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Z právní praxe. 
Přehled judikatury Nejvyššího soudu *). 

A u to m 'o b i I y. 
Usta,Il!ovení § 2 ,zákona o pr.orvo,zu silos,trojŮ: má na mysli vad n o II 

pov<1thu sUo:stcr-oj.e. iM'ěl-li :autohus kOl1JS!truktivní va-du, spo,č'ÍlVající buď 
v tom, že lšrouby nebo disky byly silahé, nelb 'že disky nevyhovovaly ,co 
da promlu, hyl po,vaby vWiné, a vyle,těl'a-li důsledkem této vady koJa a 
po'rtama č~orvěka, iIl~l.s;t!ala škodiIlá událost 'z povahy ,silosťroje. 

Ručení podle § 3 (4) aut. zák. jelst rl1c,ť!Ilím ,so1idátrním, njkoliv kor
reálnúm. ŽaJ.o'vaný majiteil P1~OV.oIZU mÚlže ,se vyviciti jen, doká~že ... li, že 
škodlIlá událo'st vznikla výlučně 'Z právního důvodu 01. pimvozu) nebo ze 
skutkové,bo základu, týkaj;ícíhd 8,e' jen druhého ,z'e 'zákolIl'a ručícího pro
ViOZll. (R,ozh. z 3. ÚlliO!l"a 1933, Rv II 80'8/301.) 

Byt O v á I i c h v a. 
I sIl.tutková podstata podile § 8, pÍlSm. a) a;z c), z,ákona o trestání vá

le,čné lichvy, Č. 568/19'19 (v do,slovu 'zák. č. 80/19,24), předpoldád:á využití 
mjmoiřádný,ch, válkou vyvolamýcbl poměrů. (Ro'zh. ze 17. bř,ezna, 1933, 
Zm II 189/31.); 

P o !z nám k a: Jde tu o' 'změnu piraxe zl'11lŠova;cího soudu; rozhod
nutí sb. n. ,s. Č. 19'17, 2'615" 42004 Gl, 2895 byla v opa,čném ,smyslu. 

D ě t i n e man žel s k é. 
Dítě je'ště ne:naroz,elIlé, avšak. ji'ž zplolZené, poklád,á s'ezaJ narozené, 

pokud jde o jelho vlastní: práva. 
Dítě, kteTé 'v době smrti d:omnělého nemanželského .otce bylo již po

čato, patří l~ o,s'obám, o jiohž vý,živU) měl USIJJlIl,c,ený, p'ředpokláldaj,íc, ,že' j,e,&t 
ueIllanže,lským otcem, pelčovalti podlLe 'zákona a jemuž, musí býti na,h'razeno 
to, 'co mu smlrtí živitele na výžive ze zákona ušlo. (Ro,zh:. z 2'6. května 
1933, R II 144/33.) 

Ex ek u ce. 
PrQot~ povoJení exekuc'e na ,záldai:llě ,srr..ěnelčného pla.tebního, příka;zu 

lze uplatniti rekursem i zálvadu' v dbručenÍ slJJlěne 'čnéhol plate,bnÍllO příkazu, 
třeba,že exekuce nehyla pov,oJelJl.a lSoudem, který ,vyd alt piI:atební příkaz, 
nýbrž podle §4, odst. 2. ex. ř., soud'em exekučním. (Ro'z.h. 'z, 3. 'Úinora; 1933, 
R 1 \22/33.) 

Ustanorvení ,zákona ze dne 2'1. . prosince 1932, O. 1 IS'bi. 'f/.. a n., nemúže 
býti použito ,i při r01zhodován[ch vy;daný1Cl:ť př.ed jehol účiniIlolstí, třebaže 
se doručení stalo a,žl po jeho ÚČilIlllO ,S!ti. (Rozh. 'z 2. června 1933, Rl 491/33.> 

OtázkJou, zda l'olzsUldek plI10 zmeškání u mlwUiského souc1Iu, na jehož 
'základě byJa tÍrr..to soudem povolelJ1a p'roti ,žalovanému hydlícímu v tu
zemslku exe'kuoe, ne'ní v t<u~emsiku vytk1onatelný, poněvadž r~ouský soud 
podle § 6 zákona z,e dne 27. dubna 1896~ Č. 70 ř. Zlák., neby11P.Jis:lušný pro 

*) Rozhodnutí Rv a R js,au Clivillní, Zm trest:ní. 
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SIPOlf, musí se tuzemský e,xetlruční soud zabývati z úřadu a musí zjistÍ-li to 
zll'Ušiti exekuci. ' , 

- Žalobu ďll.užDlúka, domá,hající s'e výu.~o<ku, Ž,e exekuce na základě 1'a
l{jousl~é[ho l~O<Zlsudiku pro zme,šIk,ání je vzh1~ed~em k § 6 zákona ze dne 27. 
dubilfa 1896, č.70 .ř. 'zák., nepřípThsltM, j,est od:mítnoutipro· nephpustnost 
pOŤadu práva,. (Riozh, 'Z 18, květnGlJ 1933', R I 375/33.) 

Konkurs .. 
'Pí'edpis § 40 (1) konk. ř. 'č" 64/193,1 E!h. z. k), n., podle něho·ž odporo

vati p'ráv:ním jedIIláním jest oprávněn správce konkursní podstaty, jest 
předpisem v·eHé.ím, na němž nelze nic měniti ani dohod!ou mezi správcem 
konkurSUlí pods,taty :3. konkursním věřitelem. (Rozh. 'z,e 3. února 19033, 
R I 55/33.) 

, K uplatn'ění odpůrčího práv3J za konlnmsu pořadem p'rá,va jest podle 
§ 40 konk ř. ov,š'em jed:iné6pravněn' ,správ,ce kOMursní pod;staty, aViš'ak 
rOlzhoc1lnutď Q. t lom, zda má býti podlám.a ~Ialoba oCUpŮJl'čí č,iil.ii nic, není !vylou
čeno z kompetence: ani věřitelského výboru, aru ,s'chůze věřitelů. .' 

KonknrSlllí komisa,ř můž,e podl,e ~ 95. oel,st. 1. lwnk'. ř.,. 'z,akáz,ati (do
[nlJd se o věci ne'UlsnelSlel schůze ;yěřitelů) i výkon usnes,e,ní vmite,lské\ho vý_ 
boru, jímž hyl schválen smír lwnkursní plodJsltaty s kOiIlkfLlJl'snlin věřite.lem, 
podl1e nehož nemá býltti pll'loti tomuto věíiteli uplatĎJolVán od:průTčí oorok. 
K t ,alwvému zákazu není za.pot,řehi, laby okolnosti, předp,OIldáidlané o'dpú'r
čím d!ůlVlodem, byly osvěldčeny; sta,čí, má-li k,onkurs,ni komÍls,au- pochyb[lJosti 
o p'ravém skuJttkovém sta,vu. (Rozh. ze, 4. únlo~a 1933, R I 54/33.) 

N' e k a 1 á s o u těž. 
Obchodní zástup,cel (soutěžite,le), kteří nejsou v,e službách některého 

živno'stIDíka, j,est považo;v:ati 'z·a samo,s,tatDlé obctho:dn.íky a tudíž 'za podni
kat€lo .aJ soutelžitele. (Rolzh. 'Z 25,. :února 19B-3, Rv II 757/81.) 

Zda v zákaznioký'ch kruzích p~atí 'Zpúsob obalů fi'rmy pr.o' firmu 'za 
pa::í'Zniačný\, jes,t skutkovým lzji,štěním. O právní otálztku Mo hy jen, kd,yby 
byl sporným pojem přÍ'znawolsti. 

Otá,zka" zda v'e ·styku zákalz[}JÍckém může nas,tati: .záměma" je·st otá,zkou 
skutiko,vou potud, pokud soud 'Z.j,ilŠťuj,e, ,zda k 'zám'ěTIlě c1'ocháJz,eIo: nebo podJ,e 
zkuš'enosti zmale,cké ' k nlÍ dloQ,íti můž,e. Prám o,tlÍJ7Jkou jest při tom vš'ak, 
j:akého stuplIllěop,atrnosti 'záka:znické se' vyžaduje pro to , aby záměna! byla 
mO'žl1a ne,bo vyloučena. 

Záměna nemůže pOVtstati, ne,spokojtÍ-li se' zákazník, MICLající výro:bek 
Ul~čité firmy, s p,ozolI"ováním velikosti:, tvaru a :barvy sálčku a tisku, nýbrž 
yšimne si právě obrazu, který se však patrně a markantně liší. 

