí rozepře pro pcndellci Ipraejudiciálllí otázky v !'ízení' lllimospor- ' 
:ném (Ott, Rechtsfiirsorgeverfahrcn, st r. 165, Klein, Vorlesungen, str, 77), 
Není-Ii zde forlllelního podk ladu pro ,přípus,tnost P0ř,ac\u práva, jes t spo,r,né 
říze ll i ncphpust ll ým a cesta, ja,kou v tO'mto IP řj,padě jest se b rMí ~udu 
jHocesllíl1lu, jest v civilním soudním řádě přesně vyznačena , 

Plená r.ní usnesení nejvyšš ího soudu ze dne 27, říj n a 1920, 

1'. Prevod 1'lastnictd k vojenskému erárnímu leoni jest l 'aum 
tohko určitými podmínkami a formalitami, vojensk!J el'á1'l~í ldá?, 
není /'šal .. 1'čcí extra cOJnlllel'ciwn; dvorské dekrcty x 5, prosince 
1800 sv, sb, pol, 15 str, 201 a x 29. srpna 1839 sb . pol. sv, 67, 
str. 169, nelxe 1·:;tahomti na 'vojenského &rál'niho J .. oně. 

JJ Kupec, kterému byl opatrením vojensi.'é11O eráru Jdi/Jí odj'íat, 
nemi/fe b./jtí nucen, aby se proti opatrení tomlt bránil uch s vo 
J'ensk(;Jn el'árelll spor 1'edl; jest 1'ěcí onoho pi'edclll/'dcp, kler.1} odnětí 
tomu, odporovati chce, aby uainiu 'Xadost své povinnosti xe sprál'Y 
't 'ůčľ nástupci sl'ému, í~roti eráru nebo proti predc1l1tdei xa lobolt 
vystoupil. - ]{ § 923 a n. ob. 'X álc. obě. . 

Žaloboll podan élU u olkresníllo soudu v li. d.omáhal se ža lobce V. 
proti ža lcNanéni ll f. zrušení lmpní smlouvy; koulpil šumla-valacha za 4.300 
korul1 . . který mu b)'1 vOjenským erárem zabaven ; ža lobce dl'žel jej pOtOlll 
na ce rtifikát a ža lo\·" ný mu IIH,oda l tedy cizí věc. 

V Ipr vé instanci !JřÍipuštčnct{lkaz důstojníkem vojenské evidence Z. 
o zabavení ko'J1č ,P1'O erá!r, pak eWkaz svědkem M. a li. o tom, že při kupu 
uieel.nálw, že nejde o koně nárního; od.mítnut byl dúkaz o tom, od kte rých 
oso·b postupně byl StPo l'l1Ý kMl koupen a jmenovitě o tvrzení žal0VaJ1ého. 
že mezi pf"edchlJdci byl obchOdník k obchodavá'ní koňmi ·clprávněnS- a že 
Id ní koupe·n v Bavoi'ích ve veře.in é ,dražbě. 

Ž:I1obě bylo vyhověno, vyslolveno zrllšení smlouvy a ža lova llý oc\
so nzel.1 ]( v rácení .kUpIlí ceny. 

Scználním rytmisli'a ev idence koní Z. , jaka svědka, zjist il soud, že 
kiHi dle značlq- .M 8717 byl 11 epochybně koněm rakouský m, že týž 11em:l 
z načky běž:né pT-i ]Jroc\cj i kon ě a Žia lova,ný žalobci nedodal obvyklého cer
tiiíkátu. Námi tka ža lovaného, že žalobce vědomně koupil věc cizí neshle
dána .pods tatn ou, když ža lo'bce dle seznáil1,í svědkt"1 v~'sll,oviJ1ě se ptal při ku
pu . . nejde-li o kon ě eráNl íh o a dostal uji š t ě ní , že ŽJa lovan:ír za 'C\pa<k ručí 
(~ 928. obč . zák.) . Na tvrzení, že kilň vydražen byl v dražbě v Bavoříeh 
obchod níkem, Jde r ~' jej ,dále ,pro-cla'!, neby l10 hledě no , ježto d le seznání svěd 
ka Z. zev rubn ě adCivodn ěnéh o jde ,určitě o bývalého r aJkouského keJi11ě erár
ního, kter~r jsa na území československé republúky ,přešel clo vla,stllictví 
(;eskos lo ven~kého v Ojenského eráru. PrilkaJZ o veřejné prir dražbě v Bavo
řích neshledá11 dostatečným , IPDuěvadž ;nimo jiné předl ožená »kvitance« c\ le 
ob s a.Jlll vylučovala v:ír s lov n ě maž·llOIst převod·u blíže Inepopsaného klOně <10 
jednoho roku ·bez schváleni se lské rady v Bavoříeh a uváděla iako kupce 
jinou osobu, než 0<1 které J{()ně t v rzený vydraži,tel 11w upil, svolení k pro
deji pak nijak nevykázáno (§§ 367., 368. ub.zák. obč.). Za nerozhodné po
kládáno, že <1le tvrzen í ža lova!1ého ža lobcem zaháje!l by l spor iprati erá
ru; 'proto by Inebylo třeba spor přeruš it , Jež te> ev i.Jcee ' Inasta.la a nerozhodna 
jest. je -Ii evikce Iprávoplatna, pro nárok ze sp rávy (§ 932. 'ob. z .. obč.). 

V odvol;'iní uplé,tllOval žalobce va{lnost řízení, nesp.rúvné o'ceněni 
v)·slecl.ku OIhadllího řízení a nesprávné r-osollzen: právní. Odvobcí soud 
Tozsuc\ek potv rcl.il , pokiád.a v okol nost, zc\ a byl k{lií v Bava rsku ve veřejllé 
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dražbě koupen za nerozhodnu a neshled;-,v 'l)r oto v odmítnutí dilkaz ú o tOrii 
vytý,lcané kÚSD'sti řízenÍ. 

Za relevan~Iií 'pok,ládáJno jedině, zda ktJři Ipatřil žalovanému či vo'jell-
5kému eráru. Poskdnější okolnost zjištěna prvým soudem na základě V)' 

,povědi SNědku Z" 'osoby úředrn'í, která bezpečně uvedla známky, proč je 
]dlň ten dosud vla,stnictvím vojenského eÍ':iÍ'u, ,proč nemohl přejíti leg-álnim 
způsobem ,do v lastnictv í soukromého a ,nemúže' se jednati o' kon ě bavor
ského, -

Jde-li o kOlně b :í'valé rakouské arm,ldy, tu jest t)' Ž jako součástka 
výzbroje dle dvorského dekretu ze dne 5. prosince 1800 sb. poL, 5\'. 15., 
str. 201 a dvor. dekretu ze dne 29. ,snpna 1839 sb. pol. sv. 67, str. 169 res 
cxtra commercium a jako taková J1emohl a nemi'lže bS' ti vLlbec předmětem 
so.wkr{)mého ob chodu a mohl naolPa.k vojenským i úřad)' kdykoliv býti za
baven. -

Ja!ko !coně eráJ1l1ího mohl jej zciziti jedi,ně bývalý r3Jkousk}' erár, 
resp. nyní jalo jeho nástupce - ježto jde o kon ě v území repllblůky česko 
~Iovenské se nacházeiícího, ,dle ,nařízení ze dne 30. Jistopaclu 1918, cis. 56 
sb. zák. a nař. resp. z 28. listopadu 1919, čís. 627 sb. zúk. Cl nař. , \'o jensld 
správa re'l:mblilcy českos,lovenské. 

LegáLní ,převod ,nebyl a!I1i t v rzen, tím méně prokázán; protipráyní 
přeVOd do Bavor a 1ai1l1 sJ1ad provedená ,dražba kon ě nemohla by založiti 
vlastn ictví žalovaného. 

1 .kdyby svMci žalorvaným vedení o tom, že sporny kMI byl v BJ.
vorsku kOlllpen v. dražbě byli phpuštěni a potvrdili, že kľlň koupen byl \' 
dražbě, v Bavorsku a dále postnpně prodán ža.lov 3Jném ll, nemohl tím nab~'ti 
žalova.ný jeho vlalStnic tví, jež to vla'stnost Ikoně to,ho jako erárního a tím 
iako věci mimo soukromý o'bchod nebyla vylouče~1a res:p. o dčin ě lla a na 
ustanovení §u 367. ' obč zák. se žalovaný, jak ji ž prv}' soudce dovodil, pro 
llcdosta,tek bonae fidei nad to ,nemltže odvolati i j~st žalovaný, proda-v ža
lobci cizího koně jako s\'él1'O, z toh o' dle §u 923. ob , zák , obč. pr;1\', 

Dovolání , nejvyšší soucl nevyhověl. 

Dúvody;. 

žal,ovan:í' uplatiíllje c:ovola ~í dľlvody ~ II 503, čís. 2, 3 a -4 civ, StL L, 
žád,lIému z nich né,]ze VŠalk pi'iznati o'pi'ávJ1ěni. ~ Potíraje jako prúvně 
mylný Jlá,z,o r ~oud.u J dvoklcího, že, kľlři, o Iderého jde, jest součástí \'oíen
~ké výzbrOj,: a jaJko takový věc í mimo, obchod jsoucí, shle;dClvá dovolatel 
zá rovCll ',),d.por 6es,pisy v tom, že 'Soud odvolací do ,s,pě l k tomuto prá"lIí
Ilm mizoru, ač žalobce ve s,porunic ;;'oidobného nctv rd.il ; uClt řL,ba ,š\íř iti se 
o tom, že ža l'o])ce nedoUčuie takto DO zákonu do:volacíh ,) clttvodll č i s. 3. 
§u 503. c iv. s . T-., když nedob zuje,', žé. lb:Yl rozsucl.kll so udu o d\' olacÍ ho \ r 

podsta tné části Z3, záh:lad IPoložen předpo'kiac\ k do\'olacímu dľlvoc!u ~ II 50.1. 
Č . 3. c. s. ř, s,p,1,d",j( s'píše v jedn o, s vývody t:í'kají:í1lli se dovolaci.ho dúvo-
clu I§II' 503. č. 4. civ. s ř. ' 

Lze pak beze všeho 'připusNtí, že na v<"jenské koně n e I ze použ ít i 
ustan loveJ1í dekreti't dvorské kanceláře ze dne 5. prosince 1800, sv , 1_5. ' sb. 
zák. 'p,o,]" str. 201 a ze dne 29. sr,pna 1839, sv. 67. sb. zák. rpol., st r. 169, 'J 
v ,}jensJ<é výstroji :oL v~'zbroj i. Že ,tyto dekrety se ulevz1almjf k vojensk}'m 
koňltm zřejmě vY6yítá již z jejich znění , je.žto se v ,nich llvádí, že jest vo 
jenským o.ddíl{lm pouze do.vole:lO ,prodat veřej.no.u dražbou ' věci, jichž nelze 
použ í1i více' k vojens:kým p,o třebám, kdy ž byly IPřed tím rozstřihány, roz
trhállY Jich.), rOlzbíty tak, aby nemOhly nikdy více , v celé kusy b~' ti sesta 
ven1Y. To přece o koníc.h ,platiti nemľl že a dlužno p roto míti za to, že ony 
dekrety mají ha mysli jen vO,jenské stejnokroje, prádlo, zbraně, llúti,ní atd. 
Že vOjens.ké k;o,lIě nelze beze všeho p o'V ažJvati za "ěci mimo obchod jsoucí, 
p~yl1e z toho, že vOj,ensk}' eráľ sám jimi obchoduje, je prodává ; OVŠCi1l1 

a le .přechod v lastn ictv í jich na osob". soukromé vcízá,n jes t ur čit:í'm i pJd-
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mínkallll a formalitami, jak potvrzeno bylO slyšeným dflstojníkerh vOjenské 
evidence koní Z. a jak nyní stanoveno jest ohledně koňů Idem.)bi1isova:nýclI 
nařízením v.1ády republiky českos l'Dvenské z 28. listopadu 1919, Číc. 627 
sb. :zák. a ~la,ř . 

t\ei .otázka výše naznačená má 'Ipro přítomný spDr pDuze význam 
pDdřízen}'. SClud odv,)lací 'P,okláJdá spíše za ro'Zhodutiící, že dle 'skutkových 
zjjš1ění s,olldu stDlice prvé, líterá nedoznala změny Uleb opravy v říze.ní 
dov,olacím, kterým nelze již odpDrDvati v řízení dovolacím a kter)rmi soud 
dov,) lací jest vázáll: 

a) byla Ipři kDUpi kDně, o kterého jde, · žalobcem výslDvně nadhozena 
Dt<1zka. není-Ii to s,nad kúň erární, načež žalovaný odvětLl, ,alby žalDbce 
neměl starDs,ti , že má Ilwně z Bavor z dražby a že žal.lbce dDstane na 'll/"
ho. . Hs!. tedy OdPDVěděl takDvým ~púsDbem, že žalDlbce mO/hi z toho usu
zovati. 'že kúň není erární, ,pokud se týče, že Ž!alOVaJlému za to ručí; 

,bl byl IPřes to ki'lň žalolbcem koupe'ný jemu dne 30. června 1919 jako 
býval~ rakouský klIií erámÍ zabaven rytmistrem vojens'ké !wilde.nce kOUlí 
Z., kte rý potvrdil, že talk učilnil na ILákladě rozkazu zemského velitel<ství, 
-aby ,pátralo se po koních, kteří v době s,tátního přev ratu 'Přešli z erární,ho 
ma:je~k u do rukou soUkr'OUll}rch ,l'sob, IpO~ILav podle vY'Pá,lellé značky' erární 
pi'lvód koně; 

. cl že ža.l obce drží nyní zmí,n ěného koně ,pro erár z dt'iv,odu v lastni
chí zabaveného jako kOllě erárního na certifikát. 

