
.Z právní , praxe. 
Přehled Judikatury N~jvyššího soudu *). 

A-d v o k ,á, t - d i s c i pIi II á T' II í. 
Porušení povinnos.ti pov'olání, ~ikoliv i zlehčení cti a váJžlIlolSIŮ ~tavu, 

nevynaložil-li advokát při sepislování posledního 'P0ř.Í:zlení dOlstatečné bed
Jivoslti a zavinil-li neplatnost -pos1edního pořízení, dav je podepsa,ti nezpů
sobilým svědkem. (Rozh. z 15., ~áří 1933,Ds II 5/32.) 

"Povoláním advokáta" ve smyslu § , 8a násl. adv. ř. jest rozuměti 
každou činnolst, kde advokált, vystupuje jako zmocněnec stran (kapitola 
22. obč. zák.fa· současně jako ' znalec práva a právních poměrů vůbec, pře
.v-zal na sebe závázek obsvarávati zálež.jtostt a. 7,ájmy věci jemu svěřené s~ 
~výšenou kautelou hezplečnos·ti (bez,elsltnosti a pO,ctivo,sti), spr;ivnolsti ar 
·svědomitosti. Pn tom nelzruežÍna tom, zda určitý úkon oi celá. řada jed
'nání byla mu svěřena z důvodu ' osobní známosti , nebo, přibuzenského po:" 
měru, ' či zvlástní důvěry, snad s.~- 'ziŤetelem k odborúým- jeho vědomostem; 
byl-U věcí ,poyěřen jakó adv,oká,t, jde při oh:::taráváThi věoi o' výkon po'-
'vo[ání. ' 

Kruždá činnóst advokáta: jež má za , úč·el vědomě SP9luPŮls,obiti ' P'ti 
ošálení úřadůfinančníeh a takto vymknouti se 'zákonným daňŮ'vým či 
jiným pl.atebním z,áv3Jzkllm ke státu) poru.šuje povin~osti ,povoMni a po'
'škoz!uje čest , 'a vážno,st ~,tavu. (Rozh. z 18. zátí1933,'·'Ds I 11/31.) 

. : . ZLehčení cti a vižnoS!ti stavu, pro~edll.-li advokát proti . advokátu exe
kuci pro nepatrnou Últra,tovou pohledávku, aniž ho dříve vyzv.aJ. kz,apllll
.ceni. (R,~zh. z 23. října 1933; Ds · I 20/33.) , ',' ' 

. A 1 i in e II t a Č II L ž 'á k o ll. : 
Jde o p'orllišeni zákona (§ 9 alim. Z!ák.:) , by~o-lii tres,tní řiz.elIlí pro pře

s,tUipek § 8 cit. zák. zahájeno belZ ~áv1'1hu' ,o'pawovnického soudu. (Rozh. 
ze 17. října 1fJ33, Zm I 680/33.) 

A li t Q ~o'h řl y .. 
Nebe,zpečí, o{) nemz mluví §335 tf,. zák., mus,í býti nebezpečím korn

lm'eltním; pa,chatelem mus,í bý,ti vyvolána. nebo' zachována situace, za které 
jest se obálVati mo·žn(»sti šk,odlivého výsledku' nejen obecn'ě (povšechně), 
nýbr,ž ' i a ťo právě ve zvláštním lP,řípadě, O' ktroj jde.' 

o" . .Jde:li 'o' 'přechálz,ení ,silnlc:e 'chodci, joest konkretní ' mŮlžnost nebeZ'P,eiSí 
, dá~na teprve náznake'm ne,opatrnosti chodc'orvy á nutnost opatření, kte,rými 
.má býti če,leno nebo zjednána možnost čeliti účinno,sti případné neopa1rr
,no'8ti některého chodce, nastane pro řidiče motoll'ového vozidla tep.rve tím, 
. že mu ty či ' ODy náznaky z'plfo,stT'edkují poznáni, že ,dojde, nebo alespoň 
může dojíti k neoprutrnosti chodce, jlÍž bud,e .P,o pňpadě nutno celiti s.o 