ROlzhodnutí minis,terlstva obchodu podl,e ~ 30 'známko,vébO' IzákoiIla je,st 
z áv:az.né. (RozlhJ. ze 24. února 1933, Rv I 1878/31.) 

Přidávání knih ~e zholŽí (stíižnému), za:slanému záikia1znJkům, nelze 
pOlva,zova:ti 'za úednání p:ří,číd sle doblljm mr1a,vům, je-li pl'od1á.váll0 jen 
dlobl'é a h!odlTh01l!}é zboží a lPiI'odJa~,e'l ,Sle 'SiPlQtkojuj,e s' llJo'l'má.b:liÍm zillslktem (jeho 
z.islk jest me[lJší tO c,enu př'íidJa,vku). Jesrt vš'ak jelďnániÍm příč.í'OÍID sle dlobrým 
rnravi'tm, lákM-li p(rodate[ na íllwr svých soutě1žÍlte[ů; ku:pitele' p,řidlafv1kJem 
kin.d.h ke koupi zboží méněhodll1'OItného Zla ceny, jež neolČllp'O'V'Ídají jeho kva
litě a v: nichž docháú i Ion nálhtr:aidly za lPŤ'.i!cl lanlé, la,c,ině naumlUlPlené knihy. 
(Rozh. z 25. wOIl"a 1933, Rv I 1879/31.) 

V případě § 3,1!, odst. (2) zák. ciJs,. 111/1927 nels,vručí (jako! k 'S Hl, 
odst. (1) téhož 'zákona,) vědomí pa,ch'a.tea ov Ol, že sděleného ohchodního, lThebo 
výrobnrího tajen:..ství ,ob~ektivně m~e hýti po'užito za úoelem s O'utěž,e , 
nýbrž sdělení nebo užití tohoto tk),jems,tví musí ls,e státi za účelem s'outěže. 

(ROIzh. 'Zl 11. bře,zna 1933, Zm I 409/31.) 
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Nesporné říz ,ení. 

PřihJálšerný dědi,o, prohlásivší, že dohodou s,e spoludědJi:ci jsou úplně 
vYi'o;vnány j,eha nároky proti pOlz:ůstalo,sti a p'roti! ostJa,Ť!ním dědicUm, není 
ji'ž ÚJčastník,em po'ziůstailos1mího l:ize!IllÍ, aniž řÍiz,eIl1Í, které vyvolali ostatní 
dědici návrhem, Ja,by pozUJstalostní soud s,chválihl jeďich ,žáďlo'st IZIa, pOlzlIliámku 
pořadí pro ?;amý,šlené zadlužení pozůstalo,stní,Cih nemolvitostí. (Ro'ili. 
oz 19. kV'Mma 19'33, R I 383/33.) 

Mezi t,ř'et~ OIslOlhy nále,ž,e.jJÍ 'i ÚJčalsltníci říZJeJ1iÍ, nahyli-li z rozhodDuti 
práv. (ROIzh. 'z,e 24. května 1933, R I 456/33.) 

Odhad zaúčelemvyměření dávky z přírťlstku 
ho dn oty. 

Byl-li ve,lko,staltek v č,ase, prodeje v 'zá;boru, jest odhadlní hOldmO,tu 
určiti plodle stavu cen la nemovirbolsrtí v ['ozhodnýj Iden, !PIři ěemlz joo't skuteč
nost, 'ž,e v,eUwstatek byl v 'zábo,ru, vyjádřiti v konlelčné hOldlnotě pe,flcen
tlllelní l'18dukcí, odlpoV1Ídající tomu, oč se kloiIlle;čná hoidlnot:,a rv:81llrolSmtku 
15ružila ,skutečným lIliebe'ZlPle,č:úm, že část plochy budiel pIi pOizemJm;vé !J.1efOil'mě 
zabrána. Pllo'chu, přelsahující 250 ha, ne~ze tu ,oe[lHti podJliel s,alz.eib ,s,ta,nlOve
ných náhrado,vým 'zákonem pro př,eV"zetí půdi'y stát,em (t. 'Z,V'. BrdlíkoYých 
tahulek). 

Obe'C!IláJ ,oem.a jest to,tožná s oel!1ou prod,ejo'Vo1u,. Th,čení Její ka,pitaJiso
váním čistého výnos,u jest předepsáno w...m, kde, je'jí přímé IZj ,ištělní pro 
nedostatek objel{,t,ů vhodných ke sro'vnání :není d:ohiíe, možné neib IJlspoň 
spolehlivé. Zcr:ua:1ci musí 8,e, i když, vyp'ocítali obeouou ,c.EillU kapitali.sová
ním čistého výnosu, p'li Izávěrečném spole'čném po.s,udku aspon pokusiti 
zjistiti ohecnou (prod8lj'ovou) oenu také přímým sro'vnáním s oenami, Z~, 
stejných okolno'stí skutečně plalcenýrr..i, a vyslo:viti se o tom, ,zda. c.e/I1a 
ka,pita1isováním! výnosu 'z.j:úš ,t,ělná, se Irovná do,cHite1né kupní, tedy prodejní 
ceně, či se od ní, v j,aké míře. ,a 'z jakého d:iivodu odchyluje. (Ro,zb:. ze 
6. Úllloa:a 19'33" R I 1081/321

.) 

Och ran a n á j e m c ů. 
BmJJouvu, kterou má J1a my,sJi usrtanorvem § 14 ,zák. ClS. 48/1925 

Sb. ,z'. a n.. nemus,l' uz,a,v'říti nový nájemník ve smyslu § _ 3<1, čís. 5 'zák. 
St3Jčí, dloj,ednal-li po 31. bř,eznu 1925 '81tarý ná,jemnírrc s p,ronajimatewem 
smlouvu lJIa dobu p'ěti let, odchylující se od d.o'savadní ,smlouvy co' d:o 
předrr..ětu (ježto původlní byt 'byl IZme[J..Šem. o 2 pokod,e na 3 pokoje) i co 
do výš,e /nájemného,. 

Pll.1onajima,tel můlž'e smluvell1é z,výš,ené ná}emné pOlžladoVlati i po' Ulpay· 
nutí doby, na kteroltl byl nový nájem uje'dnáo:1. (Rozh.z 25. OOora. 19'33, 
R II 2,B/33 .. ) 

Co si {Lal pronajimaltel od nového náJjemce mimo náj<emné zap,~atiti 
ke krytí útrat ,zř~zení náhrooního hy tu v téffiž,e domě pro dJříV'ěj.Ší nájem
ruky bytu, jest IZ la~dlz.anou úplatou v.e ,smyslu § 20 {2!) z,ákona čís,. 48/1925 
Sb. z. a u. (Rozh. z,e· 16. únolJ:a 1933, Rv I 1655/31.) 

Z byttť a místll1lostl', uvedený1ch V' § 4 (l)l zák. IČ.ílS. 210/19311 Bh. 'z. a ,no 
a jsoucích do 31. pro's,ince 1932' pod o,chranou 'záko'lli1, nehylo lzel dáti 
p,řed t.ím'bo dJnem výpověď belz s!v,olenÍ Bloudu, třelhruž'81 da..I1á vÝJP1ově'ď měla 
přivod~ti zruš,elní nájemní smlouvy alŽ po, 1. ,led1nu 19<3,3. {Ro'zh. ze, 17. ooo11a 
1933~ Rv I 134/33,.) 

Pronaj i.m.n,tbl náhradního, bytu Ve IsmysJ,u § 32 zák. čís. 44/1928 
Sb. 'z. a n. nemůže jedno,stran'Iliě ,zvýJšiti nájemlllé, j'6ž ujednal SI nájemcem 
náhradního bytu. {RolzJl. lze 23,. ÚllO'l'a 19331, Rv I 1450/311:.) 