Tím dá,J)y jsou předpoklady slprávy ,dle §u 923. 'olb. z. obč. neboť ža
lovan~' uji.stiv ža lobce, že lide o' koně neeráfJlího, přikládal prodávanému 
koni vlastnc6t (dicla et Ipromisse), které ktlií 'jak se ukázalo nemá. Zájem 
žalobci'l v na t0111. aby koupen}' kM ,nebyl ,pflVodl1 erárního, patrně nevy
čenpával se tím, aby mu kúií ,neby,1 zabaveJl ao,diíat jako majetek vojen
ského eráru, nýbrž záležel zajisté také v I,om, aby se vylwul nelPříjemno,
stem aopletáním a zjišfová:nÍm, zda koně .nabyl zpúsobem bezvadným. 
Když p<lJk vada jest tako,vá, že 'nelze ji n3,praviti ani .pro ni řádně užívati 
věci, jest podle §u 932 ob. zák. obč. odi'lvodněn nárok žalobdlv .na zrUŠeJlí 
kupní sml0luvy, vrácení trhové ceny a náhradu vzešié škody. 

Jestli že žalobce lle!podnikl ničeho proti zabavení kon ě, nelze mu 
proto nic vyt)'kati. Mohlf dt'tvodně IPředpokládati, ' že zabavení vojeru;kým 
orgánem stalJ ~,e právem a řád:1Č a nelze na něm požadovati, aby odporo
val opatření přísluš~lého vojen~kého úřad'u nebo dokonce se pustil do ná
kladnéhc' sporu s vOjens,kým ernrem. 

KJupen}' Udí byl mu Ipřes to" že žalovaný ho ujisti l, že nejde '0 ko
ně erárního, vOjens,kým úřadem po zjištění vojenských značek jako kúií 
eránn í odňat, i l11usí proto ža lo v a Jl é m u býti ponecháno', aby domní
vá-Ii se. že kMí není erámí, neb že erár 'Pozby l práva vlastn.ického tím, že 
něJden:" z dřívějších drži.telfl nabyl končod 'Jibchodníka k tomu oprávně 
ného (§ 367. ob. z. obč.l, že tedy ki'lii neprávem byl zabaven - učiniv za 
dost své povinnosti ze správy vůči ža lobc i, POl případě dav si IP o stoup i ti 
pří·slušné 11ároky od žalobce, vystou,pil sám s alimi prJti eráru ,nebo proti 
svéniu předchi'tdci. 

Když tomu tak jest, neby lo třeba prováděti (\úkazy 'o tom, zda ža 
lobce zahájil spor proti eráru a nelze !>pa.třova-ti vaDy řízení odvolacího PJ 
r{)zumu §u 503. Č. 2 civ . $. ř. v t)m, že navrhovanédi'lkazy 1P0minuty b,'l,' 
také· \' stolici d ru hé. 

Není tu tedy uplafiíovaných důvo'dtl dovolacích. Pokud dovolatel po
ttkázuie konečně k vývodúm svého 'Odvolacího s,pisu, zlhtúvá p'Jllkaó?: ten 
nepovšimnut, když odvolání, které 'Přece směřovalo proti rozsudku soudu 
prvníř.o došij vyřízel'lí rozsudkem soudu o(\volacího, soud do·volací pak 
llřez.koumá\'<Í íen tento rozsudek y mezích dLIVOClt'1 a n{\Vrhl"l dovolacích. 

!R 
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Rozhod,nutí nejvyššího soudu v Brně, z 18. května 1920, čís. }e-dn. 
R.v I, 207/ 20. 

Dr. ]oseÍ B eu t l. 

1. Kit pNparlů/Il evi"ce předpis ' § 49, Č. 8 j n. Se nevxtakuje. 
2. Vojenské !;on ě 'IIeJsou 1"ěrmi, 1·yloucel1.1ínli x ]Jl'ávního ob

chodu. Jich , neoprávnělÍ.lJ prodl'j neposuxuje se dle lIstanOl'C?l'Í' 
o smlow'ách neplatn!Jch, nýbrž dle předpis/Iva správě. 

Důvody~ 

R.ozhodllutí SJudú pf'edkláclány jsou četné phpaGY, kde kupitel do
máhá se na Ip rod<,-,tel i lláhrady, ježto koupen:ý' kM byl j ,a~ožto \'{)I.iell~ký 
kúií kUlpitele vOjenskou správou zabaven. Zaloby podávány jSJU dílem II 

soudll okresních, díllem u sbo\1ovýeh soudú prvé stolíce. Pokud v žaJobá-ch, 
IPo'da~ý~h u okrcsní.ch SJUMI, domáháno se bylo peníze, převyšujícího 1000 
kOI'Ul1, byla ve dvou lPř~padech ža loba ve všech třech stolicích \'ě-cně vy
řízena, námitka věcné nepříslušnosti ,nebyla· vznesena a ani souuové otáz
kou věcné Ipříslušnosti se nezabývali (ro,zhodnutí nejvyššího sJuau ze dne 
20. dubna 1920, Rv I 162/20 a ze dne 18. května 1920, Rv I 207/ 20). Pouze 
v jednom přípa,dě vznesena proti žalobě námitka věcné ,nepřísluŠJlosti: 
okresní soud námitce vyhověl, re,kursní slOud námitku zamítl a nej,vyšší 
~()udpJtvrdil usnesení rekU'rsního soudu, vycházeje z náwru, že žaloba 
jest žallobou ze správy pro vadu iprá",ní a že předpis §u -19. Č. 8 j. n. vzta
huje se jak na vacly fysické tak na vady právnl ( rozhodnutí nej"yššího 
SJudu ze ,dne 2. března 1920, R J 110/20). Pokua ža loba byla podána u 
sbo rového soudu prvé stJlice zabýval se nejvyšší soucl dosud třemi pří 
líJdy. V jed.nom ,pří,padě (rozhodnutí ,nejvyššíh'o soudu ze dne 16. března 
1920, Rv I 111 /20) byla žaloba' v prvé i druhé stolici věcně vyřízena, otáz
ka přís l ušlIIos t i nebyla vzata nJ pT-etřes. Nejvyšší soud sám od sebe zrušil 
celé .předchJzí řízení jako zmatečné a odmítl žalobu pro ,nezhojitelnOlI ne
pf'íslušnost žalov,anlého sborového soudu Iprvé stolice, vycházeie z téhDž 
právníhO' ,názor.u, jako v rozhodnutí R I 110/ 20. V druhém případě (r02-
h.)(lnutí. nejvyššího soudu ze dne 7. dubna 1920, R 1 182/20) vyřízena za 
loba ve všech třech stolicích věcně . Při Iporadě nej\'yššího soudu pouká
zánok rozhodnutím R I 110/20 a Rv I 111/ 20 a navrhováílO jako v pří
p8dě Rv I 111/20. Většinou bylo však notJ mínění odUlítnuto s poukazem 
k tomu, že vojenský kllň jest mimo ,právní obchod, jeho koupě je neplatná 
a nejedná se proto o ža lobu ze správy. V třetím pf'ípadě (rozhJdnutí nej
vyššího soudu ze dne 4. května 1920, R I 264/ 20) odmítl sborov}' SDucl 
prvé stolice žalobu pro věcnou ,nepříslušnJs t, rekursní ' soud odmítl námitku 

. \'ěcné nepříslušnosti, ,poněvadž § 49. Č. 3 j. n. má na zřeteli pouze vady 
iysické, nikoli též vady .práv,ní; nejvyšší soud ocl.rnítl dle §u 45. j. n. do
\'olací rekurs jako nepřípustn}' . Otázkou, zd1 VOjenské kJně jsou \'ěcmi 
mimo právní obchod, zabý;vá se zevrubně rozh odnutí Rv I 267/ 20 a odpo
\'ícl,á k ní v roz,poru S rozhodnutím R I 182/20 z ápoJrně. 

Iiledě k těmto od,po,ruiícím si rozh o:dnutím odkázal první president 
nejvyššího soudu věc do zasedání plenárního, jež usneslo se na sh Jra vy
téených zásadách. Směroda,tnými byly tyto úvahy: 

1< čís. 1. Pro rozhranění věcné ,příslušnosti mezi ~O'Udy okreSJJÍ a 
sborové soudy prvé st'Jlice v rozejpřích o majetkoprávní ,nároky rozhodnou 
jest zásadně hod.nc1ta sporného Ipřei:lmětu. Pří,pady, kde bez ohledu k této 
lwclnoti:: nastupuje v:Ý'lučná ,přÍsI,uŠJJos! buďsi soudú okresních, buďsi sbo
" )výchsoudú prvé sal ice, JSlou vyj,imkami z řečeného IPravidla a nutno 
proto přesně vyklád,ati předpisy, pa třící dl<Y této skupiny. Takov~'mto vy
hmeč.ný·in 'předlpisem jest i ustano,venÍ §u 49. ll. čís. 8 j. 11., jímž k V)·IUČ.11é 
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lúislušnosti soudů okresních přikázány »s,pory pro vady dobytka«. Ani z 
doslovu, ani z llmyslu, ani z dějin vZlliku zák,)na nefze dovozovati, že by 
sl G'vllm »vady dobytka« náleželo podkládati jiný smysl, než j,a'ký dle gra
I.latiokéh,o, výkladu (§ 6. obč. zák.) jest v llich utajen. Ze S!DV »vady do
h}'tka« jest zřejmo, že zákon na mysli má ,pouze vady, které vězí ve zvi
i'eti samém, Jejichž nositelem jest tedy tělo zvířete, nikJli ale vaDy mimo 
11ě ležící. 

Se záko,!lJI1ým označením »vady dObytka« setkáváme se v pllvodriím 
doslovu všeobecného záhlona obča11ského v paragrafech, pojedmÍ!vajících 
o správě a sice v §§ 924., 925 ., 926. ,3< 927. Z celéhJ doslovu těchto para
grafel jest vřdno, že zákonodá ľce ~lovem »vady dobytka« vyrozumíval 
pouze fysické vrudy dObytka. 

Na tom se ničeho neměnilo' ][L d íl čí novelou k obč. zák. (ds. naří
;~cní ze dne 19. března 1916, Č. 69 ř . z.). I tu zák'Jll především na mysli má 
l~ob~,. tck nemocný a v,aid,n ~r (§§ 925. až 932. a všeob. obč. z.). 

V §u 933. ,nového doslovu ,obč . zák. rozeznávají se pokud se nároku 
ze SlPrávy t ýče: a) nemovitosti, b) movit.)sti a o d d ě I e 11 ě c) vady da
h~,tka. Pak opět se mluví a lhľitách resp . ,a začátku IhM: 1. při odevzdání 
věci, 2. ,př i správě z takov~r ch v~, d dlobytka, 'pl'i ,nichž určena jest ;právní 
eloměnk3J a '3. Ipra sp I'ávlI upla tlíovano Ll z d.úvodll tahJ, že asaba třetí na 
\'ČC čin í nárok 

Spľávu pr o právní i1edost:ttky zákon tedy liší od správy pr,a v ady 
dobytka, na něž jed~J1ě se , vztahuje § 49" odst. ?? j . n. 

Nebylo také (Imy,slem zákol1adárcov~rm 'pi'i ,nové úpravě všeob. zá
k :ma občanského v kapit'ole o spr:lvě pOjem »vady dObytka« rozšiř ovat 
i na případy, kdy nelize mluviti .o vadě l1a dobytku resp. v těle zvířete 
\ ' ~lZ.llOUC í. 

Ve vysvět livkách k asnově liL dílčí novely praví se v úvodě vý
slo.vně, že jde o to, aby zcela za~!a ľalá llstanovení o spr á v ě z v ad y 
LI o byt k a byla z.měněna a liC'v~r mi Iprá'vními předpisy nah ra žena . K titu -
111 9" ods t. 5. (předpisy ,) cbl i gač,lIím prúvu. Správap r o vad y dob y t
k J) vysvětlivky ' poukazují k tomu, že dasavad.ní , předpisy neodpovídají 
!1 -:lvčjším v,' maženostem na pol i' z v ě r o I é k a ř , s k é 111. Zavádějí se 
tedy nové a při tom se konstatuje, že z:.íkon .'dáľství nemllže věc upľaviti 
do tlctailu. jel ilkaž znalost 11 e moc í dob y t č í e h nalézá se ve svém 
r(l zv{,'j i a zákon ná úprava musí odpovída\ti stanov isku, jaké právě věd a 
zJ ll.jírn<Í. Dále se tam uvádí, že se vyskytujÍ a b~; vají zavlékány stále 11'J

\T é, dříve nez.námé dob y t č í II e m oO c i a že zákaJlicdárství uení mOŽ11 o, 
by stejně rychle s těm i to změnami a vývojem kráčelo a že se tedy od
poručuje, by vládě dáno bylo zmc clJě ní, že může cestau n a řiz.waCÍ potřeb
né věd ě vet e r i 11 á ř s k é odpov ídající předpi'Sy vydávati .« 

Dovolání se v Mlvodové zprávě vědy veteri n ářs,ké a uvádění jen 
Il cmocí dobytčích nasvědčuj e tomu, že š'lo jedině 'J vady ,na tě l e dobytka 

S L; vyskytující a niko-liv o vady, které nema'ÍÍ s podstatou c!l()bytka, o něž 
dotyčný spo r je zahájen, coo čin iti, že tedy slovem »vady dobytka« sluší 
r , ' zuměti jen a jen nedost:ltky na zvířeti samém se vyskytnu vší. Za vady 
wkové nelze ovšem ozn ačit i ponze sna'd nemod dobytka. § 925. nového 
7.nění všeob. ,zákona obč. v~rs ],o vn ě uvád,í »,nemoce a vady«. 