, stlraňy "řidiče vOlzjdla.- (Rozh. 'z 15,- " z4ří 1933, Zm, I 791/33.) . 
" , .§ 33.5 tr. zák; IHllp'ředpoiklád:á, že pachate~ mohl předvídati určité, jím 
:pak ' způsotben~ nebo zvětšené i,lebezpečí, ; nýbl'lž s,tačÍ, že mohl p,ředvída-ti 
m :(j"ž n 'o s t nebezpečí, p'Olznati pOVlš:ecmě . hebezpečno'U ' povahu ,s,vého jed, 
nání, třeba,že nemohl IPl0znalti, ve ktelrem okamžiku jednání a jlakým způ-

-- . -

*) Rozhodnutlí Rv a R js,OIu CJÍ'V'ÍJlní, Zm 'ŤJl'estni. 
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sobem vYVll"choli poznaná nebo p10znatelná mO'žnost nebezpečí ve' skute'čné 
nebezpečí (bezprolstřetdní ohTložlenÍ chráněnýM. statků). . . 

Předpoklad pachalte.Jův, že jiné o,sohy, jejichž možné obTožení Jeho 
jednáním pacha.teil. předvídal nebOl 'předvídati mohl, zacho'V'ají se rozumně 
a učiní, čeho třelba, by nepřilšly vůbec v nebe'zpečí, nebo, by nebe:z!pečí je 
minulo, ne,ruši, ný,bl'iž přímo předpokládá předvídání nebez!pečné povahy 
jednání (nedbalost ve smyslu § 335 tr. zák.). (Rozh. zfj 7. září 1933, Zm I 
926/31.) ' . 

D e v i S O v é pře d p i S y. 
Otálzka nemOlžnosti plnění vzhledem k d8JV1isovým lPiiedp1sum nemá 

význam pro výrok rOlzsudku, ,odsuzujícíhc k !p[/a,oenÍ, nýbrž má význam 
jen Ipfi plně!I1í, pokud se týče při zpŮls,obu výko!Ilu rozsudku. (Rozh. ze 
6. října 1933, Rv I 1564/33.) 

Dílo. 
Jde o smlouvu Úl dílo, nikoliv o IsmJo'llvu Is.JužebnJ" ujednal-li vůďce 

skupmy žongléru s majitelem 'zába vníha twečního podniku smlouvu, podil.e 
níž rr.ěl V'Ůdce se svou ,~kupi.no'll po určitou dpbu vykonávati v .podniku 
ž.onglérské p'roduk,ce ~ de:Q.nf úpla,tu pro 'ce,lou skupinu. 
" , Okolnost, 'zabl'ániv,sí provedení dila, jež Se přihodila n a .s, t l' a. n ě 
ob jed na t oe I e,' nelze spatřorvati v tom, že objednatel sdělil podnika,teli 
(c:i!zo-zemci), z·e ,ž.ádl3.l o pmcovní povolení pO,dle zákona 'ze dlne, 13. břetzna 
19'28. Č. 39 Sb, 'z. a, n.., ale lže je neolbdrlŽe.l. . (RozJl.. rL 9.·' Úil10lfa 1~'33, R;v 1 
15073/311.) , 

D í't ě ' II e ID a II Ž el S k é. 
Povinnost nemanželské'ho ortce zaopaJtřiti nemanž,e.}ské, dí'tě znam~ná~ 

že nemanželské rotě má býti vedenO' na onu ce.stu, na kte'Té by ptak bylo 
s to vydělávati si S'VŮj chléb, má mu býti umOlžnětTho, by bylo s to samo 
se živiti. 