'Předpisem § 23 zákona O> ochraně náJ,emníků (v nyněj,ším doslovu 
zákona Čí,s. 166/1930 SIh. /Z'. a . IlJ.) není vy~olUč,ena přímiá ž,alolba pronajima-

k 
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tele 11a nájeILll1Íka o pla0elDi pří.pus,tného' 'z,výšelllÍ po cULe, § 9 'zákona., jestli
ž,e j,e nájemník odpírá. Byl-li tako,vý 'spor 'za,hájelIl a nepředchá.zelo'-J.i mz
hodnutí nesponi.ého soudc,e' podle §§ 211 (2) la, 23 'z,ákolna, a 'závi'sÍ-li roz
hodnutí SpOTU z'cetla, nebO' čá.ste,cn81 na! tom, zda. zvý,š,eIT1í n'áJjemlného: jel podle 
§ 9 'zák. pllpustné, m u s Í však proce·sní soud řÍ'zení přeruJšiti a vyžá<d'ati 
sa ,rolzho,dnutí nesporného soudu O' tom, 'Zda je zvýš,eiIllÍ nájemného pří
pustné ,z,a doibu, 'za kt,erO'u jest v 'ža,lobě po'žacl'ovárw, tedy ll1;ejen, pro dohu 
od nejbliž,šího [lá.jemního období (j~n prol budoucno'st) , nýbrž po případě 
i pro dohu mi[lulo,u. (RO'~JJ. z 2. února 1933., R I 37/33.) . 

Och ran are p li b 1 i k y. 
Z dosahu § 2 zák. n a ochl'. rep. vypadají jen přípravy, je,ž js,ou 

k dosalžení prO'tiprávního cíle vždy a 'za v,šech okoJlností (vůbec) nezpú
sobilé. 

:Sude,tendeutEJcher Re,imathuln:di (SR) pra;cujel k násHnému. přivtě,lení 
(části) Če,skoslo,ve'llské republiky k budoucí ,v"eUwněmecké říši; výchově 
pro tento cilSllouží t. zv. le,tlIl.í táho,l'Y SR; j,e protO' účast na těchto, táto\... 
re-ch (v Německu) přípravou úkl.3JcLŮ o. republiku po rozumu. § 2 'zák. 
na Q1chl'. rep. . 

N e,š,lO'-li jen o' pouhé vyz.vídání. n)'T'brz byl-li tu i úmyE~ pl'OlzJ.'adlt.i 
vý,s'leIClJe:k této činnoslti cizí ' moci a byl-li Úml)TsJ ,ten i uskutečněin, jde 
o zlo'čin vojenské 'z,rtady po Il'ozum~u § 6 ČíiS·. 2 Izák. na 'odro.'. rep-., třebaž e 
lLni nehylo 'zji,štělIl.o (nelze z.j~stiti), kte'ré vooj8lIlské tajemství . hylo' pl'o
zralz,elTho.. 

Činnost i uved,ené v Q1dstavdch 2 a 3 čj.~, . 2 § 6 zák. na· ochr. re,p. 
jsou k činno'sti uvedi8:IlJé v odlst. 1., čís. 2, . § 6 cit. z,álk. jakolž i navzájem 
v pomhu ,subsidiarity; činno,st uv.edelI1á v odst. 2. (vy-zvíďání) je,. v pod
statě Ipří,pl"a.vným joedná111Íimi k vyzil'azenÍ, tJa,kžle vyz'V'Lc1'al-li l~db ta.j,emství 
t.amže uv,e,<ieOlé a pak je vy.zTadil, je trestný jen pro vyzra:ze'l1í; také ten , 
kdo .se s někým sp'olči! nehOo kdo vešel v,e s.tyk, uvedený v odst. 3. 'Zla 
úče'ly uvedelIlými V' ods-to L nebo 2. a PlL!;;:: tajems'tví z,a účelem, uvedeným 
v 2. Odstlc1íVlci vy-zvěděné vy-zr.adiL podnikl Izmínělnou činn olstí 'co do, tohoto 
chráněnélho stJa:tlku lP~ípravnou činnost k vyzll'3JZení, tJ3Jkže" ,pokuc1J došlo 
k vyZ;l'azení tohotol ta,jemství, k n.ěmuž se- odrnálŠoe1:a č.i:nIIlO,st ostatní, lIlejdJe 
tu o reálnýs'ouběh tre,st,ný,ch činil , ani . o souběh trestních IZMOU1Ú. (RmlÁh. 
z 15. 'bře.zna. 1938, Zm I 897/3~.) 

Ten, 'PTo,t,i komu tlJwá poc'Le'zřem.í, ž,e byil sám zúčastne!l1 trelstným 'způ
sobem na ,vojenské zmdě, nemllze bý,t.i Itll'e,s,tně stil.hán pro opominutí oZil1Já
me!IlÍ tohoto ,zlo,čÍIllného podillku podl,e § 12 'zák. na ochl'. l'ep. 

PovinnOis't, ·o'z.nám:iti zlo,činy uvedené v 2. 00 dl s ~t. § 12, číSI. 1 zák 
na ochl'. rep'., platí i když jde' o O'sohy blízké. (R,olzhl. z 29. dubna 1933', 
Zrn I 934/32.) . 

Pojem ,.Suc1etend-euts,ehland" je pojmem po výtce po,liti,ckým; od-' 
poruj-e vnitřním ,s,výru. obsllLhem ú,stavě Čsl. relpubliiky, přiřaďuje s,e Is,vým 
smyslem k po'j1L.U územníh()l útvaru něme'cké hše,. 

He'Eiol ,.f3udetendeutsc,bland" již ,s,amo o ·sobě lJla.plňujeskutkovou 
poldStlLtu přečinupolc'tl.e § 14, č'Íls. 1 z,ák. na Ocfull'. l1ep., tlÍm .gIP~šle' vle spojeni 
s doplňkem "e-l'wache". lRó'z.h. ze 16. červlJa 1933, Zm I 147/32.). 

Pracovní soudy. 
N áll10k zlLmělstnaJJ..ce pl'oti ZlLm8lSltm.ajvate[i na náhradu škiod'y, jE'ižto 

zamě,stnav,atei opominuJ vykonati přihl31šovlc1.eí povinno'st, ' uloženou rr.u 
:zákonem ze dn.e 9. říjn.a 1924, č,Í& 22.1 Sb. ·Z,. 31 n., jest uplatňo'vati na 
pr.aJco.vním ,soudě. 

V případě § 42: zák. o pracovních .&Oudech je,st pl'is1lušnost okmsIIl.H10 
.soudu výlučná. (RO'zrh. z 28. úno:ra 19'33, R II 4~/33,.) 
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V,ť} sipo~'u O' žalohě, jÍ'ž podala vdova po zamělst:ruanci proti bývalému 
zaměstnavateli svého ,zemř,elého manlž,ela o náhlliadu ,škody pfOl neiplřihlálš1e!I1í 
mam.že~a ok pensijrnímu pojirštění, není příslušnýmrorzhod.ova.ti pT3iCO,vn,í 
s'oudi. (Rolzh. z 2. -ÚJno'!,al 19'331, R I 56/33,.) -

80 u dní řád. 
Us,tanovení § 23~" třetí oďstavec, c. ř. S., ,ž,e ,s'oukTomoprálVní účinky 

spoj.ené ,s podánirr.. žalohy trVla.jí, byla-li žaJolba sGudem Gdmítnutal p,ro ne
př:1s.}ušnro'st 's,orudu, byla-li ,žaloha 'znovu prodána u přísUUtšného soudU! ďo 
30 'ďnůod právní moci usnes,ení 'ž,alorbu odlmítaljídbo, týkáj se' i 'žalolb, ktelré 
j1s'Ů'u podle zákona várzány na propadnou lbůtu. (Ro,zh. IZ H. kvě1m,a 1933, 
R II 160/33-.) 

Nehe :vynésti mzsudek pro :zmelškání, byla-li podána n;eIlÍplná žalobní 
odpověď, ohs'ahuj.icí si'ce pov,še'chné popř,ení žaJlohnihO' děje', ne1ohs,alhující 
vš.a,k konečný návTib. CR,Qlzh. z,e 27. kv,ětna 1933" R II 1718/33,.) 

Státní vězení. 
Ulorž,ení t,l~estu stát.níba, věz,ení p.ředpokládá 'odls'oU'zení pl"oO zlo'čin; pro 

přečin. nesmÍ< (§ 281, č. 11 t11. ř.) býti telThto trest uložen, nýbrž lzel jen 
vys,IO'viti,že trest vě'zení (tuhébo') m4 býti vykonán podlel předpi,sů o Vý
konu tr·es,tu .s,tátníhO: -vě1z,ení; ,ani ten. ani OlnelIl trest nel!z,e zostřiti po'sterr... 
(Rolzb. 'z,e 17. května 1933, Zml I 228/32.) 