Vada mliže ,ovšem Slpočívat i v tJm, že zvíře nemá předností slibo
vaných resp. ,předpokládaných (dicta et promi'ssa), na pL koulpena byla 
v~;slovč kráva březí. ,pak se ale zjist il a, že březí není, i to je nedostatek 
lB koupeném zvířeti, tedy v ada na' clobytku - vada fysická. Třeb3 při 
tcm šla ta!ké a lIIplatňování vatiy p,rávní v tJ zahrnuté, ztlstává prúvě ne
dostatek resp. y,a,tb na těle kOl.l'pcného ' zvířete se vyskytnuvší zákl adem 
pro spDr a cllu žno především evc, lŤue l,n ě i sly šením znalcľl veteriná řů zJi -

18* 
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stiti. zda vyt:írkJná i ysická vada resp. nedostatek skutečn ě . konstatovány 
b:írti mahou. 

Z uvedenéhJ plyne ale. že vacly č i stě právní se · strukturou těla zví
řete nesou visející jichž nositelem nelli tedy tělo zv í řete boo ' pOjem »vaJ(\y 
d obytka« zahrnouti nelze. Do tHo kategorie spadá i vada ta, že dobytče 
koupené nenáleželo :xodávajícímu, že je tu tedy ev ikční nárok 'Jsoby třetí. 

Vady takové. byf by i ·žalo,bou ze sprá vy uplah'íovány býti mohly. 
nejsou v,aJdam i ve smyslu §u 49., odst. 8. j. n., a Jl e 11 í pro rozhodování , l 

nich :povolán bez ohledu na ceny 'PřcclměUl výhradně soud ,ok resní. Míní-li 
odpi'trci to!hoto názoru, že 3e stanov iska OfPDrtunity a jednoty bylo by !J) ro
s,pěšno jak pro vadu fysickou. tak i pro vadu právní .při , dobytku se vy
skytující příslušn~rm k projednání rprohlás iti okresní , soud, ' n elze vůč i tomu 
pic j in ého uvésti, než jen poukázati ku platn:írm, shora IIveden:írm právním 
před;p i s{1I11 ,a k tomu, že 'při vadách a nedostatcích, tkvících ve zvíř eti .sa 
mém, bylo uznán í v~rl u č l1 é IPJ-ísluŠIlOSti nkresních s.oudú zcela pochofj)itel
n:írm, ' jsouc diktováno jednak tím. že s menším ,nákladem a menšími obtíže
mi bude spojena obhlídka zvíf:ete, an eb Gd soudu c,kresního, a tento soud 
bude míti pro obhl ídku zv íJ-e te znalce pr8kticky velmi dobře vyškolené . 

. je\Ínak tím, že zejména ,ph !leme,cech dobytk,a věc ,nestnpí ' oclJkladu. Tyto 
úvahy nemají místa ph nedostatku nebo vac1.nolsti vlast.nického práva a,tik
torova, ježto v t ěch t o případech jedn.3ti se bude o otázky, jež ce lkem n e
l iŠÍ se eld ,podobn~'ch ot'Ízek j in akých rozep l·i. 

K č í s. 2. Podle -zásady §u 355. vše ob. ob č . z . . mÍlže každá věc b~·ti 
předmětem právníh o jednáni . Zákon vš::!k n ěkte r~lm věcem urpírá tuno ~p{l 
sobilost a to věcem veřejn ý m. pokud trvá jejich určen í k účelľlm veřejným, 
a věGem, které vS'slov ně sám za vy l oučeny z obchodu prohlašuje. Stát 
p a:k vyjímá věc i n ěkte ré z obchodu pnoto, že chce býti jejich v lastníkem 
sám, takže soukromá práva k nim mohou býti vyk,onávána 'pouze 'portud. 
pokud. tomu nejsou na od]J'o r před' pisv vy:htné Ik zachování a utužování ve
řejnéh o. blaha (§ 364 ., odst. 1. všeob. obč . z.) . Z toho plyne, že za r es 
extra comerci,um sluší ,jen a Ipouze ty věci povaŽ!ovat i, které rpráV1J Í p'řed
pisy v:í-slov n ě jako takové označují. Věcmi takovými, s nimiž obchod.o
v at i není možno, jsou vzhl edem k tomll. že jsou majetkem státu a výhrad 
l~ě jen k ú č elľlm erár-ním sl,ouží, součástky vojenské v~r stroje. (Dekr. dvor. 
kancel. ze dne 5. prosínce 1800. ze dne 2-'. října 1816 «(J. 204) lloaJř. dvor. 
ka'l cel. ze dne 21. prosince 1808. W. 23-1. ze dne 29. března 1829, W.396. 
a dekr. (I,vor. kance I. ze d.ne 2.$). srp,n'! 1839 Č. 26261, sv. 267. zák I. po!. srb.). 

A však věcí extra comercium není však v'odenský kľlň, jeJikclž v 'ře
čen~' c h ustano\'eních o ko.nich zmÍnka<e 'neděje a je také již vzhledem l, 
tomu k předměHtm tam uvedený m I p o č ít a ti nelze, že je nelze přece před 
prodejem z ni čit i co do jejich podstaty zp ľl s cbem, jak to 'Předpisují. uvedená 
nařízení a jelikc ž erá r sám ke n ě IpľljČll'je a prod.ivá, jak to předpisuje § 1.. 
5. a násl. naJ-ízenÍ v ládn ího ze Jdlie 28. li stoj:'Oclu 1919 Č . 627. 

Poněvad ž tedy vOjenš tí koně nejsou zákonem za věcí extra comer
cium prohlášeni. dlužno neop rá v n ě rl ý 'pr c: é1ej vojenského koně pOlSuzQ.v.a1i 
dle předpis{1 o· správě, 'pří čemž ovšem \-zhledem k tomu, že v případě tom 
jde jedin ě , o ,prá \' ní vadu zvířete, :pi'ísllJŠl1 ým není vý],učně SOUD okres.ní. 

Plenarní rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 27. mna . 1920. 

PNspěl'ek k ustanm'~ní § 104 j. n. 

Nejvyšší soud vyhověl v 'právní záležitosti ža l obkyn ě A. proti' ža
iOYanému B.o. 9740 1(č 51 h. stížno~ti na odvolací rekurs žaluiící firmy d'J 
usnesen í soudu rekursníhD ze dl"e 26. bi'ezna 1920, Č. j. R II 73 / 2019, Hmž 
bylo USJlesení prv'é stolice ' změněno, usnesení v odpor vzaté změnil a 
usnesení prvé- stolice obnovil ! 
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Důvody: 

Usneseni v odIpor \izaté vychází z prá"vníhOi názoru, že soud smlu
vený dle § 104. j. n. jest ~oudem v}'lučn ým ; tomuto názoru nelze bez vý~ 
hraGy lPř isvě<!čit i, .naopak dest soud ten, jsa v jurisdikční J10rmě zařazen 
mezi sDudy volby (§§ 86. až 104;), soudem' v'JiLby; IÚmltťva dle § 104. j. 11. 
F.namen'á ,pro žalobce o,právn ění ,podati · žalobu buď u soudu smluveného 
lI eb.o II jiného záikonného soudu, a má ten význam, že pJdá-li žalobce ža
iobuu soudu smluveného, nemlHe mu byli Jlamítána s ílspěchem nepří
slušn'Ost. . Ovšem mohou strany smluvený soud ustano.viti .jako souď vý~ 
lučn ý, tJ však předpokládá, že strany tuto ' vÝ.lu čnost vÝslovně umluví, 
anebo musil by te·nto úmysl ZJpůsobe'm vylu čll'j ícím veškerou pochybnost z 
li stinJlé úmluvy stran na jevo vycházeti . T omu vša,k není tak v da:ném pří-
padě. . . 

Detyčná doložka s1111{) u ~'y zn í: 
» V ,případě SIPOlll rozhodují věcn ě ,příslu šn é SJudy Vf' Vídni«, neohsa

IlUjí tedy ,l!l1i zmí-ruky o tom, že byvídeňs.ké soudy byly příslu Š'nými anebo 
že by každý jin5' soud d'le v ůl e stran měl býti vylou čeli . 

S tohoto právního hlediska byla žaluj ící firma přes onu ď-J!ožku 
smluvní oprávněna podati žalobu l! SOl!QU dle zéÍJkona .příslušného, a tako
V)'olTI jest, jak správn ě uoznal SIOU.ď prvé stolice, dle ustGl!Il J·venL § 99. j. n , 
Jehož se žaloba dov olává, soud prvé sto·lice. ' 

Nebylo .tř<?lJa zabývati se otázkou, Zdáli úmluva ohledně soudu pro 
!18.sta.lý stát.)právní rpřevrat ještě platí č ili nic, ani otázkou, zdali l1rorogace 
pro tu neb onu smluvní ~tranu pi'tsobí Íl č i n,ky, 'na něž při uzavření sml,ouvy 
!l ebylo pomýšleno, a by l·o dovc.lacímu rekul'su vyhovět i. 

Rozh{)dnutí nejvy.ššího SJudu ze dne 18. května 1920, Č. j . R II 
lll-t/ zolL ' . A. K. 

K pojmu drobného pachtýře. 
Okresní s{)ud ve V. nepřiznal poža-dovacího práva žadateli 1:. S. k 

]}ozell1kiim od farního obl'Jčí v 1(. , Sipachtovan)lm hlavně z toho· dtlvodu, 
že n eobdělával tyt,o ,pozemky s<Í!m nebo se svou rodinou. 

Rekllrsní s{}ud IPřiznal na stí žnost 1:. S. jemu požac!Jvací ,právo k 
pozemk{lm těmto ·ovšem jell v té míře, která mu chybí mimJ v lastní po 
zemk y ~la v~'měru z áJk O-JllI1 ou, v podstatě z těchto 

důvodů: 
Ve věci této jde jedině ) d{lkaz, obdělá va l- li žadatel .po-"emky ty 

sám nebo se ·svou rodin ou. VýkJad . . jaký prvý soudce Sl-OiVU " obdělává« 
přik lá<lá, vecl1 by k t0111U, že by ve větš in ě pří'padll nárok :požadovací mohi 
b~·ti uzná.n. Vždyf větš ina dr Jbll}'ch pachtýř{1 nemá vlastních. potahil, Ille
I11 IHe tedy o'r<Í!ní, v láčení atd . .polí a s.vážení obilí s nich konati, nýbrž' 
J1Jusí právě nejtěžš í a hlavšní 'práce dáti konati potahy cizími a ,neměla by 
dle názoru soudce prvého nároku poža-dovacího k pJZemku propachtova
nému, jelikož ~)oztm1ek ten sama ncobděJává. Avš,ak odepření jim tohob 
nároku by neodpovídalo Ílmyslu zákonodárce. SlťIvkn, ;"Jibdělává" nesmí se 
tu vykládati doslovně. Zákonodárce přece chce, aby pozemky, jež už .po 
leta s].)užily v:ír ž i vě dnc.boll ých zemědělských ,pacht)'řůa jež tito v rodině 
iéměř za ' své pokládali, přešly do jich v lastnictví, přejí -Ii si toho a i·s,ou-Ii 
tll ,podmínky zákonem kladen é. Pozemky obdělává tudíž každý, kdo, buď 
sám úplnč všechny práce potřebné koná, 11eb al esp.o ·ň práce, jež se nevy
llIykají jehJ možnost i je vykonati, avšak pozemkllpoužív á k "ý ž ivě 
\' I a s t n í in e b o s v éro d i n y. . 