Dítě muže ž,ádati rvypla,c,ení určité částky k cíli svého "za:op'atŤcní" 
j,en, pll"okáže-li, že je k tomu příčina a , potřeba v jeho osobě, 'ž,e 'Zvláštní 
potřeby, na" př. tělesná neho duš,evnÍ Vlada o,slp'rav,edlňují takové :žádání. 
(RO'Zh. 'ze 17. oe'rvna 1933, HIv, II 145/32'.) , 

Dráhy. 
VJ7IžaJĎlUje 8'8', iby be'zpečlltolsibní opatřenlÍ., naříz.ená n,a IPlřejezdu mÍlstní 

dTáhy dozorčím úřadem v době -zřízení d'ráhy, byla i za změněných pomětil 
dostate,čná a účelná. Změnou není jen změna na žele'wičnÍm těJese, nýbrž 
i zTY'ěny v dopravě silniční. Změna v dopravních poměTech silničních 'zá:-
181Ží v tom, že v době zřízení dráhy nebylo buď vůbec .an:Iieho' takovýClh vo
zidel kteTá 'se tak 'zna,čnou rychlostí pohybují a k železniční trati bli~í. 
Výstra,žné tabule :,poz.or !na vlak", tři kroky od trati umístěné ta v nod ne ... 
osvětlené. nemohou, po případě i při vynaložení náležité po'zorno,stL, řidičii 
moto'rových vo'Zide'l nyněj,šÍm požadavkum vyhověti. K zavinění dráhy 
podle občanskéhO' zákona sta,čí jakákoHv jednání nebo opominutí. přÍtčící 
s\e mtanovení §§ 1297 a 1299 obě. 'zák., nikoliv jen p'ro'Volzování d 'op'ravy 
proti předpisl1m. 

Míp,to. kde žele'zniční trať přetíná silnici, vyžaduje zvýš 00 é, pOlzornos,ti 
řidi,če ::;iIostroje. jenž jest povinen uplfav:ti rychlost tak. aby pro případl 
nenadálého objevení se vlaku mohl 'zav,čas zl3.,staviti. (Rozh. 'z 18. únolra 
1933, Rv II 887/31.) 

Dra ž b a v nu cell á. 
, Opominutí s,oudu, jenž s'chválil dražební podmiÍnky, uchylujkí s'e od 
předpisu § 150 e'x. ř. v otá!zce přelV'Z,etí nájemního práva ' bez 'započtení na 

30* 
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nejvyš~í po'dání , nleiIl3ifíidiv podle § 162 ex. ř. rok. k urlČeiIlf dražebiIlÍoo POOI
lLÍnek. nerní důvodemzmate,čnos1ti, ný'bTlž. jelSlt jen důvodem k reku'rsu 'Ů1SlOl 
bám, dotčným tímto postupem soudu. Nepodaly-li, ač usnesení schvalu
jící dražební podmínky, bylo jim řádně doručeno , proti němu rekurs, zpu
sobily, ž<e draJž,ební podimínJky, příčící se' podtmínkám normáJJním, nabyly 
moci práva a nemohou své opom4J.utí napraviti teprve opravným pro~ 
středkpm proti fO'z.V'rho'vému usnesení. (Ro'zh. 'z 16. únom 1933. RII 386/32:.) 

Má-li pobledá.voe 'Veřejného ,orgánu býti zachováno p,ředn'Ů,s,tni pOIŤ3Jdi. 
musí přitblá ,ška podle ~ 172. odSlt. 2. e~. ř., již před zapo,če,tím. d.l"a,žby býtJi 
n Il1 s o u d ě; ne,s,tačí, že byla podáiIla před dralžebnim rokem na p oš tu. 
(Rozh. z 16. února 1933, R I 96/33.) 