Urážka na cti. 
Při uVaŽOlVlall1 O' oltázce, ,zda si průměrný 'čtenář časopisu rr..ohl uvě

domiti, }w!1o Ise týoe urážJ:ivé sdlělení <O V'ě,ci, ktelf'á p1rý, je v jm,ém: l~raji 
velřejným tJajemstvím, jes,t p,řibililižeti i k torr..u, není-li časopÍJS: ,č·ten i v tomto 
jiném kraji, nebo nejsou-li čtemúlii .v: lu.al}i, kde· ,časopis vychá;zí a s'e čte, 
tak znalí poměrů, ž,el mo:bo·u 'ze Iznarr"ení ve článku uvedlerných ,s,etzrl1a,ti, 
bo ho rte U;l'álŽlivázprráva týče. 

Be:t·e-li Sooudc\'l' skutrecno'st, ž,el si průměrný lčtenář Ca,so·PÍ'sru nemo,hI 
uvěrdtomitJi, koho 'sre člá.nelk tý,če, za zd1ištoou na zákLaJc1'ě s:vé znaJo,sti čtenář_ 
Eltva ča,sop:isu, jest mu uvésti" na. jakém podffdadě ta. z' jakých ·zdrodů si tuto 
,z,kuše,nolst 'z.jerdlnraL (Rro'z,b.z 10. hřelzna 1933', Zm II 320/31.) 
_ I při § 487 tl"'. zák. pla,tí ulStano;yení §§ 488, 491 tr.zrák., že urážkoru 
může hýti doMen~ čest osoby (p,ř-ed.mětu vesrmyslu § 492 tr. 'zák.) nejen 
pHmo jrr..,enované, nýbrž i o!z:naoené jen: 'znameními na n.i dorpada.jicími. 

Vh.odným pmstředkem u!rálžky úř'adiu je d'opis i te:bdy, j,e-li předpisem 
o lLstJovuím tajemství piÍsatel mbezpelčen proti to'rr,UI, že, s'el o oihsahu do'p~su 
nedo'z,ví jiná, 013'0 ba nelž adresát; st,ačí, že s,e obrslah dopisu má, dostati 
a 'Zpravidala i dOlstá,vá k vědomí ardiresáta, jeho~ vážnost k napadenému 
ú1':adu můžel pak dOiznati ÚjlLy; nelzáleží ani na, tom, lže :na,pad:eny úř.a.d: ner-
byl y -d:orp~se V'ýslovnět pojmenován. (Ro'z.h. 'z 15. bř,ezn.a 1933·, Zrn I 897/32.) 

Výtk'a op ě,tnéhOi nedo,stlaveru se k Učení sama o sohě' ned:o,týká se e-ti 
a není pI'otOl urá.žkou po' 'ro'z,umu ~I 488 tr. zák. 

K důkaJzu pravdy .se vyžaduje, by byla. p,rokálzána pra.vdivo'st sku
t,e'čn'o'stí neb urálžrivérbo úsudku podle torbo, zda s,e urážka sta~a tv'l1Zením 
skute,čno'stí člÍ úsudkem. Pra.vdivo'st úsudku }ze d'oka.zovati jen důk.a,zem 
pravdivo'sti Inávět, na 'základě nichž byl úsudek učině!Il. Př-edrn'ětem dů
kalzu pravdy jsou vždy skutelčlIlosti ni[\, uraženého :a jelho jednání 'se Vlzta,
hující. (Rlozh. ze 6. oelrvna 1933, Zm I 373/32.) 

Ú ř e dní k v e ř e j n ý. 
Obecní ZrI'Zene'0 (sluha), p'roválz,ející Ibemiho vykona,vate1e na jeho 

žádost, nepoživá při exekučním úkonu olchr:any §§ 68 ,81 tr. ,zák., nebyI-rli 
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k tomu urlč'en IzvlárŠtním ptříkalZ,em vrchnostenským pro' lIl.ěho záVl(l)wým 
(příkalz,em obe,cního úřadu, staJ'olSty obce). (Ro,zh.z 18. břelz,na 1933 Zm I 
524/31,) , 

. Ochrana lisltonolše na služ,elbní pochúzc,e § 68 tl'. 'zák. Její podmirnky. 
Není vyloučena tím, že nelZkllchováil1y ':V neprodls,tatný1ch bode,ch předp~s'Y 
re.<Ín'isterstva pOIŠt a telegrafů o doruČ<o'va.cí službě 'z 'roku 1931. (Rozh. ze 
30. k~ětna 1033, Zm I 757/32.) 

Vyrovnání. 
Smlouva o dodávce u~č.itého množství zbo,ží delIlně za prřed!em ujed

na.iIllo'U kupní cenu na řadu let jest jedůnou trhovou 8Ilílo'livo'li s rŮ'znými 
doďávacími termíny. Dodavatelův ná,rok na 'Z,aplalcení kllipni ceny vznikl 
tu již u}ednámm trho'vé smlo'uvy a, bylo-li pak o je,ho jmění 'zahájenol vy
rovnání, hodil!a se jeho pohledávka k IZklpočteni na v:záj,emnoru pohledávku 
objed!n:atel,e, tře,balŽe ,se dodávky z trhové smlouvy sta,ly alž po 'zlarh'ájení 
vyrovnání. 

Zaprolčtení nreibránilaam..i orkolnrost, že vzájelli.ná .pohledá,vka, objed
na·telle vznikla 'z,e ,srn enek, jelž ohjrednra,tel vydal a doďaV!a,te:l přijal a jež 
bylly obj.eldna-telem proplaceny tepJ've, po zahájelThÍ vyrovnáni, byly-li tyto 
směnky dlále převedeny již před 'zahájením vyrovnání. (Rozh. zlO. úno,ra 
1933, Rv I 1664/3.1.) 

Účastníky vYl'ovnadrho řizení, oprávnen3Tmi k rekursu Pl'otlÍ potvrz,enÍ 
vyrovná,ní, jsou j,en věřitelé, jiClbž pohledávky jsou vy-roVináním drotčeny, ni
koUv ručitel]é vyrovnání a ručitelé, dJužnilm, tř'elba.ž:e' učinili návTh na za
stavení vyrovnacího ,řízení (podle § 65, [1], č.5 vyr. ř.). (Ro'Zh. 'z, 10. Če<l'Vnia 
1933) R II 19'5/33.) 

Z ID a teč n í stí ž n o s t. 
Slborro\lý sloUĎ prvé stolice neníoprrávněn, <odmÍltnouti stížnost (dle 

§ 2 z,ák. 'z,e ,dlne 31. prosince 1877, ČÍS. 3 ř. 'zák. IZ loku ~878) do usnes·eIIlL, 
jímž by1a dle § 1 téhož zákona 'Zamítnuta stÍ<ŽJ10ISt zmatelční. (Rozh. 
z 1.. če:rvna 19'33; Zm :E 972/3,2.) 

Přehled judikatury Nejvyššího správního soudu. 

Církevní věci. 
Po1Í1llJcký . úřald ;není piřís~ušný, ' aby na žácuolsrt o b c e ,~ozhodo,val o 

platnosti usne,sení }ejího olbecního 'z,astupitel1sltv.a, týkajícího se vyloučení 
této olboe ze svazku frurní obc,e a z,ř!Ízlení nO:v'é s!amo1staltné va.rní obce, jediiIlé 
za účelem, aby opatřil miniSiterlsltvu š:k.o,Ltsrtwi judlikáltn:lJÍ, tedy ZáVMn.ý pod
klrad PI1'O jred110 fiolz.b-ordnutú. podde § 20 zá!k:ona, č" 50/187k:l ř. z. (N ál. z 2,. blřelz-
na 1933, Č. 3227.) . 

Včtování stálých roromobyče,jných výdadŮ! na zlaJbe,zpečení pOltř,ebné 
v:ody v:e smySl1u lit. t) § 100 VI1ád:. nař. Č. 124/1928 Sb. v konglrThorvé ptři
ználVc,e není omerzleno na vodu piotřrerbnou p110 ben.eficÍlát,ovu dJomácnost, 
nýbrž vZltahujle se rtalk.é na vodu /plolúřebnou IPIl'O beneficliátovo Iholspodlá.řství. 