Tak tomu jest u E. S., u n ěh ož jest dok,once prokázáno, že, i když 
\'cškeré práce v l astnoručně n ekG-na!. přece sám i se ' svou rodiJ1ou na po;' 
zemcích od farního obročí v 1(. spacht.ovan~r ch pra coval a nikde se ne
tvro ilo. že by jich k 'své výž i vě nepoužíval, a pj-Jto, že byly 110zemky ty 
cizími lidmi obdě lávány. Obec R., (}d ní ž jest pozemek pachtýřem dosúd 
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užíval1~: jen 20 minut vzdále.n, 1lot,vrdila, že E. S. se svou rodinou pozemek 
ten c:bdělává, že po 10 Ilet nemá 'žádnéhJ Ipachol,ka a jezdí s Koňmi sám 
nebo jeho synové. Podobně bylo Iprokázáno, že pOlzemek ten po rozumu 
§ 3. zálwna ,o drobných ,pachtýřích, jest o'bděláván, svědky A. f. , J. M. a S. 
V., jest však i Iprl(l'kázáno B. 2., Jenž 'potvrzuje, že r. 1917-1918 Ula poli S. 
spachtovaném od fary K. vydobýval řepu, že tenkráte i jiní lidé 11<\}atí tam 
pracovali; kdo řepu sázel a obdělával, 2. aleví, potvrzuje však přes to, že 
tehdy S. !'epu vyorával sám, tedyd."kaz.uje, že také sám těžší 'Práci 113 

pozemku tom konal, což vzhledem k ostatním 'Výpovědem, ježto touto. V},
povědí jsou nemálo Ipod!porJvány, Újplně dostačuje, aby byl,o. zjištěno, že 
E. S. pozemek tento nejen sám, 11ýbrž i se svou rodinou obdělával a musilo 
Pťot,o jeho stížnJ-sti býti vyhověn r. . 

Revisnímu rekursu finanční prokuratury v Brně nejvyšší soud vy
ho věl aobllovil, změniv usnesení soudu rCKursního, snesení 'Prvé stolice 
z těchto 

důvodit: 
Pťávo p0žad .. }vací ve smyslu zákona ze dne 27. květina 1919, č. 318 . 

sb. z. a IHř. přísluší d r ,olb n Ý m ,pachtýřům. Kdo jest dpobným pacht~· 
řem, zákon vi' slovně nepraví, avšak plyne to z jeho § 3. Vyžaduje se jed 
nak,abj'pacht:,"l i' sám nebo s rodínou ,obdělával požadovaný pJiZemek 0po 
celou d.obu ,pachtovníl , jednak aby získáním 'pozemkil ne}},řesuoupiJa ieho 
vlastní zemědělská pllda vý!měru větši ,než 8 ha; máf postoupe11ím pachto
v anéln ,pózemku do vlastnictví ,c.dměnl,na býtí dlouholetá vlastJ1oručT1í 
práce :l námah . .l, v ýil:čně, neb alesp J ň převá žně ,obdělávání 'pachtov:lného 
pozemku věnovaná. Hledíc k tomu, jakož i k jasnému znění zákona, nelze 
tedy pokládati -za drohného pacht~rře tcho, kdo s61m maje zaměstnání, nebl 
pova·lání jiné. používá k obděláváillí pachtovalnSrch pOZel11'ktl cízích lídí, kteh 
ncj ~o u přislušníky domácnosti, tT-eba že 1).]1 sám nebo člen ové j'eha rodin, ' 
pomáhají při pracích obdělá vacích. 

V .přítomném IPřípadě potvrdili svědkové, že E. S., který jest podle 
spisu spnlu se svou Illan želkou majiteleJll d.vl:}u domll v N. R. a vlastníkem 
zem ěl1 č lskS"ch pozemki'1 ve v~'měře 3 ha, 78 a 57 m a dJ listopadu 1918 pro
" ozo\"al živnost· bostinskou. kterou má Ily,ní pronajatu -- dle úřední správy 
obecníh o úřa ju v K . - pak jest zámo ž n~r a provnzoval polní hJspodál-ství 
vždy jako povolání vedlejší. - spolu s členy své rodiny pracova'l také na 

l]Jachtovan~'ch pozemcích. (Svědk.wé D. a M. ·pra'ví, že je tam vídávali; -
s "ě cl. ek r. nennUe ani ,přibli ž ni: udati, kolikrát za rok viděl je praco,vati; -
svčd, ek V. všiml si ně,kolikrát, že tam ,pracoval), ale nevyl o učili, že ~la po
zeQ1cích praoo.vali nádeníci čili lidé S. najatí. Totéž platí o zprávě obec
ního Madu v N. R Naproti 1.11llU svě'dkové Ž. a 1(. zcela určítě udalí. že 
nejen l}lIi sami, n)'brž i nác1cníci Iw nali S. na pachtovaných pozemcích těžké 
práce hospodářs ké. V tém ž smyslu zní zpráva obec. úřélJdu v K., jí ž dlužno 
z toho dúvoou přiklúc1ati zvláštní v~I Z1Iam, poněvad ž q})žadované pozemky 
leží v ohci K. a nikoli v N. J(. 

Z tJho. co uvedeno. však jde na jevo, že nelze E. S. pokládati za 
drobného pacht)' ře ve smyslu záko.JH ze dne 27. května J919. č . 318. sb. z. 
a naL Právem . tedy první soud vysl,ovil, že linu nepřísluší <právo požado
vad, qJrGč ež bylo vvhovětno c1.ovolavacímu rekursu a ,zm0nJU usnesení soudu 
reku rsního obnovelio usnesení soud.li prvého.. 

Rozhodnutí nejvyššíh J souldu ze d,ne 19. mna 1920, "R II 317/ 20._ 
'-- ren -

Žaloba na ná/zmdn .([kody ]Jl"Oti silnicním71 Vlíborn, sprál>ne 
fondu. 1JaN'í na 7Joi"'ad 7J1'áva. 

Ve spo'ru firmy X. Iprot.i okresnímu v)lbJru silničnímu ve L. k ruce 
předsedy A. B., namítla žalovaná strana nepřípustn ost ijJDřaclu práva a ne
dostatek pasivní legitimace. 
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První s.tolí ce vyhověla námitce ža lované strany, že 'projednávaná 
včc nepaiř i il1a pořad práva a žalobní .prosbu zamítla. 

Druhá stolice změnila totJ usnesení. . 
Odů, vo. dnění: 

2alující firma žádá náhradu škody, rp olll ěvadž ki'u'í jí patřící na můst
lni. ien ž tvoří Sloučásf okres·ní silnice od U. k T ., ut i"pě l úráz a IPOněvadž 
úraz' teu byl zav in ěn .tím, že mllstek nebyl ,udržován v patřičném stavu. 

Tím činí tedy čistě soukroprávní nárok, zakládající se na uó;tanovení 
§ l293. a nás l. oobč . z. Dle § 1338. Jbč. z. jest flJravid lem, l1'platií.ovati prá'Vo 
na náhradu škody před řádnýrm soudem. Od toho pravidla nelze se v tmnto 
pří,padě uchý liti, poněvadž ll ení zákonného- ustanovení, které by takovou 
v}' jimku ospravedlňova l o. 

Lal'Jvaná st rana mimo to namítla, že silniční výbor není samostat 
J1-O<1 korporací a že tudíž nemllže býti žalován. Tím není namítán nedosta
tek pas ivní legitimace, Inýbrž nedostatek ~pll ,sobilosti pr,ocesní, kiu které 
jest podle § 6. c. ř. s. přihlížeti z úřední povimlOsti v každém období roze 
pře . Jest srprávné. že podle zákJ,l1a ze dne 30. září 1877, Č. 38 z. z., silniční 
v;:'bor jest toliko e'rgánem správním, který obstarává ,pr,ovádění siaveb a. 
technickou a hospodářskou správu okreSJlích sHn ic . 

.Jm ě ní , z něhož se hradí náklad na stavbu a udržování okresních sil 
nic. lIcJláleží silničnímu v:{rboru nýbrž lk.:lI1kurenci okresní (§ 11. a 42. cit. z.) 
čili okresnímu s ilnič nímu ' fondu. 'Tento jest Iprávniciko,u osobou, nikoliv ale 
s ilni ční výbor. Není-Ií si1ni6ní výbo r právnick,ou osobou, není také způso
bilS- sam.}Statn ě -před soudem jako stra.na jednati. Z obsahu žalOby jest 
všal, -patrno. že žalobní námk není uplatňován pnoti osobáJm, z nichž sil 
'li ční v~; bor sestává. nýbrž tol iko proti s ilni čnímu výboru jako zástu1)c i 
silničn ího fo-n-clu . .J de tudí ž jell o neS\práv.né označení žalovallé strany a jest 
ttidí ž na soudu ]. sto li ce, aby u dělil IP.)tř e'bné pří'kazy, aby zmí'nčni' Iledo
statekhyl odstra.ně,n. 

Dovolac i st ížnosti nej \'yšší soud nevyhověl z těch to 

důvodů: . 
Správ n ě pouka,zuje ·usnesení v odpor vzaté, že žalobou uplatiíovanS' 

uár{}k jest !lárokem na. ráhradu škody, na nějž se v~tahuií předpisy XXX. 
hlavy obč. zák.; zejména stanoví §1338. o'bč, z., že !právo na náhrado ško
dy, zp1'avidla jako každé jiné soukromé právo, uDlatiíovati jest rpřed řád
n~'m soudcem. Slovy »jako každé jiné právo souhJi111é« prohlašuje se tedy 
prá\'o na. 1láhradu škody výs l ovně právem soukromým, o němž zlpravidla. 
tlJ jest, kde zv láštní předpis:;- nestanoví výHniky, má wzhodovati řádni' 
soudce a nerozeznává se pr-i tOIll, z jakého titulu se toto právJ odvozuje 
a proti komu se uplatiíuje. § 1338. obč, z. nečiní výj imek ohl edil1ě státu a 
ostatních veřej n op rá vních osob práv,nických . 

.Jest sice pravda, že zřízení a udržování veřejJlých cest l(J nmnikač 
llÍCh se děje ' i zájmu všeobecném, a tedy jest povahy veřejn o.právní, než 
tím není vy l o u čeno. že v tomto obo ru s,právy m ohou vzniknou ti ~OUkrOin1.) 
právné .'poměry . 

pr-edevším jest p-oměr veřeŮ.J1rclprávJlich ,osob právnicrkých (státu, 
země. okresu, obce a jin:í'ch) k mov itým a nemovi,(ým věcem jim patřících. 
třeba by sloužily všeobecnému \používáJni (§§ 287. a 288. obč. z.) p,)váhy 
soukromoprávní. pon ě.vadž věc i ty isou vlastnictvím d,01y6né osoby práv
llic.ké. Dle §§ 26. a 27. obč. Z. iSOLl pak tyto právnické lJ,soby - poklid 
zvláštní z{dwllné předpisy ničeho jiného neusta!l10VU.ÍÍ -- ,ohledně výkonu 
tohoto práv a vlastnického na rovell postaveny jiným fyskkým 'Jsobám. 
ony podJéhají ted:\, i)/mž omezením jako tyto a nejsou ro'vněž oprávně'I1Y 
přestoupiti Jmezení. jež zákony v zájmu blaha přede:pisují. Za IPorušení 
t~ko\')'Ch zákollllých ustanovenlí. irukož i v lIbec za jedná.ní al1ebo opomenu tí 
sv)'ch orgá lllt jež se stala oll vý l~Of1u práva v lastnického a z nich.ž IPovsta lo 
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zkráceni Ipráv oSOlb třetích, ručí dle ustaJ1'Jvení §§ 1297. a 1299. obč . z. 
Tomu neva,dí práV'11lická osobnost jejich, , neboť v § 337. ,O>b-č. z. jest z ;>ltSO-
bilost IpráVillických osob v tomto směru výslovně uzmána. . 

MyI.ný jest tedy ,ná?)Jr stěžovatelil, že v daném případě se jedná o 
lláhra,du škody z důvodů veřejnoprávních, ježto, jak z toho, co tlveden<l. 
vysví,tá, jde Ol Iprávniokoo ·osobu ve smyslu soukromQprávním, t'Jtiž jako 
o nositele -práv majetkových, ohledně .nichž se veřejnopráv3lí "osoba -práv
nická (stát, země, obce a j.) neliší 'Jd ostatních soukromoprávních vlast-
lIíki'! a riiiiitellt.. . 

Práveun' te,dy zamítl -soud reku rs,n í námitku nepřípustnosti pol"3Jdu 
práva .. 

Dovo,lací stížnost vytý!ká dále llsnesení v odpor vzatému, že vybo
čivši z mezí vytčemých žádáním stran, řeší otázku pasivní legitimace ža
lúvamé s,tra.ny, jež sice byla ve sporu namítáma., avšak ů níž soud prvé 
stJ,lige nejednal a také nero-zhod!. Než ani tu není do;vdlací sHŽnost v právu. 
NeJed.ná se o námitku pasivní legitimace, jak Siprávně vytkl i odúvodni1 
soud.-_ rekilrs.ní, ,ilÝ'brŽ o otázku nedostatku i pllsobiIosti procesní; poněvadž 

- d.le § 6. c. ř. s. jest ,k nedostatku t-omu 'prihlížeti z moci úřední v každém 
stacJ.iu procesu, tedy nejen během spJru v Iprvé stolici, nýbrž i ve všech 
stolic,:ích vyšších, byl soud rekursní oprávněn, ,"bY k nedostatku tomu i bez 
návrhu str<\Jll přihlédl a dle -druhého odstavce téhož paragrafu zařídil, co 
uznat ljJotřeoo:)/ m, by nedo.statek ten byl ,odskaměn. Jest ted~~ i v tomto 
stížnJst neodllvodněJIa. 