Proti usnesení, j.ímž byla povolena 'zatímní správa vydl\1.ŽeiIlé, nemo,vi-
1Ů1sti pODle § 158 ,ex. ř. , ač) příklepu předcháJzela ViIlucerná ,správa, kteifá 
lPodll!e § 161 e'x. ř. ipi'e~la po přLk11epu be,z p[íeruš1eru ve spr:áiv.u pro, vydJm
žitele. jes,t rekurs přípustný. K rekursu jest opr:i,vněn i vymáhaljí,cí vě'řitel. 
(Rozh. z 3. hře,zoo 193:3, R I 147/33.} 

Ex ek u ce. 
N <Í.V'l'hem na povoí!lení exeJmce, by poV1il1ný průjezd ve svém domě 

rozším a ulpravil tak, by vymáhajíc,ímu věřiteli byLo umolžnčno projeti 
dv-ou koňovým v.ozem, joest 'Sle, domáh.áno výkonu činu z3lstupitelného, kte,rý 
i jinou osobou (stlllvitelem) může býti vykonán. Ustanovení '§ 357 ex. ř. 
jest použíti o'bdobně i na příp,ad § 3531 ex. ř. (Rozh. z 1. Č'e,rvna 1933, H 
II ['8/33.) 

. Knihovní věci. 
Uznání dluhu netvoří je,ště právní důvod. jejž musí obsahovati 

vkladná lis,tina podle § 26 knih. zák. (Rozh. ,Zle, 2'4. května 1933, Rl 469/33.) 
Po'známku hypote,kární žalohy je's,t posuzovati podJe § 378 elX. ř. 

Platí proto o ní osmidernní lhůta k reku'J.'Isu. (Rozh. ze 3. června 1933, R I 
'365/33.) . 

Žalohu podle § 951 obč. zák., již se nepominutelný dědic domáhá na 
obd:a.rovanérr.. aby mu vydal da-wvanou nemovitost k uhrulz,eni toho·, čeho·ž 
Soe mu nrdostává na povinném dílu, nelz,e knihoiV1lě poznamenati. (Rozh. 
'ze, 3 března, 19331 R II 59/33.) 

K O nk ur s. 
Smlouva o poskytnutí Izápůjčky, při niž s,e sltrany dohodly, ž,e~ jedna. 

strana (věřitel) předá dlruhé ,sltil'aně (dlužníku) k volnému nakládá;ní určité 
množstvízastupite[nýC!h věci a d,ruhá strana se ;zaV'azuje ifllflVé straně po 
určité dohě vrátiti stejné množství těchto, věcí, je smlouvou o Vlzrájemném 
plnění ve smyslu § 23 kouk. lř. (Thozh. ze 7. záij 1933, R II 3ri9103.) 

Kráde ž. 
Ekutková podstata 'zločinu krádeže podle § 174 I b) tr. zák., nevyža-

duje. 11y se okradený o:sobně .snalžil odelbrati zloději odcilz,enou vě'c; stttČí • 
. že s,e pokusil, zarr.ýšleJ ueb aspoň mohl (pokřikem) p'řivolati pomo'(}I !J" tak 
zabrániti, by kořist byla odrn,e'tlena do bezpe,čí, a že pa,chatel krádeže· po
užil násilí v úmyslu, by přek3!z.i1 takovouto ČilliIlO,S,t po'škOlz,eného', jelž by 
mu mohla znemo,žn.iti zachovati se v držení ukradené vě'ci. (Ro,zh. 'z,e 24. 
iJno-ra. 1933, Zrn I 1043/32.) 

Zlo'oÍnnou kvalifikaci krádieže podle § 176 II a) tr. zák. ~kládá i dřf
věj,Ší potrestání pro kráde,ž, označenou podl,e předpisu § 3, 'zák. Č. 48/193.1 
za provinění. (Rozh. ze 4. února 1933.. Zrn I 850/3e.) 

Ryby v přirozených vodních tocich mobou býti předrr.ětem kráJde,ž9 . 
. ~R.ozh. ze 30. května 1933. Zrn I 22 /33.) 
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Výpočet šk'Ody ip10dle pHs[ušných předpi.sů Ilesniho' zákollla ke zjištění 
hodnoty ukra-d,eného dříví ,odpovídá. zás3.dě po,slední věty § 173 tr. zák. 