Úč<tování stálých k~oltIloibY'č,ej,ných výdajů na 'zlabezpleoelIli proltho'bné 
vody ve smytslu rlit. t) § 100 Vllád. nař. Č. 124/192'8 Sh. ve 'Výdajové po
l<ožce, rkongruOrVié přiznávky nmill vY1louoeno tím, žle IbelIleficiáJt v p'1"Íjmové 
p,oIlolž0e této přÍlznáyky uveldl mÍlsto slootečného výnosu po'Zemků pouhý 
djels,ateronáls'obek katas,tTá1niho 'V'ýíI1iQl~U pozlenllků ve smy,slu výnosu mini
stell'Sll:iva Šilmls,tvÍ a oolf.odní o'světy ev' dohodě 19, mia1iJs,tlerlstvem fin a,n ci) ze 
<IDa 1. sll'lpna 19,28, c" 98.9'11/VI/28. (NáL z,el 4. ba:e'zna 1933" č. 17.636/32) 

Podlle § 14, ()ICLs,t. 2., záJk. č. 11/1864 mor.l.'. z. z. pl'isillušái 'členům Ú'be,cníoo 
rad na Moravě Vloiliiti k ,olS,teJn.í konkrureiIlční výbOJ' i !kdyrž neljslou k1atoHky. 
(Nál. z 21. lIno,fa, 1933 č. 11~S..) , 
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;" Na"léib.~vos.t" Pl~Ólzlátím:n:úho opatře[Lí ve 'ISLmY1s,lu IUs,tano,viemí § 56 zák . 
č .' 50/1874 ř. z. o z.evnich poměrech c,í,rkve Ik,atolické, je dána již tím, že 
jde. ,o dálvku ,v:el pfOlspěch benelfi,c,~a f1ail:nrího , jeho/ž výtě'želk ne,stač,í k za-
jfuštění kongruy. (Nil. ze 4. brř,ezna 19'33" Č. 20.644/321.) , 

V,eře,jIl.c'Í.. obcholdJnrí 'společnost neni zproštěna diaĎlorv,é, po,vinnolsrti pro 
účely katorické cÍtrkVie Ipodile' § 1, lit. b) zá[s::, ze dne 31. lpitosince 1894 .. Č . 7 
ř. z. ,e,x 1895 již z toho důvodu, žie spo!lečnici ne,js,oIU pi'islušniky c,í,l'lklve 
římsko~3Jto~iclké. (N ál. z 29. IbÍ'ezna 1933, č" 15.061 /31.) 

Předpisy zákona, Č. 77/1927 Sb. 'l1etýilI.aj.í ,s'e finančního hOlspodářs,tví 
Elpcii1ečiI1osti (obci) ná,b1oiŽ'en·ský ch. 

Ber:n1Í moc, l{'lle,you § 11 zák. čl. XXXVUII z 1868 pOIskytuje' nábož'en
s,kým spoLe,čnost.em · vůči je,jich pi'1,slušníkům 7ra ú6elem' úhfI3Jďy nákbdu 
na školy cirkevnú, neIlJí dlotčena, předpisem '§ 23, Il~esp. 1 a 4 z,ák. Č. 77 /1927 
Sb. (Nál. z 5. dubn'a 19'33, Č. 2312 ,,) , 

Dan ě . 

ZMz13Jdním ilm,pitálem poplatniko,vým" u~olž,e,ným v podniku ,podro'be
ném zrv.láštní ,.cualIlJi výdMkové, !p:odlle '§ 83 ,odlSit. 13. záik. o poř. d. Č . 76/19'27, 
k:t,ell'ý jest základJem mlÍn.imáhlÍ té,to d:aně rozumí se, v l ía s ,t ní k apitál 
ber n í h o s u b j ,e Ik t u, ulož,ený joím v poplaJtném 'p/odniku, n i k o I i tet 
kapÍltáll, 'opaltřený z á,pů j č :k a ID i~ ďo Ipodniku , 'V Mže' povaze' vložený II 
v télž,e v la.stnostci. v účtu rOIzvážnéro yY'lm,zovaný. (Ná,['. zlO. :března 1938, 
Č . 7793 /30.) . 

Us,t anovení § 62, olc1s,t . 2. zák. ° dáv . z maj . o P110mlličení t ýk á se 
pouze zálliJOiIll1:éiho p,r:á,va zástalvního za dá:vku 'I}la IlJemov,ito:sltech dle odst. 1. 
uvedl. § 62, a, nikdliivtwké l-nč'ení ,CUle odls,t , 5,. § (}2 uvedl. zák. (N á,1. z,e 
4. c'1ubn/a 1933" Č. 4996.) , . 

Lhllta; uv:e1cuená v -§ 15; Č. '1. lit .. e), 3. rvě,Mi z,álklOolJja-o IPlř. d. , Č. 76/1927 
při podmíncel odčít,atlehl0,s,ti reservy pro všeohe'cnou d,aň výc1těllt1ovOU 
u' ('Laně důchodově Ipopla,t11iíka, v'edoiU:cího i"á:dné 'Q1bchod ní knihy, k použiti 
této relselJwy ku p~ac.eIliÍ dlaně as,tanov,ená, pOlvkéIJz,em na§ 307, odst. · l .~ 
Č. 3 tého~ zállwnta -cl o k '00 n c le Ú nor a (1l~Q1ku ná,sllieldujícillho po lbe'rnim 
roce), není proldílllJž,ite[ná,. (N ál. z 1. únoTa 19-33, Č. 1704.) 

1. Plro 'PiQlsuz.orv;áiIlÍ IUJrč,Ílté Ibudovy' j,a,l{JOIz.tO hudbvy přepychoiVé, pod 
l éhající podle § 162, odst. 30. zák. ,Ol př. cl" Č. 76/192,7, zvýše1né domovll í 
dani třidní" jsou smělrodatny j,ejlÍ ob je,lk t i vn í znaJky, nikoli subj-e-k:tJivnÍ 
'P'ovaha popla,tnika (vJ:a:s,tnika l1Jeho po~~vatle[e domu - § 119 c~t. zálk:ona) 
~ způsob pmiJžívání buc1Jovy. , ' , -, 

II. Us.t~norvení 'pl'O'V .. naříz.ení Č. 175/1927 k § 162, orust. 3.zálk. o pr-. 
cl. Y odslt . 1. tu1čuj ící pojem "v ily" j,a.iko' přepycho\~é budiolvy podrobené po'
d le cit. přeldp:isu zákona zvýšené s,az:hě -cuomorvní daně třÍJdJn,í , n oe o d -
por u j e záJ.WIlJu. (NáL z 8. únO['a 19331, Č. 2076.) 

Budo!v,a" , kterGÍ j,es,t ve lsvé p 9' cl s,.ta t ,ě', tedy po stránce ob jek 
t i v ní, zámkem, je /plro obor domovní daně Uřídni podJe' zákona opř. d. , 
Č. 76/W27, hudJo:vou P ř 'e, p y c [} Úl vou, pom"obe-noH zvý,šenlé sazbě' této 
daně podle '§ 162", odst. ' 3 .. dt. zállmna. '(NáJ. ·z, 8. tIDO'l'Ia 1933, č': 2077. ) , 
, Bylo -:lIi lP'llomilčlení pll'áva' k vyměřeil1Í :q1od:aJtku na d,ávce, z ill!ajetk u 
přetrženo úřediThÍm úko!l1em, směřujlÍoím proti j,eclnomu sop!o~ečn~ku ve,řejné 
obchOodní ,S/poleč.nJolstDi, nemá. přetržení to ,s,amlO o sO,běl v zá,pěrtí pře,t!l'ž'eni 
pll'omJ6ení vůč-i dinému sp,oJe,Čníku. (Nál. ,,z 20. bře,zna 1933, Č. 17.524/30.) 

U stanovení pll'OV .. naJřízení Č. 175/192,7 Slbl. ;,K 172, ods.t. 2., Č. 1 až 3" 
zák. , 00 p[iÍmych daních .č. 76/1927 Sb., v olds,t. 3., že pocl p9jem ÚToků p-od
l é ~a.j.ícíc~l dani 'l"entové 'sp,adají též náhrady za placenOou d:aň l~entoV'()1u , je 
ve. lshoQ.:ě se zálltlOoPtem. (N ál. z 20. hř,eznw 1933, Č. 19.5-41/30.) 

'. Popře[a-li osoba, ~{.te.ré byla p,ťedle'pslálOla claň činJž,ovm, svolji subjoetk
l.,ivuÍ íp'olVinnost 'k télto dani, l1jemŮJž.e úřad p11ot1i ní použiti nás[edlků zmes 
kání podle §§ 30.9 a 325 zá tko č. 76/1927 Sb. IQ! pi'imlých daních z c1UVOlc1u. 
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ž,enep'odaJa včas Ipnznam k .této dlani a odpověď na -c~elka.'et. (N ál. z 23. 
března. 1933·, Č. 5094 . .) . 