Řozhod.nutí nejvyššího sodu z 16. března ino, č'- i. R 'll 31'·120~1. 
- - J.-

Prohlášení ialobce, ie .~ e ialowllá strana 17111 xe ~a určitÝG1~ 
podmínek ' xbaviti pOllinnosti splniti i alobní i ádost, není altwrna
tÍ1mí součástí i alobní xádosl1'. Je lIahídkml dle ~ 861 ft S62 oU: ::-. 

rirma M. S. kou,pila od firmy Ii. 'll-OlVý psací stroj za K 3.800.-. 
Kupní cenu zaplatila. Místo nového stroje byl dodán strJj opotřebený . Ku
piteLka žádala po prodateH, aby jí vrátil K 500.- jaKožto slevu. 

Prod.atel žádosti nevyho,vě !. Byl žalován na zaplacení K 500.- . Bez
prostředJJě ,pod ža.Iobním 'petitem by l J uvedeno: Této povinllosti mohl by 
se ža lov aný zbaviti, odebéře-li si během téže 14dennÍ IhMy psací stroj, 
žalující straně prod.runý, zaplati v !ípředetm K 3.800.- . 

Zalobni žádost byla úpln ě zamítmlta. 
RO l.suc1. ek ll ,, 1 na odve,l<ínÍ ž alc- bkVl~ě zrll sen a věc v rácena soudu 

k Ilo\,(;mu prOjednánÍ. 
V době opětného přelíéenÍ v r. i,nstanci byly :psací stroje asi tr oj

násobn ě tak drahé, jako .by;ly v době, kdy žalobh-nč stroj koupila. Prot ) 
žalovaný uznal nárok firmy v celém rozsahu. Počti,, 1 s tím, že zaplat í 
firm ě púvoldní kupní cenu K 3.800.- a obdrží od Jlí stroj v ceně mnohem 
vyšší než tent) obnos. r navrhl, aby žalobní žádosti byl o. v celém 1'02-
s.thu vybověno. 

Zalobkyně se ohradila proti vYd.ánÍ v ýroku, že žaiovaný se může 
svého závazku sprostiti,odebéře-li si během 14denní wzsudeční IhMy 
psací stroj, nplativ předem K 3.800.-. A uvedla, že llárok žalolmí zní 
na ,plnění a že dotčeilá poznámka v žaJ.Jbě byla nabídkou ve smyslu ob
čanského zákollníka. Ja:ko ml!bídka by byla musela býti ihned přijata. 

r b~n l vynesen rozsudek pro uznání a do enuntiá"tu pOiat též d otčený 
dodatek ·z tohoto, dí'lvodu: bylo vysl\witi také možnost sprostiti se po
vmnosti žalující stranou .vymáhané. Oboljí tvoří celek žádání žalující s1rany 
a nelze druhou část považovati za Jl a b í d k u strany žalující, n~'brž _ za 

, ' 

I 
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žádáni a I t e r n a t i v II i, ta:kže strana žalovaná ~ múže si dle samého 
ZCI<1ámi žalooc,)va voliti plnění to neb 'ono. . 

Proti tomuto rozsudku ,pqtlala žalobkyně Iodvo.Iání. , Žáda~a jeho 
změml v tom smyslu, aby byl vYJlechán osvobo.zující výrok. 

Odvolání by~,) vyhověno. Ža.!ovaný pod a.! dovolání. Nejvyšší soud 
potvrcl,i! rozsudek II. stolice z těchto 

. di'tvod{t: 
, Dovolatel uplatňuje pouze důvod § 503., Č. -1, c, ř. S., pokládaje 

ITly1nýrn mínění soudu svoUce druhé, že 'pÍlvod:ní žalobní žádost nebyla 
alterna'tivní a že s,)ud prvé stolice neprávem pojal do svého rozsudku 
v~' rok, tvořící <:lruhý 'odsta'vec jeho ulálezu rozsudečného. 

Dovolání jest VŠfl'k neo.podstatněno. 
Ze znění žaloby jasně vysví tá, že ža lobní žádost nebyla alternátivní 

ve SJll}~slu § 906. ob. ·z. obč., neb)! žalující firma domá1lala se jí toliko 
OldSOllí:ení žalovél!ného, by jí zaplatil K 500.- s IPřísl., 111tkoliv však, aby bucf 
jí tuto pohledávku zaplathl anebo ' psací stroj od ní odebral, zaplativ jí 
předem 3.800 K. K žalobní ž~dost i byl jen ,připOjen d'Jda<tek, že žalóvaný 
1l1ll Že zbaviti se ~ oné' platební povinnosti, žaiO'bouvymáhan é, jestližé ve 
14delmí lhútě, .určené pro zaplacení zažalované 'Pohledávky. 500 K s přísl., 
odebéře si psací stroj, ža.lující fmě Iprodaný a dodaný, zaplativ jí pI-edem 
3.800 K. První soud neprávem 'pJjal tento dodatek do svého odsuzujícíJlO 
rozSlldlm, nebo! - tento <:lodatek II e J1 í č á stí ž a I o'b níž á d o s ti; 
jak <:lo\Tolatcl 'mylně se domnívá, aniž jde 'o případ ~ 410. c. ř. s., nfbrž 
() ,pi'ípad ad tohoto pJĎstatně POzdíln}T, pro kter:ír nelze obdobně podlle 
~ 7. ob. z. o,bč. užíti pl"edpisu '§ 140. c. ř. s. Soud odvolací v této příčině 
\ \POclSt~Ltě správně :posoudvl věc ,po st ránce Iprúv,ní a zejména faJcé 
správně uve dl v rozsudku v Jcl por vzatém, že onen dodatek, p.řipojený k 
ialo·hní žádost i, sluší pokládati za nabídku ve smyslu § '862. ob. z. ol)č., 
ktepou, žalovaný nevT"ijal ve Ihi1tě, v tomto §u 862. uvedené, následkem 
čehož nestaJ se právllě ÍlčilJlllOn 8. ža lo vaný nem lUe z ní vyvozova.ti pro 
sebe žádn~rch práv. 

Ovšem pravda jest, že ža lující ' firma one11 dodatek a tedy nab ídku 
\'něm 'obs,1že:lOu, IJlPc~kovala v J)rvním (}dvolacím řízení ve svém Jd\'o
lacím spise, ale ze ~.pisu 1Ievychází a ža lovan~r a,ni ,netv rdí. že po doručení. 
onoho spisu odvolacího přijal dotYČ11JU nabídku žalující firmy v'.; IhtHě 

.~ 862. ob.' z. "bč, a že ta.kto vzešla mezi ním a žalující firmou závazná 
smlouva o zpětvzetí psacího str Jje. Naopak ža lOV2.Jlý sám přednesl při 
novém ústním přelíčení v 'Prvé !>to lici dne 12. c11'bna 1920, že před měsícem. 
tedy te.prve v březnu 1920, projevil ochotu Ip]-jjmc l!t i onu nabídku, ale že 
stmna žalující s tím nesouhlasila. 

Z toho :Jlyne, že když žalovan)r při ",Jlom přelíčení 12. dubna 1920 
uznal žalobní výrok, žalující firma ,neby,la již vázána nabídkou. obs:lženol! 
v hořejším dodatku. " . . 

Nelze te<:ly přisvědčíti mínění dodavatelovu, že OJ I uznav při pře
líčení 12. dubna 1920 nárok 7-aIJbní, přijal včas 'nabídku onu a že soud byl 
povinen, v roz&udku uvésti dodatek, ji obsahující. Návrh žalovaného, uči
něný pi'i ústJlím přelíčcní, aby clo rozsudku pojat byl dodatek v~'še zmí
něný, ])1'1 neQ!právnčn a zástupce žalující firm y právem ohradil se pr,}ti 
němu. Soud vYÍlověl návrhu žal ující strany, vznescnému dle Š 395. é . r. s .. 
aby ž8.lova:n)T na základě uznání žalob ního nároku žalovaným, ·byl od
souzen zaplat iti jí zažalovan:í'cl! 500 K s přísl.; pro přlNjení dodatku. že 
ž'a loval1Ý I1I1Ue se této povinnosti sprostiti, odebél-c-li s i psací stroj, nehylo 
žádného zákonnéliJ cl.llvodu a SDu<:l oclyolací následke!'l1 toho právem \'y
hověl Q{lvolání strany žalující a změllil rozslldek procesního soudupr"é 
stolice ze' dne 12. c:ubna 1920 v ten zpúsob, že Y,,'pustil odstavec, · t~kajíc í 
se odebf'ání psacíh .) stroje. 
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Dovolání nemohlo tudíž býti vyhověno. 
Rozhodnutí nejvyššího soudu z 26. říh1a 1920, Č. j. Rv I 492/ 20. 

f. B ľ Y c h t a. 

Pi"i smlourě pachtomí 'lIlllXe úplata určena b{Jti i v.lÍkony 
])mwL'ním'Í: cc/ol'Ocní pracomí poměr však, II důsledl.:n jehož 
poiadomtcl pournhi, u iicá, rylllčuje nárok re smyslu ' J:ák. '::.c 
27. května 1919, Č. 318, sb. x. a nai"íx..ení na přix..nání poxemků. 

Ná vrh Hí mal5rch pachtýHI na při znání púdy ve smyslu zák ze 27. 
května 1919, Č. 318. sb. z. a nař. zamítly .prvé dvě instance s ·odkazem. 
že: jode o celoroollí sfužební poměr. 

, Nejvyšší soud nevyhověl dovolac ímu rekursu z těchto 

důvodÍl: 

Možno pl'isvědčiti výv.}dllm dovolacího rekursu, že zákon v § 1090 .. 
J (19-4. obč. zák. k náležitosti smlouvy pachtovní nevyžaduje, aby pachtovné 
pozllstávalo v ,penězích a že tedy při smlouvě 'pachtovní mlHe býti určen:t 
úplata také výkony pracovními . 

Avš,~I( podle spisi't ie neSpJrlllO, že stěž,o,vatelé měli podle smlouvy 
už rvání bytu a pozemkl\ kromě práva Ipasty, brruní steliva a dříví a že 
za to b}'li povinni pracovati J95 dní v roce a to v letních měsících každo 
'denn ě a jinak 3 dny vti' dnu, takže žalovatelé jen v dl"tsledku toho 'Poměru 
p'oll;iivalip.}žadovan5rch pozemki'1 jako součástku mZldy, pročež jim Ipoža 
dnvací právo lIa pozemky ty podle § 3. zák. ze 27. května 1919, Č. 318. sb. 
lIepí'ísl uší. ' 

Dovolacímu rekursu nebylo 'proto ' pro nedostatek podmínek § 16. 
nesp. řízení vyho věli,). ' 

R'ozho,clnutí nejvyššiho soudu v Brně z 24. VilI. 1920, Č. i. R 
66111.?0 -1. Dr. Josef Beutl. 

Přehled rozhodnutí nejvyššího, správního a říšského soudu 
v jiných časopisech uveřejněných: 

Prá\'ník = p, - A ll)?:, bsterr. Oerichtsleitu,ng = O. Z. - Juristische Bliit 
ter = J, B. - Oerichtshalle = O, li. - Pr'íloha k min. věstníku = ofi. -
Osterreichisches Zent ralbla tt fiir ' die juris,tische Praxis ::-.:: Z. B. - Sbírka 
r()zhodl!utí nej vyššího soudu = sb. - Juristen-Zeitung = ' J. Z. - Ceské 
práo = é. P. - Pi"ipojená čís la znamenají ročník a stránku, u o()jff. běž,né 
číslo ro,z hodllllŤÍ , u sb, čitate l běžné čís lo rozhodnutí, jmenovatel stránku, 
- 111. n, = nařízení ministerstva, - sb. z. a ,n. = sbírka zákonťt a nařízení; 
l etopočty uvede ny jsou clvěma posledními číslicemi arabskými, měsíce pak 

ří m ským i. 

Ve věcech civilních. 
Z práva úbčanského. 

,~ 115. obč. z. Ncpat lJl~' ne.pořáelek v domáCllost i, nadávky a deml,n
..:o \ání nevěrného muže v jeho liř a'du těžce uraženou manželkou Ilení elľl
\'(.clem k rozvodu. 3 If 20, Rv II 31/ 20, Vieleií; Z, B, 20: 399. 

§ 141. obč. z. Rozsah alimentační p'Ovinnosti manže lského otce. Hí 
X II 19, R II 167/ J9; oif. 17. 

% 166. obč. ,z. Ustanove:lí toto nepředpokládá, že nemanželský otec 
Illá majetek ,nebo stál~' výdělek, n)rbrž stačí, že jest k Ipráci sohopen ' a 
l11Í1že si IPrací svou v}' clělek opa třiti, 21? 20, Rv I 405/ 20; J. Z. 20: IR.,. 

I 

\ 
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:§ 367. obč. z. K odvráceni žaloby. vlastnické jest llezbytné třeba 
striktního di:tkazu, že věc žádaná byla nabyta od živnostnéka,oprávněného 
s takc\'\'mi věcmi obchGd.Jvati; dllkaz dobré víry nedostačuje. 2 III 20, 
l~ v r ,30'íz0; Z. B. 20: 291. . 