Pojmu "z,ahájení" po rozumu § 174 II. d) tr. zák neodpovídá zařÍJZBni, 
jež označuj.e jen hranic,e le:3a, nebo jen jaJ{jsti IsymbolÍlcky dáv'á, :najlevrO vťtli 
vlastníkovu vla,stnietví SIVé dŮirazně háj'ÍJti, nýhI1Ž "zahájení" musi tvo,řiti 
skutečnou pi:ekážku pro paehrutele odciziti 1'1. lesa lelsru mraje,tek, IPŤekázku, 
která se do mtel1l:sity aspoň Pl-ib'li!žuje' uz'ávěře jiných předmětů. 

Les ohebnaný příkopem je IpoJcládatti 'za "zahá.jený" ve smyslu § 171 
II. d) tr. zák. jen, tvo'ří-li ipřikop překážtku 'Onoho rázu. 

Usltanoveru § 174 II. d) tr. 'zák. nevztahuje s,e na os,oby, které S,B 
zdJržují v rzahájeném 1€18,e s dO'l)uštěním vl:vstníka nebOl správy le,sa. (Ro,zh. 
z 21. ziáJi 1933, Zrn I 283/32.) 

Jde Qr kddež na věloe.ch uzamč,e:ň.ý,ch ve smy,slu § 174 II. c) tr. zak., 
oďcizil-li pachatel v80i z kufru, který si odemkl k1íčem, j:ejž mu majitel 
kufru s,vě,řiJ, avšak j,en Iza úče[,em opravy zámku. (R0t7...h. z 10. října lff33, 
Zrn II 43/33.) 

Křivé svědectví. 

I zločin podvlodu křivým svědlecitvím lpioille §§ 197, 199 aj tr. zák. 
předpokládá, že jledlnání pachatelorv,o směřovalo ke způsohení škody, již 
je s tohoto hledÍlSlka j,ediné ujma státu na, ne,rušeném výkonu soudnictví. 
Fst,anovení ~ 255, odst. 3. zák. čís, . 221'24 S ') z. a n. (ve znění zákona 
Člis. 184/28 Sb. z. a n.), neOlpfavňuje okresní nemorcenské pojiiiťovny do
ža,dovati s,oudy .o přís,ežné výs,le'chy svědkll p'ro v]a,strn účely ;fJ'Ojišťnvny. 
Ki1vé svědect,vi, jerhro~ IS>8, dopusti[ svědek vyslechnuty soudem k dOlžládállÍ 
okresni nemoc.ensk.é 'pojišťovny, Ilení zločinem podLel §§ 1~7, 1ú!) a~ tr. zák. 
(Rozh. z 28. června 1933, Zrn I 3,99/32,.) 

Lékárny . 
V'eřejnoprávn,í otálzka nelScbválení prop3Jchto,vání lékárny Vie, smyslu 

zákona z,e dme 18. prosince' 1906, Č. 5 ř. !z,ák. z roku 1907, jre,si; n,ero'zhodnou 
pro 'záv3J7"ek k 'z,aplacení léků odebrlé1l1Ý,ch od! nelSlchv-á,lenéhd pachtýře 
lékáTny. (Rozh. zle 4 .kV'ětnllli 1933, R I 234/33.) 

Mař e n í e x e k u c e. 
NepoU'žil~li výkonný orgán práv. daný,cIť mu pře1dplisem § 350 zákona 

č. 76/192,7 Sb. z. a n. (kapesní zájem, přibrání bezpečnostnkh 'orgánlů 'za úČle'
lem z.rr .. a,řem odporu dlužníka.), nemuže pouhé 'zdlráháni se Ip3Jchari)e~Ů'vo 
vrátiti zabavený předmět činiti ho 'z.odpo:vědným v~ Ismyslu § 1 'záko!lla 
o mař. ex. (Rozh. z 18. bř,e,zna 1933" Zrn I 5124/31.) 