Paušál, staJ.'llo!Vený vyhlá&k,ou mrnistra financí" Č. 247/25 Sb-., nevzlta~ 
huje se podI,e, 9. od:stavc,e, Č. 1, této vyhlá,Š[~y na. cUodávky j a,tečn~ho do
bytka. chmia,teli řezníkům. (NáL z 30. bJře,zna 1933, Č. 1408.) . 

K odhadfLl pOldlle § 214 zák. o d. o·s. [1elz·8J plis.tOIupitli , jes·tliž,e strana 
podala úřa.du pomůcky., o nichž twdí,žel jSiou způSlo\bhlé, aby sel z nich 
pře-sně čilseJně sle,znala výšlel příjmu, a je srtližlel říz,elI1lÍm" IPIl'ov€'dleným za, 
slouč.iiIlno·sti stran~, nebyaia zjištěna nezpůsolb~lols,t neho' nedostate,čnos-t po
můcek k lŤJomuto účehl. (Nál. Zel 16. únOlI'a 19-3-3, Č. 2509.) 

UstanoYíeni § 11 nove[y ř .. 6/1924 Sb. ik ·zákonu o -ckw. z ma-j. , Č. 
309/1920 Sb. neilz!e po.užiti pro .s·t3!nOiVlelI1í počátku promlčecí llhůty p10dle 
'§ 3 záJmn.a Č. 31/1878 ,ř. IZ .. , byla-li dáv'kGu z majleltku zapJaoBna již před 
vyhlášením novelly. (Náll. z 28. ún-o'I~a 19-33,. Č. 615 .. ) . ' 

K dani iVátLečnlé stanovlÍ se jak pHj'emmlm;r vMečné,ho, taJk i pl'Íj'em 
mírového roku i v ,přípa,dě, kdy dlo nich .Slpiadá příjem ze jměn~ pophvtní . 
kiem :zdědenéiho po Ipio'Mltlku flolku 1933, ' j ·e dno· t n ě, n i k o l'i -cl ě ,1 e· n ě 
ve clva 8'amosta,tlI1ó záklald'y a n e 1 z e. proto- v ·taklO!Véffi případě vIlastní 
pl1j-em poplatníkův a plijem ze jmění j,ím zďěklěn ého, po'sUJ:bovati j1af.K!o dvě 
s a m o s ta t n é s~ožky mírového pHjmu ve' smy,slu § 8, ocl/st. 2. Zlá-kona 
Č. 66/1918 ř, z. ve znění čl. I zák Č. 79/1920 (in oon0l'eto' zvýšeni ffiilmvébo 
vlastního Ipříjmu popla.tnlÍkorva n aJ 2:0.000 Kč). (Náll. z 10. března 1933, 
Č. 4029.) 

1. Poižitky podn1ohenými d'ani z tanti,em po!d[e § 183, odst. 1. o př. d., 
č. 76/19'27, r·ozuInIÍ !S,e vše, co slpolečenš1lí o'rgánové v ustaJl1OV18ifií tom 
Thve-cLení v této vla,stno.sti obdrží, b ,e z r ·O"Z. d í l ·u , zda 'takov!éto příjmy 
jsou pouze odměnou za konan·o·u práei při P'Iio!VáJdlěini slPol-ečenslké furucce,. 
ne1bo zrna v nich jest ,ohsalž,ena t.a;kó n á \hi r la d a. v Ý 1 Ol h , Slpo'~e'I1ých s. vy.
konávárum fun1ccí. 

II. Pří m á :náhrada hOIVových ce s t -o v ní c h výloh spo,Le,c,enských 
orgánů, uv.ooených v § 183, Oclls,t . 1. zálk. o př. d .. , je,jichž prGINo·s,t mus-í 

!příj>emce p r -o lk á z a t i podrobnými účty, ne'po,cl[éhá (lani z taillmem. 
(Nál. zlO. hřezna 1933, Č. 4030.) 

1. ČálSltka, Jr,te,ro-u o be'e jla-k-o- podnika,tl8llka biografu plia,tiÍ podlle 'zá
v {Lzlku, \pi'evzGUtélho pa- i na byt í s· v é 1 i cen e ·e, úřadu pro péč'i o vá~ 
lečné poš\klozenc,e z hrubého příjmu podniku, nell1í ve smyslu § 78 J.it. a) 
zá,k. o př. cl. o-clč~ta:teIl1'Q,u pol,ožkou k zv1láštní >c1iani výdě.Llm·vé. 

II. Baušáln,í IIoční čá.stka, kteil~oluobec jauw podnllr,alteíllkia biog'l'afu 
:pWatí z hru"běho· přijmu IPodniku Čsl. Oelnnenému ldÍlži jaJlw. -výtěžek J.icence 
tohoto SipoUm, na jejímž pOldlklaclě !Vedle své liee:l1Joe tento' pioďnik sama 
piI1QrV-o-zuje" není jalffiožto p a li ti ci p a c e jmeno,vallleho spojku . na rynosq 
podnÍlku vyiliučitelnou poLožlwu 'ze z,ák[adu zvláštní dlaně výdlělliko,vé obci 
V'y'měI11oval1'é. (NáJ. 'z 13. Ibřezna 1933, Č. 5205/30.) 

OkO'IDIŮISt , ,z,e podnik podléhajíoí zv1láš-tní -cla.ni vý1diě~kové si zřídH 
v j'ednom roc,edlotaci fondu PI'O očekávanou zltll'áJtu na jisté pohledávce do 
Thrč·ité výše vz,lllledem k prov,oz,orvacím pomiěrům t o Ih o' t o roku, nemůže 
sama o sobě IvyJučoVlati, aby s,e pokládala za daněprlOlsltOlu dle § 79, I~t. t) 
z,álk. o lPÍ'. cl. , Č. 76/19,27 -cl aU š í úložk.a d:o téhOlž f,ondu, ,kterou stIrana učL 
n:11a v některém z, II á 's' I e <di u j' í c í e h l'oků , kd'Yž pro-v.ozovací ipomětry 
d oty č n é h o Toku odůvodňuj'í poehybnolSlt pohl·eldlá,vky ve v y š š í míře, 
nelž kit·erá se ·je"T~la v roc·e, .kdy 81e· pohleďávka prvně ·objevi1a d'ubiosní a 
l{ldy první dlo-tace byla zÍ'Ízena .. (NM. z 13. ' bŤ1ezna. 1933, Č. 11.640/30.) 

OJko.lno,st, ž.e v·elkoobchod vínem (s. nímž není Ispojen 'ani m.aJ.o'obchod 
a.ni výčep), n elhyll po,cllle; § 2-1 z·ák. Č. 533/1919 Sb. ohlLáJšen, ne'vylučuje SaJII1a 
o s:olbě poV'a'hu lPodillku j,ako VleUw,OihClh,ooo :v'Í,nem ve smyslu '§ 8, 1. cit. 
zá~oll1a.. (N áL z,e 13. bř,e.zna 1933, Č. 12.042/30,.) , , 
, Výdělllwvá a, ' ho'sJPIodářská ~p'Ů-l-ečensltVla a jlÍné podl).iky uvedené 

v § 75 .zá~clm1a o př. d.,. Č. 76/1927, podléhiaji dle' § 83, odls.t. 2:. tého'ž zákona 
z,viLá-štnlÍ <dani 'VýclělJwiVé, činící 2 %' 'Z á.klla'c1nílho· kapÍltMu - pokud ne,jďe 
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Úl zdiaňová:ní lil{Jv.iJd<3Ičních 'přebytků (§ 80 cit. záJkJ01ll1a) - bez ohledlu, zda 
dotyčný podnik vyklazuje v účetní závěrce tpJiíebyMk či z,tJrátu. (Nál. 
z 13. bř,ez,na 1933, č·. 2553/301.) 

Z toho, ž,e' část ~on!du - maj.ícího povahu Ispecite.lního relSlervntho 
fondu v,e· smyslu § 79, lit. f) zák. o př. ď. , č .. 76/1927 - vznikQá z :dlotaee 
to,hoto fondu 'V ,1'. 1926 (192'5/26), se IpoklLádá d1el čll. VII uv.áiCLě.cích us,ta
norvellllÍ k téID.IUž z,álIDonu z, a z d a ně n u, ne plyJIle, že se, má, 1P10lsollzo.v'ati 
jako p r a v.á rese1rva,. pli.tpocítarte,lná k ulkláCLac.ímu kaiplitálu podlniku po
dile § 83, odst. 8. cit. záklQtna pro vyměiření rentlabitlní lP,řirážky. (Nál. 
z 13. března 1933" č. 6790/31.) 

J a z y k o v é p r á v O. 