§ 371. obč. z. a § 44. konk. ř. Obnos poukázaný úpadci POŠt0Y11Í spo
filcln .lll na jC~lO účet s 'oiferto\! dlužnD z podstaty vyloučiti, upadl- li úpadce 
pi'ed ' přijetim nabídky do konkurs'J. 12 JIl 18, R I 78/ 18, Vídeň; Z. 
B . 20: 400. . 

§ 46·t obč. z. Pohledavka vydr<tžutele nemovitost i, která nebyla 
kryta nejvyšším podáním, ,nezaniká ani, když skutečná cena vydražené 
lle1110\itost i jest vyšší. ·nežli vydraži,telwR pohledávka a nej.rvyššÍ· ,podá!l1Í, 
II xr 19. Rv II 237/ 19: oH. 14. 

S' 493 obč. z. V IPrá vu slu žebnosti jí:udy' Inení zahrnuto právo honiti 
pí'es slll ž ebn~' pozemek ani sváz.an~· dobytek. 6 V 19, Rv I 120/ 19; off. 12. 

~~ 504. a 506. obč. z. Výměnkář je~t 'oprávněn požadovati, aby mu 
hyl nahražen r·.)Zdíl mez i peněžitou lláhradou za pt'lvodní naturáLní dávky 
\'ýmě:nkové sml uvenou v době Ipřed vypuknut ím války a zvýšenými ce
na mi naturálních dávek v době válečné a poválečné. 16 XII 19,· Rv I 
.=;7] / 19: ofL 18. 

§ 523. obč. z. a § 190. c. ř. s. Otázka, zda nemovitost jest statkem 
c hecním. iestotázkou práva veřejného. ktero u soudy nejsJu 1Jovolány sa 
Illo s tatlľě ře š iti an i ja.ko o-tázku pi"ed'běžnou dle § 190. c. ř. s. 10 XII 19. 
l( 1 -171 / 19'; oif. 16. 

'S§ 878., 879., 1369. a 1370. obč. z. ObmtlZeJl í ručen í veřejné zasta 
várny na zástavním lístkupr,ohláše·né 'na zjištěnou cenu odhadní zas.tave
néh ,) pi'edmětu platí ve všech Ipří.padech ztrárly i IPodvódného vylákání 
lístku. ' 3 XI! 19. Rv I! 331/ 19, Vídeň; Z. B. 20: 403. 

,§§ 878 .• 1447. obč. z. Absolutní a relativní (hoS1Jodářská) nemožnost 
p~ll ělli: Na absolutní nemožnost plnční J1llUe 'se odV'olávati s v:írsledkem 
jen t-c n. kdo s.vému sml uvl1íku k vyrovnání nabídl třebas i jen čá,stečné 
p ln ění . - KeJo o,omluví l sml·Juvu na ,dodání zboží již za trvaiících m imo
řádn)' ch porněrľl válečn~r ch. Ine rn i:tže po 'právu Inarnítati, že se stalo jemu 
plnéní prc10 h o spodářsky ne11ložn~r.!l1. že náklady .ambj'rvací později značně 
vstouply. 14 T 19, Rv 18/ 19; J. B . 20: 187. 

,~:~ 879.. \I 74'. obč. z. Pi'ílmz d.aný, aby bylo c!osažen J osvobození 
mu že od voj enské s lužb, ' nekal~r 1lli ,prosti'edky. příčí se dobrým mravľllTI. 
-I V 211 . I~\' II I 89/ 20. Vídeií; Z. B. 20: 406. 

§?: 905 .• 983. a 1413. obč. z. Již za! ožen~r závazek dlužný nutno po
s 1! zo vati pOdle úmyslu. Ider~' měly stJ'a<n}' v , době 'povstání závaz,ku. Ob
sah jeln nem lUe b~· ti z.měněn an i změnou stárl,ní příslušnosti věřHele alli 
1l1 ěno u země veí-itelem ob~r vané ve prospěch věr' ite l e cLZOZen)ce a ku ško
J ě dlu žníka tuzemce. 1 I V 20. Rv !ll 138/ 20. Vídeň: J. B. 20 :-235. 

~ 933. obč. z.; § 89. zák. o soud. org. Lhl1ta ku podání 'žaloby ze 
správ y \' § 933. o b č. z. ustanovena 'není lhi'ttou promlčecí . n~ibrž rpreklu 
s ivní Ihťtt ,)u práva hmotného; ustanovení .§ 89. zák. o so ud. mg. o ní ne
pla tí. J7 II 20, Rv T 47/ 20; oft. 22 . 

. ~ 936. obč. z. Př i zná~líprávo o,pčního (kupního) k pozemku za cenu 
napřed ustanovenou na i"adu více let. Mírné stoup<ÍJ1lí celly poze.mku '1)() 
dobu o pční není změnou okJlností opravJíuiící k odstu,pu !Od smlouvy. 27 
1 20. Rv lIT 24 / 20, Vídeií; Z. B. 20: 407. 

§ 96i. obč. z. K v~r.klad u tohoto ustanovenÍ. L hlttu 30denl1Í pQčítali 
jest ode (hle skutečnéh'o odevzdáni; ta nevztah Uje se -na odměnu za 115Cho
\·állí . 20 VI 20. I~ I 494/ 20; P.20: 419. 

§ 970. obč. z. S mlouva o př i jetí hosta ,podle § 9'70. obč. z. ' jest tu i 
tenkráte , kdy ž. byla v · hostinci přijata vojenská osoba na základě předpis{1 
uhyto\'acich. 2 IX 19, I~" I 227/ 19. VideJí; J. B. 20: 221. 
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- . Maj itel hotelu neruč í ex recepto z·a šatpověšenSr v č í tárně 11>0 "0 
telu. · 13 IV 20, Rv I 94/20, Vídeň;Z. B. 20:4 10, O. 11.20:1 23. 

§ 1090. obč. z. Nájem či .paoht hostince s hostinskou k oncesí. či iiná 
smlouva. 16 III 20, R 1138/20; P. 20:293. ' . 

. § 1154. b) obč. z. ZanJěstnaJIJému příSluší podle § 1154. b) Dbč. z. "za 
pod.mínek tam uvede!ll ých nárok ITUI . odměnu, ovšem vždy jen za qE;den t:,,
clen, i tellkráte, kclyž' překáŽ!ka služby kOfilati tento čas !přesahovala. V u~ 
stamovení tomto uveclenou ,lhlitu jednoho ťýdnenutno vždy počítati 'Jd 
o/{armž\ku, kdy překážka 'pocala, a běž í n~přerllšeně dále, Nastaly -Ii ve 
Illůtě této takové okolnost i, jež by pJbíránÍslužného, i kdyby zaměstnaný 
lIebyl ,práce nescho,pen, vy l učova l y, 'úemá, i když .tu JSOll ostatní předlpo 
kla,d.y § ][54. b) obč. z., nároku na od.měnu , jež by mu jinak nepříslušela. 
19 X 20, Rv Jl 203/ 20; J. Z. 20: 190. . 

~ 1264. obč. z. Při rozv Jdu mamželstvÍ z v iny obou ma,nželfl nemusí 
soud , k ža lob ě iednoho z manže l ů nutně vys:loviti zrušení mánž~lskJ'ch 
smluv , lI Ý.br ž mlHe vysloviti, isou-li tu důvody zvláštního, zřetele hodné. 
i ,pwt! takové žádost i, že se , nezrušují smbu"1; svatebnt. 4 II 20, Rv I 
612120; P. 20 : 296. ' ", ' . 

fJI 1311. obČ. z. Kdo najal cizího pacholka věda, Že kon ě i Vlh s pří
slušenstvím lIejsou jeho majetkem a že jde 'Pacholkorv i o. v edlejší výdělek, 
o něm ž zaměstnavatel ~lev í, ručí za škodu vznikb ú tím, že se koúě ná- . 
Itodouutopi.fi. 13 IV 20, Rv II 57120; p, 20: 329" .; , 

§ 1315. obč. z. Právnická .osoba ručí ia zavin ění svých úízenc{t jen 
po rozumu ,~ 1315. obč. z. I. X 18, Rv II 345/18; (podObně 5 ITl 19, R v I 
125/ 19 náš nei \!: SOud v. J. ď B. 19 Č. 19 a 'ZO) J. B, 20: 157. ' 

,~ 1401.- obč. z. Jest další zcizeillí k 0up.enéhD avšak j eš tě ne.dodaného 
zbOŽÍ kupcem osobě jiné s přÍ,dražkem za s-oučasného uvědomení proda
vatele s příkazem, <vby ~bQož í tét-o ji~lé osob ě dodal a jemu, prvému . k \lIP ci. 
přídra že k odvedl, odstJnpením uzavěrky ~lebo vlastní prodej? Postavení 
pr,,'ního p!,odavatele k prvému a druhému lmpci, 16 IV 18, Rv 1 '90/ 18; 
Z. B. 20: 423. ' . , 

Cís. nař. 2. X. 14, ř.276, § 16. (L úlov'ela dflčÍ k obč, zákonníku,) , K 
v)'kladu lI sta'novení tohoto, Udě lil - H p o,ručenský soud poruč,níkovi příkaz 
k v eden í SpJrE proti nema'nželskému otci, lest tím procesní soud vázán. 
7 r 20'. R r 510'/ 19; P. 20: 294. . 

Zák. 22. V. 19, Č. 320 sb. z. a nař. §I 13. Ve sporech o' rozluku man
želství musí soucl ihlled při zaJhájení řízení ustanov iti obhájce svazku mall1-
žclského\ i když jde o mmJžeLství uzavřen é dle ritu náboženství žiclnvské 
J'lO .. 21 V 20, Rv r 234/20'; p, 20: 420. 

' - , :~ 15. Neby dlí-Ii žá:dný z mali1želľl, ač jsou českosJovensk~'1I1i pří~ 
slušníky státními" v republice českoskwen ské, Inení žádný so-ud této repu
bl iky k vyřízení žádos ti o rozinku manže lství dle § 15 cit. zák. přís!ušn'Ír . 
:>1 IX 20; Ne II 138/ 20; J. Z. 20': 176. . 

- . § 17. Příspěvek, k zakonu tomuto. Sond ro'zluku 'povolující má 
\)rro-k o v in ě prostě převzíti z IXl,zsudku, rJ>zvod man že lství povoluHcího 
J nemá v íce se zabýva ti otázkou v iny. ]7 II 20, R T 60/20; P. 20: 299. 

Horni zákon, 18 203. Zneužitídľlvěry zřízencem dftlního záv.odu taj
ným nahy tím výh rJ'dn ího kuti š t ě v obvodu závodním. čímž může závod 
b\"ti pc)šlm zeJI. , Nároku na výmalz v~'hľadnÍlhO kutiště "l ení, pokud nena
stala·škoda. 13 IV 20', 'Rv I 48/ 20, Víel,elí; Z. B. 20: 420. 

Pojišťovací řád (\Zák. 23. XII. 17, ř, Sll 1) §§ 3., 273" 393. a 503. č: 4. 
c. ř. s. POjištění proti škodám vodovodním. Zamlčel-Ii pojištěn~' pľlvo.c!ní 
\ 'Jdy budovy 'nebez,peč í zvýšující, kcl yž na fl ě nebyl tázán, iest to nezá
\ 'ažné. - VY, I'lěřenÍ O'dškodnéh,) v , případe, kcly mimo pojištěnou příčinu 
škody_ také jiné škody zpt'l sobil y . Zásady děl ení škody pro 'spoluzavinění 
poškózenéhó nelze použíti. . (§ 1304. obč. z. ) - Znění roz-sudku na základě 

I 
I 
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obmeze:néh,) nál'Oiku v takovém případě. - Zjištěné škody odhadem ' Ize se 
dóvolati. 1 VI ZO,Rv r 144/ Z0; Vídeň; Z. B. ZO/446. . 

- , § 55. Pojišlěllí proti krádeži peněz v želevné schránce na peníze 
zavřeJl ~'c h spáchané. vloupáním nelze ro"šířiti lna pení,ze, jei jsóu usdho
vány v psacích stolech, ja:kož i kasetách. - Pojištěný !p<y~byl nároku z 
pojištění za ukradené ~ellíze ze že·levné <pJJda:dQ1Y, byla-ll .otevřena dlljJ)li 
kátním klíčkem, je,nž byl uložen :ve IPsacím istole místnosti, 'na ' kteľou ž se 
v ztahuje pojištěnÍ. 7 IV ZO, Rv I 99/Z0, Vídeň; Z. B. 2D: 44S. 
-. Pojištění proti krádeži spáchané vLoupáním nebo v louděním p lalí i v 
případě, když zloděj si vyloud il v,slup ,lstivým předstíráním . - K pojmn 
hrubého · zavill ěnÍ. - Zavinění SlPJ lubydlícího, jenž sám škodu nez,půSQIbi!. 
nelú dľlvodem ručenípoji.stníka vylu čujícím . 21 X 19, Rv I 264/ 19, Vídeň: 
Z. B. 20:451. • 

- . _ Pojištění IP r·o,t i krádeži spáchané v loupáním nebo v l ouděním. Po-
jeni v loude1lÍ. 27 IV ZO, ' Rv I J ZO/ ZO, Vídeň ; Z. B. 20: 454. . 