M a s o ne o hle d' a n é CP o tra vi n y). 
Hranice melZi pokusellL. a beztre,stným jedJnáním příprarvným pn pře

čilIlu podle: § 18, Č. 2 'zák. Č. 89/1897 a přéstupku p'odJ.~ § 399 tr. zák. 
Ma,slem ve smyslu § 399 tr. ,zák- je rozuměm i oelá těla 'z;a:bitých 

zvířat. 
Pře,stupek § 399 tr. ~zák. není deliktem omils~vnlÍ:m; pokUlsl je tu rr.olžný. 
V ,subjektivním směru s'e, nevyžarluj,e numě zlý úmyIsl, nýbrž stačí 

jakék,oJiv 'zalVinění, i pouhá nedbalolSt. (Ro'zh. ze 3. ikvěttnia 19r33, Zrn I 
1092/31.) 

Mladiství provinilci. 
V tom, že se trelstní řízení proti mladistvému konalo před soudem 

phsJušným pordll'e § 13 tr. ř., nikoliv Iptl'edJ senátem mláde'že ve smyslu ~ ' 30 
zák čÍs. 48/193r1, !llení ~zmateik čÍs. 1 § 281 tr. ř., ;staLo·li se t.ak pr,OIto', že 
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nadřízený soud naříd'il ve srnys[u § ' 41 (2) oirt. zák. s.poI6čné. řízení před 
<?llím s,oudem. (Ro'zh. · z 18. října 1933, Zrn I 769/32.) 

N á hra. d a š k od y. 
Škůdce j:est zlOd-po,věden len za škodu, j ,e~ by jimJak hez. je-ho j!ednáni 

podle obecnézkUlšenos,ti. nebyla nastala, nelze ho vša·k činiti z,odpověu.ným 
za veške,ré v)jimečné, neočekáJvané důsledky jeho chování (na p,ř. za 
vznik duše,vnÍ chorlohy pro ne'SlP[nění m~nžefského· srubu). (ltow. ze 
2,7. června 1933, Rv I 2281/31.) . 

Stači, bylo-Li vý,&1:Iražné znamení před s,e'sutim sněhu ' umÍ'stě!no, na 
chodníku. Ručení podlle § 1318 obč. zák. není ruoením za výts[,edek, n~'hrž 
ručením za ·zavinění, třeblliže, třeit.í · osoby. Předp~su § 1318 obč. zálc nelz.e 
ipouž.iti, jd·e-li Ol S'elsutí zmrzlého sněhu se střelchy. (Rozh. ze' 6. kv-mna 1933, 
Rv I 174/32.) 

N á j e ID II í CP ach t o' v II í) s ID 1 o II v a. 
Spachtovaly-li nemovitost dvě osoby, aniž smluveny podíly na 

pruootu, jsou j,ejich podíly na pachto,vlIlÍID ISpo[ečenlství ,Sltejné a lIlení .opráv
něn jedelIl společník be,z souhlasu druhého vypolVě'děti paJchtolV'llÍ smlouvu. 
(ROlZh. lze 4. úno'ra 19B5" Rv I 61/33.) . 

Byli-1i náj'emníky bytu oba, m.alIllŽélé, j!SOU ve ·sporu O vyklizení bytu 
ne'lwúllčnými spole,čníky; na. vykHz,ení nemůže býti žalován jen jeden 
z nich, nýbrž musf býti žalováni oba. (Rozb. ze 3. února 1933, R I 1112/32.) 

. Bylo-li stan OIV elIlí vý,še náj'emnétbo přenechálno ~áJci, ani'ž byla 
rurčena lhŮJtJa, dio ikitě-ré měl je znaiLec stanorvit'i, IIl)Ohou srtra~ oldlSltlou,piti od 
smlouvy, dokud nehyla vý'še nájemného 'znakem ,stano.vena. (Rolzh. z.e 3. 
bŤelzna, 1933, Rv II 74/33,.) 