Staniční úřad .6e,sk:olsJ:oIVle!IlJských státllllÍch té\lrtahi, pJiíijámaje, nákladní 
list na Iz!bOlží k d<op'raiV·ě. nte,lmná fu!IlJkc'i úřadu l 1epuMilky a není pro·to vá
zán pi'edpitsy § 2 jllJz.. zá:kJona. (Nál. z liJ. dubna 19B3" ·č. 13,.802/3-2.) 

U srtJanov,ení odst. 2., čL 80 jaz. lltruř. Č. 17/19,26 Slh., předjplLsujíciÍ.. alby 
v obcích, j.ejichž j!edDwcí ja,zyfk llteDí 'čelslkios,~orvenský, byly návrhy učitněné 
v ja.zyku státním přeJoŽleny do jednwci\hio jazylka obce a n.áVll'hy učiněné 
v jazyku j,edn.acÍ[n piíelolŽle'ny cuo ja:zyka Č1es:lliolsIIIŮ'Vlelllského, j-etstliž,e ně
kt,erý č'len obecn:ilhto zaJsttuplÍltelstVla, l'3Iďy neho komise, o to IpOlžáldá, j.est 
ik,ryto jazyko-vým zák,onem. 

U staiI10vení odslt. 4., ČQ. 80 jaz. nař. č. 17/1926 Sb., př,edpisujfci, že za 
předpokladů, tam uvedlených, j€ISlt k M\JdOlsti lllaVll'lThOvaroeJově náwhy a pro
hlá,šení učiněné v jazyku čelsklols!Lo,veJ]Slkém ztalPtS,alti ldio protokoJu v tomto 
jazyce, jest kryto jazyklovým zákonem. (Ná,l. z. 20. úno·:r;a 1933, Č. 3695·/30.) 

Poplatky. 
Dvouletá lhůta s,tanovel1á v odst. 4., § 19 !zák., čl. XLV /1887 (§ 157 

ub. popL p·ravidel) pro předpis poplatkového -dodatku n ,ehyla do·tčena 
pl'ávnúr..i nmmami o tČLolČa,sné suspelllsi lhůt pro p'romlčení práva státu 
k vyměř,enía vymáháni veře'jných dávtek. (iNá1. ze 4. břelz.na 1933,č. 3735.) 

Qoru trojnásobného poplatku ,vymě.řovaif1,ého 'z dl'1lhého exempláJi:e 
lLstiny podle věty 2', § 3, zák,., , čili. XXlll/1868 (od\st. 2'1 § 56 uh. pop1. prav.) 
ne odčítá Ise kolko,Vý poplatek za-p'r:av·ený na prvním eX'empláfi.. (Nál. 
z 11. hřelzna 1933, Č. 4129.) 

Svěde·cký 'z,ápis 00 prá;vlllÍm jednáni, který jest podle· § 19 zákoll1a 
č~ 54/19~5 ISb. poMádati 'za listinu o přísJ.UJšném p·rávnim jledlná,nJ., užij.e-li 
se hO' k úřední (soudní) potřebě, nepodlé.ná - hez tlakového použití -
p,ovillJ1'os,ti k předllQlželllí úřadu poid[e § 43 popl. zálwna·. (N áL. ze 13.blřezna 
1933, č. 2122'/3.1.) 

POlsky tnutí úvěru olsv~é\:čle'né listinou poc1J.éhi z á s.a dně poplatku 
podle Sia;z. pol. 78 popl. prav. (Slove!llJsko.) (Nál. 'z 3'1. bře'zThGIJ 19'33., č .. 21219.) 

P o z e ID k O v á r e for ID a. 
Teprve kni:b,ov~ním odruě~ením nemo:vito,sti ·od posavadního těle s!.1 

knihovního llIafb~á nemovito'st p'rávní samostatno,sti podle § 3 a) 'lib. 
Ziákcila. (Nál. z 18. března 19'33" Č. 245,5.) 

Qos,obě, ktleirá přesltaJa býti vlastníkem tr-emovitO'Sltí podle § 20 příď. 
zákonra 'z,e zábo·ru propuštěný'ch. ne~z,e již ulcládati podrL.ínky dle t<ohooto 
ustanovení. (Ná1. z 25, -(mom 1933, Č. 2236.) 

SkolstvL 
Asistent vysoké ,školy technické. jem.už byl0' při propolčtelllí služební 

doby podLe 'zák. Č. 323/192.0 ~b. ,GIJ vlád. nař. Č. 666/1920 ,Sb. započVeno 
určit é o'bdoihí vojenské služby, !nemá právní,ho Illároku, a.by 'zápočet tento 
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byJ lliUJ 'z.3.,cho.vámi při úp'ravě služného v·e služebním Po.měru profes,o.·ra 
stŤed:ní (průmy~,lo.vé) ško.Jy. v němž byl ustano.ven po. vydání platolVého 
záko.IlJa č. 10'3/19-26 Sb. (Nál. z 1. úno.ra 1933, Č. 150.) 

Usne,sení vlády repubJiky českosl'oveIlJské ze d:ne 18. pro.sim·ce 1929 
o poskytnutí záJ.o.h na Po.žitky učiteJů škol o.becných (ruCLo.rvých) a měš
ťalns.kých nl.'1 Slo.'vensku a na Po.dkarpa,tlské. Rusi, jichž, se týká § 1, o.dst. 2. 
z.ájk.ona Č. 104/19·26 S b., ani intimace to.ho.to mme,selIlí, která sle stala vý
nos'em mimi,ste'rstva ško.lství a národní o. ,světy v Pra;ze 'z,e dne, 15. ~edna 

. 1,930, č. j. 173.416/29-I, ,resp. vý:n.ol~lem ,z,mr.skébo.' úI'ladlu v Užhoro.dě z,e dne 
13. úno.r.a, 1930, Č. 6298-III, ai 19'30 nlelJ1í rozh~dlI1utím neob opatřením ve 
smys.]u ~ 2 zá.Iwllla o. sp,rávním 's oudě. (Ná1. 'z 11. ÚllOIl'n. 1933" Č. 2-332.) 

Ř~dicí uóitJe~ o.becillé š,kloly (ředitei občanských ško.J), ktelJ:ÝI o.d:eše] 
do výSilužthy předl 1. lednem 1926, nemá podle 'zák. č. 70/19>30 Sb. náro.k, 
aby jeho. pelnsijnízákladna, lU'č·ená Po.dle ~ 20 vlád. nalř. Č. 96/1930 Sb. 
by1la zivýšena o ř'edJitelský Ipř:kUav:ek ve výši s·ta!Il.:ovelllé § 15 uči,te,lského 
záko.na Č. W4/1926 Sb. (NáJ. z 30. bř·8'zna 1933, Č. 20.726/3,2.) 

Záko.ny Č. 319/1918 ř. z. a 52'/1919 ISth. s a Ir.: y o S o. b ě ne Po.,skytují 
oSlobě U1čitelské právního. náro.ku na dJrahO'tní přídavky, stano.vené v u"V'e'
dený;ch 'záko.nech. (Nál. ·Z 5. dubna 19B3, Č. 10.063/31.) 

Voj e n S k é věc i. 
Zemská vyžiJVIo.'vací ko.llIl1Íise neill:Í ·o.p.rá,vnělna změniti ro.zho.dnutí o.h:>re,s

ní vyživ,o.vací kmnisl8 z mo.ci úlŤ'edillí v nepl'oSlpěch s,urany am,i zla platno.sti 
zák. Č. 120/19'2.1 Sb. (N ál. zlO. bl'e·zna 1933, Č. 17.626/31.) 

Voj>eIllskc'i, stdíe[nice nemá ex lege p:r:1viIl1Íbo náll'o.lk,u na. .to., aby t. zv. 
o.hrož'ené páJsmo. 1l ,Ů1Sta~o. neza,s,ta1Věno. (Nál. z' 5. dubna 1933" Č. 928.) 

Zaměstnanci veřejní. 

Při oPo.lžděném ,v}nJoonání o.dlborll1é zko.ušky nen&stártal Čials,o.vý Po.,s,tup 
(§ 51. o.ldst. 3. služ,. prlagm.) j:iJž UIP>lynutám lhůty předletps·ané p1i o tento po
stup, nýbrž teprve vyko.náním o.dlho.,rné zko.ušky. (N ál. z 24. hřezna 1933, 
Č . 5046.) 