- . Pojištění 'proti -k rádeži spáchané vloupámím vztahuje se i na pří 
pad vlouděním p-om,)CÍ 'pravého klíče ukra,dClllého. - Pojem hrubého za
v inění jako ·dlhodu ručení vylučující'h o. 28 IV ZO, Rv I 100/ 20, Vídeň: 
Z. B. 20: 455. . . . 

Zák. 29. II. 20, sb. z. a n. Č. 122, §§ 1. a 2. (J a z y k o v ý' . z á k o Jl .) 
Ochrana menšin j iného než stábiího jazyka ve státě československém .ne 
řídí se -jen národností stát·ního občana, nýbrž i ,p0vahou okresu,. v němž 
sídlí soud ]}ro záležitost, o níž jde, příslušný. 26 V 20, R I 306/ 20 ; 
P. 20: 258. 

Z práva směnečného., o.bchodního., spo.lečenstevního. std. 
Čl. 22. o.bch. z. Nabyvatel ,POd~l iku i s firmou jest oprávněn tuto 

změniti. pc,kucl se to· ,nepřičí ani zákJlll1:írm a1l i smluvnim ust:ll1ovením 23 
IV 18. Rv I 14, 142/ 18: Z. B. 20: 429. 

Čl. 86. Č. 4. olJch. 7. Viz ,r CllvlloidawWí' lPř i č l. 114., 115. ,obch. " . níže. 
Čl. 114., 115. a 86. Č. 4. o.bch. z. Pro veřejnou s,poleonost obchodní 

nelze nab:ír ti cp r{lv.ně!li an i ji zastávati jedBáním Sl]}ole'č nika jen ku k.:tlletk
í i \'nímu podpisování op ráv n ěného . 5 I 20, Rv II 36/ 19, Vídcřl; J. B. 20: 186. 
Z. B. 20: 433. 

ČI.2i8. obch. z. a § 914. obč. z. Přenesení v~i]1ľadného rpoužÍvání 
známky jiillé osohě z::uh r·nuje v sobě i vzdání se 'Použivání 'PoáJbných 2'!ná
mek schopných záměny. Soudy jSo.u ,povo lány, aby zkoumaly, jsou-Ii ta
lw\'é známky schopny z;l,měny, 23 IV 18, Rv III 40/ 1S; Z. B. 20: 434. 

Čl. 348. o.bch. z. {(-Jmu .. přís l,u Ší 'Při prodeji zhoži z nouze, jež. ku
pitel v~·tkova l a prodavateli dal k elis-posici, 'docí lený před,ražek, nevzal -Ii 
prodatel zboží zpět ? Kupci nebo ,prQldavateli ? 9 IV l S. Rv I 28/18; Z. 
B . 20 : 4,10. . 

Čt. 356. obch. z. Rozhodl-Ii se kwpuiicí u výk.onu v.olby dle č l. 356. 
obch. z .• 01V d.)·elatcollou IhMu k p l,nění, 1Jřj nedodržení této požadovati nú
hra:du škody \pro nes,pLněllí, jest volba jeho definitiv,ní a .neml!že již :poža
oovati plnění in natlll·a. 8 VI 20, Rv I 225/ 20; P. 20: 425. 

Čl. 380. o.bch. z. Převzal-Ii speditér ,pOjištění, ručí jako 'pojist.ník 
rrdesí\ateli díivodem sml,ollvy doprav;ně 1P.)j išf.ovací. Odesílatel nemusí se 
spokoj iti s odstoupením llároku ,spedi-té rova vi'tči společnosti po.jišfovací. 
15 X 19. Rv II 26S/19, Vídeřl: J. B. 20 : 236. 

Ručení dráhy (nál.5. in. 69. ř. 27) § 71. Trhl -Ii v lak zpllsobe,m ta
l\: JV~TI1, že cestující padl ,na :dvéře a jimi z vlaJku vYipadl, jest to nebo ne
.obyčejného, {ld obvyklého ,p rovozu se uchý luiícího a tvoři událbst v pro-
VOZll. 2-4 III 20. Rv I 182/20: J. Z. 20: 175. . 

. Ručení místnícb drah (~áJ<. 31. XII. 94, ř. 2 ex 95). Události v. ,])]'10 -

vozu mís trní dráhy jest, když přes ,lJřejížďku jecl-i>uCÍ v lak nemá vol'né tratě. 
Ole.v)' h o řejš ím zálcbnem místním drahám poskytnu té llIají za následek, že 
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musí obecenstvo nebeZlPečím z provozu tohoto vyplývajícím zvý"šenou po
zornost věl1'Jvati (překroč<wáil1í kolejí ma přeje,zdu) . Opomenutí zařízení 
bCZJpeč.JTQlStních, jež zkuše,nost a věda skýtá, zbavuje dráhu zodpovědnost i , 
není-li ta;kových předpisů, vllči přÍSlIušn5rm úřadům správním, avšak ne
osvobozuje ji .také od soukrolI11oprávnÍch ' nár0kil opíraiících se ,o pře·dpi s}' 
zá-kona o ručení drah. 20 VII 20, Rv II 92/Z0; J. Z. 20: 19l. 

Zel. řád dopravní. §I 39. Ručení dráhy za zavazadla sLožená v nác 
dražní šatně (§ 39. drOipr. řádu žel.) . Byla-li zavazadla VYDána o .sobě jiné, 
než kte·rá je dala do usch0'vá,nÍ, a,niž předložila uschQrvací .Iísh'lk, ručí drá
ha za veškeru škodu z toho vzeš lou poD,le všeobecných pravbdel obi::. zá
k o l1nítku ; obmezu,jící ustanovení prováděcího na,řízení k c1.o!j) ravní711u řádu 
v případě , takovém neplatí. 16 III 20, Rv J 155/ Z0; sb. 25. . 

lák. o společenstvech. (9. IV. 73, č. 70-.) Ve formě společenstva 
Š I 'učením obmezeným ,podle zákona ze dne 9. dubna 1873, Č. 79 ř , z. nelze 
úíditi sc!ružení, jehož společné ,prDIV'OlzoVÚIIlí jest obmezeno t(\1iko na opa
thvání kapitálu pro SlpJleČ1I5r poc1nik a rozdělení zisku. J VI 19. R I 
204/19; oif. 13. 

la.k. 10. XII. 18, č. 61 sb. z. a n. Zápis cizozemského šleohtictví do 
rcjsHiku obchodního jes,t pří'pustný . 27 IV 20, R I ZlO/ 20: P. zo: 25l. 

Obell. pomocníci. § 14. Obchodlní zřízenec, iehož služné vyměřeno 
částečně i urči<tým percentem z ihrubého z Ls-k u , může se d0máhati vyúčto
vání, ,nikoliv však vyáevovací .přísahy, že účet je spr:'tvn:\,r a úpln:\,". } V f 20, 
Rv I 218/ 20; P. 20: 370. 

Z řízení spornéhO a exekučního. 
§ 88. j. 11 • • Skutečné odeslání zboží iest nuiným předpokladem pří

slušnosti -podle § 88. j. n. 16 lIJ 20, R I 64/ 20; sb. 26. 
§ 228. c. ř. s. Zaloba určovací, že smluvní povinnost není závazná, 

jest přípustná, trvá-li spolusmluvník na jejím spltně ní. 28 Xll 18, Rv I ] .3 / 18; 
Z. B. 20: 462. . 

§ 273. c. ř. s. Pi"j ustano'vení částky po rozumu § 273. c. ř. s. dlužno 
hráti v úvahu v:\'jimečné 'peněžní a hospodářské poměry za války nastaJé. 
20 IX 19, Rv I 371 / 19; P. 20: 331. 

§ 396. c. ř. s. Tvrdí-li se v žalobě, že žalovan~; dluží žalobci z ob
chodll s11do z 'předloženého výpisu z krJih vypl~'vající, jest to dostatečn~'1l1 
]{Hlvodněním žal'oby. 25 XI 17, Rv ]JI 328/ 19: Z. B. 20: 467. 

§§ 396., 398. e. ř. s. Navrhl-Ii ža lobce v žalobě odsouzen í žaJo,\raného 
k zaplncení zažalovamé ,pohledávky v I-íšských ma.rkách a v žádo'sti za vy
dání rozsudku pro zmeškání pro nepOdanou odpJ'věď odsouzení k place:ní 
pohfedá\1ky na korunovou mělll1 převedené, dlužno, žádost tu zamítnouti. 
2 XII 19. Rv I 5Z0/19; P. 20: 303. . 

§ 4IJ6. c. ř. s. Us.!amovení ~ --106. c. ř. s. obsahuje všeJbecn:\' předl)is 
t~"k:ljící se Iprocesního řízení vúbec. 27 I 20, Rv I 7/ 20; p , 20: 331. 

§ 503. č. 2. c. ř. s. Kusost řízení před prvlll,ím soudem, nebyla-li v od
\'olání vytýkána, netvoří dlhod revisní. ?5 XI 19, Rv ]I 328/ ]9: Z. B. 
20: 464... . ~ 

§§ 51í., posl. odst., a 84., odst. 2., posl. věta e. ř. s. V T-ízeni ve 
věceoh llepatrných není přípustná s-iížnost ani protí usnesení druhé stolice. 
jímž byla stížnost 0značená nesprávně jako, odvolání, odmítnuta, 29 Vll 19. 
R I 298/19; P. 20: 250. 

>§ 560. a nn. c. ř. s. Odvolá,ní a dovolání i ve sporech zaháje'115'ch ža 
lobou o -zrušení ,ná,jemllrího (pac-h!ovllího) !poměru ,podati jest do 8 dmt Jl} 
XII 19, Rv II 29Z1I9; 'oH. 19. . 

§ 564. c. ř. s. V5-IPověď jest řádně doruče,na jen tehdy, stalo-Ii se 
d-oľllčenÍ její dlc 'Předpisú vydaných o doručo'vá,ní žalob; možnost zási lku 
převzíti, s ní di~rponovati nebo s.kutečnost, že narhlédlluto byl'o do Y~'povědi 
u s;}udu, tu nestačí. ZO 'l 20, R II 3/Z0, Vídeň; 0, H, 20: 6-; Z. B. 20: 16J. 
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§ 54. · ex. ř. a t§ 31. zák. 30. X. 19, Č. 592. sb. z. a n. Žádá-li bytoyá 
k'omise obce, zřízená paulie §. 22. zák. ze dlne 30. říina 1919 Č. 592 sb. z. 
a !lař . za povolení soudní exekuce tk vydobytí svého r.ozhodlll!tí o zabrání 
bytu -protí ·pnstiženému nájemníkovi, jest .pJ-vinna přiložiti ku svému návrhu 
úřední 'portvrzcní . vykonatelnost i zabíracího rozhodnutí. 30 VI 20, R II 
131 / 20; P. 20: 427. 

§§ 79. až 86. ex. ř. V likvidačním ,procesu allutno ·0 vykonatelnosti 
rozsudk!"1 italsk~'mi SJurdy vydaných uinatí za obdobného LPtOužití §§. 79. až 
86. ex . ř. V zájemllost s Halií tu jest pi'es válečný stav, bylo-li zažádáJ1D 
(J uznání vykonatelnosti cizozp.mského titulu exekučnílho v tuzemsku pi'ed 
vypukmltim války s Halií. 26 II 18, Rv VIII 8/ 81; J. B. 20: 141. 

§ 80. Č. 1. ex. ř. Dle ustanovelní tohoto se všeobecllě žádá, a:by S]),)j'

ná záležitost dle ustanovení o p.říslušnostiplatících v tuzemsku, mohla b~· ti 
zahájena v cizím státě, nikoliv však ·na některém uré;tém místě cizozem-
ském. 26 II 18, Rv VIJ] 8/ 18; J. B. 20: 141. . 

§ 251. č.5. ex. ř. Přípustná jestí exckuce na dra h-ocen Il5' předmčt, jen ž 
jinak jak o nepostádatelný při výkJnu dluž,ní,kova povolání jest ~odle §. 251. 
é. 5. ex. L z exekuce vyloučen, když vymáhajícÍ věřitel v -náhrad,u za dra
l;occnnýpředmět IpOSkytulť dlužníku méně cenný předmět stejného druhu , 
I)otřebám dlu žníka vyhovující. 24 JI 20, R II 32/ 20; off. 23. 

~§ 353., 354. ex. ř. Kterého dnll'hu prostředkem exek l.l ČllÍm · lz e ")"
nutiti sl-ožení účtu? 9 In 20, R III 40/ 20; Z. B. 20: 465. 

§ 354. ex. ř. Ne-přípustnost exekuce ,dle ustanovení tolTJto k vrnucení 
c1fl'dávky věc i zastUlpiteliné. 26 V 20, R I 292/ 20; P. 20: 302. 

§ 379. ex. ř. Dostačí,telnost a mezbytnnst osvědčení ohrožení dispn
sicemi dlužníka předměty jeho majetku ,pro povolení pr J zatímného opatře
ní; osvědčení, žedluž'ník v cizi.ně bydlící se do- svého přechodného bydli š t ě 
y tuzemsku nevrátil, nedostačuje. 18 XI 19, R I 159/ 19; Z. B. 20: 466. 

- 381. a 382. Č. 1. ex. ř. Prozatímné Oipatření k zajištění :nároku na 
\'ýživné rodiNI v{lč i dítěti jest mlpří,pustné. 9 III 20. R II 28/20; Z. B. 
20: 467. . 