Na So.ukll~o.lIIlIo.práv:ní povaz,e služební!bo pomě,ru zlaměsltnanců býv. 
l'wkouských .stá,tníclb. drah nic neby[IO změněno. Zooo.lrlem Č. 159/1926 Sb., 
jím:ž by,la Thv81ruenla Y ÚČillilllo.lst PIl"OI o.bo.l]: vnitn.'lOls.tátní t. z;v1. V~d!eňsk.á úmluv a 
Č. 195/1926 Sb. o. odp,o.čirnýoh ip.Qiž.itc.ích. (Nál. z, 13. diubna 1933, Č. 6619.) 

Bylo.-hl. důs,to.jníJm (stáJtnimu Úlřed.níJm) pliOip'Ůljč>eno služební místo., ně'
l~elljm dnem mimo 1. den v měsíci a .ao,sá.bf-li náro.ku Il\a plné výsJužné 
j,eště dlo. ko.nce t.ého.Ž měslÍoe , není O!3Vo. bozen o.d pI&oení pensijního. pří· 
spěvku z,e zvýš,en,é penslÍ:jnlÍ zákJadny. (Nál. z 13. dubll1la 1933, Č. 6764.) 

Státní úředlDJÍlk, jemuž ibylo. pro.\půj,č.eno. ,sl1uŽlelbiIlÍ mí,slto určité platové 
stulPlIlÍce jiným dnem nelž plÚ'č:i,tkem kalendiářního., ,čwTtle,tí, nabývá. Po.dle 
§ 15·, o.ldst. 2,., y,e spoj>eollÍ s '§ 141 plat. záJk. 108/1926 Sh. náro.ku na Po.stup 
do. vyšš,ího. s,tupně služného.' této. plato.vé stupnice do.vrš,ením tliilietí. je,ž 
z,a,p'o.čallio., !běiž'etti prvním dnem čtvrtletí nás[eduj'íc,úho. po. P11o.Pújóení s]:l1Ižeb .. 
ního mÚsl1Ja. (Nál. z,e 2'4. úno.ll'& 1933, Č. 3104.) 

Výro.k kvalifikační lwwse, Po.d[e '§§ 18 a 20 ,služ. pll'agrnatruky Zle, dne 
25. ledlIla 1914, Č. 15 ř. 'z. , není ro..zhlodnill'tím úlŤald'u V' PIl1á,V1Ilě-techniokém 
smy;slu., jak Je, má Dia zř,ete·li § 2 zák. o. Slpráv:. s·o.udiu, nýbrž Po.uze. o.dbo.r
ným do.br,o.zdáním, které g,tJralIl:o.u před netjvyšším spr'á'vním s,o.udem samo.
statně lP,o.tiráno. býti nemůž,e,. (Nál. z 11. bř'e'zna 1933" ,č. 42.96,.) 

Zdravotnictví. 
N ení plo.lru~ením práNa ,o.bce na Slo.fV\ensku., nalřídli-1i po.litický úiíad, 

aby c1'o.byltčí pals,y vydárva,I (§ 126, Jit. b) zálk. čl. VII, 1888) na místo. s,ta
l'oS,ty o.becní no.tář. (Nál. z 13. dubna 1933, Č. 65814.) 
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Ž i v n o s ten s k é P r á v o. 
StaviteJ, ktea.j iI1abyl Ist~vit'e~ské klonce'S,e v obci dfíve, než tatO' lP'l'O

hláš'ena byla za m~s,to vyňruté podle § 2. odlsrt. 2. zákona z 26. plfosmce 
1893" č. 103 ř. :Z., můlže v základe' '§ 2:1 cit. zárki. pro,vádělti v této obci při 
staNbách, do jehO' oboru spadaj,ících" Is,a,mols,taltněr i (práce, te,srařské. 

Předpisem '§ 2. zálk. zel dne 6. ÚnOl18, 1920, Č,. 114 Sb. z. a n., byla platr 
naBIt min. nařízení ze dne 27. pros,ince 1893, Č. 194 ř. z. o 'P'l'ohláš·ení hla.v
níhO' mesta Prahy s obcemi předmě,s,tlskými za místa vyňatá (§ 2, odst. 2 
zák. z 26. prosmc8 18931, Č. 193 ř. 'z.) Irozšíř,elI1a i na; 'o,startní obce, a ůSlaJdy, 
sloučoené .s hlavním měs ~em Prahou. (Ntil. z 1. ,é\lubna. 1933, Č. 4684.) 

Policejní úřacly J.1'ejslou oprávněny podle čl. 2. a 3. zákona Č .• 12.5/1927 
Sb. zakrazorvati ,Po'řádání he~: UJrčitým automatem majliteai žiVllJO'slti hOls,tin
ské a výčepnické s 'opa.'á,vnĚÍtním dl'ze,ti dovo'lené Ihry. (NáL z·e 14. února 
1933, Č. 2514.) 

TJ.'estní nálleZi, }{jtelljm byl majite~ žimo,s,ti kO'vářské oldls,olWzen pll'O n8'_ 
olPll'ávněné prováJČl:ení prací spadajících dto 'Ů1P1l~áMIlěnl1 žliv.no,s,ti zámečnické, 
neJz,e vydati bez ;předcho,ziho !fIozholdlnutí o rOlzlsooU jehO' živnulsti pod'le 
§ 36 živn. řáldu. (N ál. z 23. únorra 1933" č. 3081.) 

Zbolžím ve 'slIDysJu § 59, Oldst. 2. IŽ:ivnOs te'Thsklého' ř'ádu mzumí SB' piíeů
mm živniO!s,tefJ1Jského p'o,dlnikláil1í (výroby raneb nbchodu). (NáJl. z 28. únoll'a 
1933, č. 2002.) 

Řízení správní. 
Podá-Iii zemský prrelsridleil1it v zas'Doupení země (§ 54 org. zálk. č. 125/ 

19'27 Srb.) odvolání dlo ,rOZJ]OlclJnUtJÍ. ,okresního úřadu ov zMc;žitoslti, v níž tato 
země byla 8tliaThOU, není z'emský úřaJď' jalkio trak:ov'ý poiclljatý a m[Ůže, zástupce 
zemského pll"e'sidenta o podtaném 'OldtVolání rQtzho,<1ovati (§ 11 vl. na-ř. 
č-. 8/1928 Sb.). (Nál. z 1. března 19B3, č. 17.187/30.) 

Pmti Výll0ku 'Ů'1\iresnÍlbro úřladu, uklárda.jic,ímu s,traJ.1ě, donucovací po. 
ř.ádkovou IpiO'k;u,tu pOldl1e § 124 Spll'. ř., n ,e, n í od;y;o~ání na z,emský úřad pří
pustlliO (§ 126, oldlst. 4. spr. ř., Č. 8/1928 Sb.). (NáL z 18. bi-ezna 1933, 
Č. 4374.) 

Říz e n í spr á v ní a pře dNe j V. spr á v. s o ude m. 
Opomine-li úř'ad pOlsledll1ÍstJolice narikané llolzhodnuti ,straně do,ručiti, 

Thez'akláidá toto 'OlP'omilinutí fOll'mální vadu naříkaného rozhodnutí, srtihawl· 
nou st&žností plřed, nejrvY'š,ším sprá Vllím sl()lud'8Jffi. (N ál. z,e 4. lmolla 1933. 
č. 1547.) 

Pr,oti výmětl.1U okre,sruho úřadu, odmíta.,lícármu pOld~e § 78. od'st. 1. vl. 
Thař. č" 8/1928 Sb. pOldtané 'odvolLání jaklo 'Olplolždiěné, jel př~pUlstno odvolání 
na zemJSacý úřad (§ 74, lodlslt. 1. vl. nař. Č. 8/28, čL 8, oclrsrt. 1. zák. č. 12:5/27 
Sb.). (NáJ.. z 1. bř,e'ZJJJa 1933" č. 9361/32.) 

Zásaclla,že s,tát nelručí z:a škody způsobené nezákoil1ným výkonem ve
řeljné moci, le'č by mu po'VinnlOs,t tailmVlá, byla zvláštním zákoThem uložena, 
p[atí i na úz.emí dříVJe uhe11ském.. (N ál. ze 3. bř,e·zna 1933, Č. 3391.) 

Rozhodnutí správruho úřaCLu, kterým tento olclrv!oUáni též,e' o'sloby v téže 
věci zamítá (ordmitá) jedll1ak p;ro· ne'přilpUls.til1'O's,t, jednak pm be,zdúvordnost. 
jest zrušit;i pocUe § 6 z-ák. o s. s. z povinnos,ti úřední. (N ál. ze 17. bře·zna 
1933,č. 1872.) 