§§381. Č. 1., 382. Č. 1. ex. ř. Návrh na prozatíJl1né ,watření ůle §. 382. 
Č . I. ex . ř. jest podle §. 381. Č . 1. ex. i'. ospravedln ě n, ]}oui ívá-li ž a lovan~' 
vc svem podniku dvou moto-rú, jež mu žalobce ,pi'ljčil a k jejich ž vydání 
lo zsud'kem byl ocl.souzen . . přes to , že z mzsudku tJ ho se (l·d\'oláyá . ]2 Jl 18. 
R I 32118 ; o-Ho 1913. 

§ 391. ex. ř. Cástku odpúrcem ohrotŽ ené strany podle §. 391. ex . ř. 
k zajištění navrhovatele složenou nutno OinJlllU vydati, -prollleškal-li 'na
v rhovatel lhMu k podání žalO'by spravovací. II XI 19: R II 235/ 19. Vídeií ; 
.1. 13. 20: 205; Z. B. 20: 469. 

-- Do·ba, pro kterou hylo povole.lh) prozatímné opatření. nellllU e b)·ti 
na iedrwstranllý llávrh strany ohrožené p.rodloužena. 8 IV 20, R I 77/ Z0, 
Vídell; (j. li. 20: 93. 

- .Jestliže odplhce ohrožené strany, kteréž do určité LhMy p J yoleno 
bylo prozatímllé .'opatření. k "oudu složil jistátu v peněžité částce a ná
s le;dkem toho opaJtřelíí vykonáno nebyl J ,není po uplynutí IhMy závad,'. 
nby mu nebyla ji stota vydána. 27 IV 20'; R I 251 / 20; p, ZO: 301. 

Cís. nař. 8. II. 16, ř. 32. Na drahotnÍ. :přídavek není exekuce přípust
Ila <tni pro alimenty. JO II 20, R I 41 / 20; P. 20: 257. 

Z řízení nespornéhO, knihovního, konkursního atd. 
§.§ 39., 4(}. aSI}. kn. z. Záznam v5r m3!zu hy.potekámí '1)ohledávky \ C 

,')'SI složené částky k soudu, jež nebyla přijata, jelilwž -placení bylo ž á
dáno ve měně českos l ovenské, jest pří:pustn~' . 2 III 20, R Jl[ 31 / Z0; Z. B. 
20: 461. 

Drobní pachtýři (zák. 2i. V. 19, Č. 318 sb. z. a n.), § 12. Lhl'!ta k 
ohlášení požado\ncího práva drobllých pacht5r řl\ l!stanovená v §. 1Z. z ák. 
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ze dne 27. květ.na 1919 é. 318 sb. zák. a naf., jest propadnou (preklusivuí) 
lhůtou materiálního práva. Ustanovení procesních zákoilŮ, ze'jména §. 89. 
zák. J org. soud.; o ní ne-plati. 2 III 20, R II 21/20; oíL 2~. 

Zák. 16; II. 83, ř. 20, '§ 9. Dodatečná žádost na rozluku -podle usta
novení tDhoto. 2-1 II 20, R I 92/ 20; P. 20: 254. 

Z trestnlho práva hmotného. 
§ 81. tr. ~. iÚřady a úřední orgány obecní, pověřené ochranou veřej

né be:z;pečnosti a prováděním místní ,pJlicie, js,ou, nehledě k pří'Padům v5'
iimečn}'m, oprávněny tuto svoji činnost zásadmě vyvíjeti pouze na území 
vla:stní obce. _. P,ouze tehdy, jednají-li v mezích formál,nít,o oprávnění 'k v~· ·· 
kOl1u toho kteréh ·) jedná11í úředního a ien tehdy jsou účastni zvýšené o
ch ran)' zák'o,nné, propi}jčov a né jim ustunovooími §§. 68., Sl. a 312. tr. z. 
7 IV 20, Kr II 87/20 ; off. : 42. 

§ 98. tr. z. Vj'nucenÍ nějakého, tr,pěnÍ slkutečný.m vykDnán ím nási lí. 
nastalo-li tnpěnÍ to proti viHi nucel1ého. 20 IV 18, Kr II 60( 18; J. B. 20: 174. 

§ 107. tr. z. Padělál1í, IPokud se týče 'Jpatření p3Jdělaných koLků na 
bankovky Ipřed vyc1áJ1 ím zákona ze dne 22. V. 19 Č. 269 sb., dlužno pova
zovati z.a zl'oč i'n ~. J07. tr. 'Z ., nikoliv za ,příiprav,né jeclmání k zločinu pod
vodu dle §. 201. a. tr. z. 29 III 20, Kr I 96/20; oft. 41. 

§ 122. tr. z. K e skutkové podstatě zloči11tl ,dle §. 122. tr. z. se vy
hledává, aby 'Pachatel si byl vědJm, že svým jednáním buď rušil výkD11 
náboženstvÍ, llebo proáevovaJ opovržení Inábožens,tvÍ, t. j. učení a ,naZJo'rlllll 
II réité náboženské společ,n.osti, neb.o ko.nečně ,nakládal zle a zneuctívaiícím 
zpllsobem s nářadím ( věcí), zasvěcen~fm !Je boh'us lužebným účelům. Qk01-
nost tato musÍ býti ve v~TJ'oku nalézaCÍoho soudu zvláš,tě zjištěna. 26 II 20. 
Kr I 500/ 19; off. 38. 

§l171., tr. z. Užitkem ve smyslu §. ]71. tr. z. iest crlejen os.obní hmot
tI1~. prospěch zlocl.ěiIh, nýbrž i bezp rávné IPřisVlOIjení si disp Jsiční moci nae! 
odcizenci! věcí. - . Poskytl)utí ,přiměřené úplaty za ukradenou věc, i když 
by lo zamHleno v době ~páchánÍ krádeže, ieSlt jen 'po,lehčujÍcÍ .okolností jab 
náhrada škody. 20 Xl ]9. Kr I 315/ 19; oft. 28. 

§ 174. II. tr. z. V::· rokli. že byla krádež spáchána ve s'Po lečno si 
(§ 17-1. ll. tl'. z.) není na závadu, že s,~,luzloděj 11emlUe býti z brmálních 
dÚHIUľl od.souzen. K rác\e ž zvěře jest doko.nána teprve uchopením zvěře. 
nikoli" ji ž chycením do o·k. 10 XII 19, Kr I 657/19; oH. 29. 

§ 187. tr. z. Beztrestnos,t dle tohJto ustanoiVení nelze analogiclq' roz
'Wovati na pří,pady ,přeoražování dne cís. nař. ze dne 20. ledna 1917, Č. ].'31 
ř. z. 22 Xl! ]9, Kr I 462/ 19; oH. 30. 

- a § 188. tr. z. Beztrestnost krádeže ,podle §§. 187., 1138. tr. z. Ná 
hrada škody "k naléhání poškozeného« či případ §. 188. a. tl'. z. 25 l! 19. 
K i' I 46/ 19; aft. 22. -

§ 335. tr. z. K pojmu nedbalost i dle §. 355. tr. z. Trestnt nedbal .1stÍ 
Jest, jestliže ,paohatel subjektivně jell proto. ' IlClpostřehl -příčinného vz.tahu 
svého jednání neb opomenutí k bezprávnému činu přes to, že byl ,pozna
teln::'m, že nevynaložil po,zornJsti a C\balos,tivětší v míře náležité. 21 I 20. 
Kr I 394/]9; dí. 40. 

§ 506. tr. z. Zneuctění po rozumu §. 506. tr. z. jest porušení panell
ské cti mimoman želskou soul,oží. 4 IX 20. Kr I 650/ 20; J. Z. 20: 192. 

§ 522. tr. z. Usta,novení totJ z1.jišfuje udavateli zakáza.né 'hry, i když 
spolu hrál, -beztrestnost a u,pouští od jeho IP,otrestání. 22 XI ]9. 'Kr IV ,362; 
G. Ii. 20: 62. 

Z řízení trestního. 
§ 47. tr. ř. Soukrom::' ú častnlk jest oprávněn zúčastniti se Ipřelíčení 

pfed odvolacím sJuQel11. i když v prvé stolici nejmenoval číselně určit:" 
11árok nGhradní. Prohlúšení, že se :připojuje k trestnímu řízení. mMe lléi-
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niti až {jo slwnče,ní řízení pnhodního. lO" IX 20, Kr 256/20, Vídeň; J. B. 
20: 237: 

§ 281. č. 9., lit. a) tr. ř. Zmateční stí,žnost z dtlVodu §. 2sL č. 9. tr. ř. 
nutno opříti ,,) zjištěné skutečnosti. 16 X 19, Kr I 484/ 19; off. 25. 

§ 427. tr. ř. K pOjmu neodvrutitelné překážky dle §7 427. tr. ř. (vstou
pení omylem do nepravé\w- vlaku). 17 II 20, Kr II 14/20; off. 37. 

§ 390. tr. ř. Obviněnému nc'pi'ísluší náhrada za osohní vedení věci, 
ani je-Ii zástupcem stran z povolální. 22 J 20, Kr T 21/ 20; oif. 32. 

Spolkové zprávy. 
Tuto zpr.í.vu lIváejl'll:jcnlc teprve nyl:í proto. alby mezi ní ~,valnou 

scliľlzí nebyl pi'íliš dlouhý čas. Vélhl1~l scl!ľlze bude v lednu 1921. Clellové 
bk mohou Slllar!'nčji Ipi' i'praviti si na základě této zprávy návrhy pro valnou 
11!"omadtf. 

.lest tJtiz Ueba \. zájmučlcnstva, aby mlbor,1lÝ s,polkový život byl 
éinllÝ a člew)vé la'k 1l1tli větší zá,jem na právn ické vědě. Spr:'niné a dll' 
k lad'l1é Zil1al,osti the<Hetické ,jsou zá,klaLlem s!právné prexe. A čilý život i11a
šeho soo\ku je též v zájmu yěd\. Cím více seciskutllic o právnických pro
blemcch. tím jc větší ~naJha řeŠiti sporné ,otázky literárně. Literatura pa], 
je hlavním orosti·ed.kem k ,pěstování vědy a dľl ,kazem, na jakém stupni vě, 
lb 'tohtO neb 'JJ1toho nát ocla Je. 

To isme elltěli i"íei Ea vysvětlenou , proč isme iednotlivé části této 
J-prá vy :neGti"kov,tli V číslech ,ÚívěišíCh. . 

Dne 4. bl'cZIID. ] 920 by la v mís,rnosti Ctenářského slpolku v Besedním 
domě v Brně 

řád r~ á va 1.11 ft hro m a d ia. 
B)' lo pJ-ítJnlJIIO dle presenční Jistiny 3l členll. Začáte-k byl v 8 hod. večer. 

zněllí: 

Schlhi zalládil 1. místostarosta spo,lku dr. Bll lín. 
Přečten z{~pis ,o valné hromadě ze dne 12. února 1919 a schválen. 
Na to předJnesldr. Br y c h ta, iKlkožto ieclnatel, svou zprávu tohoto 

éi.IUIJ5t I,aši Jednoty v I'o,ce J919 spočívala opět.ve správní agendě 
v)'boru, pak v uspořádání lJělwlih členských scJnhí s přeclJnášklami a ve 
vydávání Casopisu Ipro právní a státní vědu. 

VýborQIvých schť1zí 'b1-"lo za správiní rok 1919 pčt. Obvyklých člen
ských schlhí s ,přednáškou a debatou bylo pět, a jedna ' slaVJlOstní členská 
schllze lIa ,počest č lenl! lIejvyi;šího S.)Udll a člent"J právnické fakulty Masa
ryktOvy university. 

Na člensh' ch schlhích referovali p. r. v. z. ' s. v. v . B o u b e ľa o 
z á s a d á c Jj li mot n é ho t r e s t 11 í hop r á v a pro s, tát čes, k o
s love ns k ý. (Podro]:n)' obso.h ,)tištěn ve dvoičísle ITl. a IV. Casopisll, 
rOč. J9l9.) Pall prM. Weyr o rozdělellí manclát!1 mezi sdru
ž e 11 é I i s ti 11 Y při voJ běd o o b ce; !J. r. v. z. s" Mé c h o v s k Ý o 
IIl la n Ž c I s k éro, z I u ce a n). r. z.- s. Číž e k po dva večery .) s o u d.Jl í 
och ľ a II ě n á i e úl1 Cll. 

Zmíněnou slavnostní člcnskou sclnhi ·zahá.iil ll. místostaTosta naší 
.J eclnoty p. r. P u r c 11 e ľ<l proncsl Ilvítací řeč. Za členy nejvyššího sou
d.u odpověděl ieho ,president p. dr. August P 'J pel k a a za členy univer
sity 'po prof. dr. BQlll~ mi']" B la' " 0... (Obsah řečí otištěn v VIII. 'čísle Časo
risu, roč. 1919.) 

Mimo uvedellé schľl~e byla ř Cl d n ft va ln á hro m ad a. 
Na ní zvolen v~' boi', a sice: s tar o s t o u spol,ku p. sen. pres. Jo,sef 

K r e i č í. I. mís t {) s tar o s t () II Llr. Hynek B II I í II a ll. 111 í sto st a-
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