Nájemní Ipoměr z,allliká podle, § 1112· obč. záJk. nejen, když na.ja.tá věc 
zanikne, nýb[lž Í, když věci nelZie vůbec, užívati k účelu, k němuž podle 
obecného, lb1ediska by IDo-hla sloužiti.. Tak j-elslt tomu, býlo-li pr'aNoip'Latn)rm 
'VýměTem správního úřadu naříz,eno pronajimatJeiI.i zirušiti obýváni půdních 
kOIDorr, ježto jsou s hlediska zdra.votního' ta pOlž.~ě,po,JicejJ?ího ne'obyva
te,lné podle § 75 stav. řádu Ipll'IO' Čechy, 'jímž jest umístění bytů v-e, sť,řeše 
zakázáno. Pronajímatel jest oprávněn domáhati se vyklizení místnosti tím 
okamžikem, kdy výměr Istavehního úřadu ses,vaJ lPifWvOp~ait;llJým. Lhlo,s,tej.no, 
že v. žalohě bylo žádán:o o' vyklizeni ru odev7dlání najatých misltností v určitý 
den a že, ro.zsueLek prvého stOudu byl vynesen p,řed! tím.tOI dnem. Zákony 
o ochraně ná}emní,k,ů nebylo dotčeno rozvázání nájemního poměru z,o:
k:em . věci podle § 1112 o,bč. zák. (Rozh. lze 14. čeirVna 1933" Rv I 954i33.) 
. Ná;jemník není SIVým nájemním právem o'Pll1:ívněn ďá.ti umÍsttiti 1)31-

pínací hod·iny na zdi ve, scbod~šti. (Ro,zh. z 22. če1I'Vlla 1933, Rv I 349/32.) 

Nás i li v e ř e j II é: 
.skutková pod'stata 'zločinu vefedného n.ásilí podle § 81 tl'. 'z,ák. před

pokládá vždy totO'žno'st o!soby v ~ 68 tr. zák. jmienorvl.ané!, proti IIlIÍŽ skute,čné 
mSlillin.é vztažení ruky (n.ebezpečná pohrůžka) smě~U!jel, ISO tOnou, jej.Í1ž výkon 
wchnostenského ro'zkazu, úřadu nebo s,lužby rr~á býti tímto 'způsobem 
zmařen. (ROlZh. z 18. břewa 19'33, Zrn I 52'4/3t.) 
J' Zlo,čirnoem ve smysJu § 93 ' tr. IZák. je " fO'ZUIll'ě'ti nejen o;s!ohu" j.ež spá
~ha[a 'zlo'čim v tetClmickém slova smyslu, nýbrž každého, kdo se dopUlStil 
čmuz-álkonem tl'e,Sttem ohrolž,eného (polníhol pychu). (Ro'zh. z.e 26. kv~tnld, 
1933, Zrn I 1032,f31.) , 

Ke zlo'č inu podiLe § 83 II příp. tf. 'zák. nelIlÍ tře-ba, by úmysl:. vykonati 
násilí, byl plojat již př,edem (by ' pachate~ ':alespo·ň již v dohě vniknutí měl 
!úmysl vykona,t,i ná,šiJí), . nýbrž stalči, bylo~li pOl he,zp:rávn,ém vniknutí násiilí 
'skUJtJeoIlJě vy':konmo. (R/ozh. ze 7. čeITIlla 1933, ' Zrn; TI 49/3.2'.) 
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N e k a 1 á s· o li ť ě ž. 
Má-1i podnikatel zaps'aJlioru ocmannolU 'známku, nelze s:patřovati nic 

závadného v tom, ~e- UPoz,orňuje na nislP'otŤebitcle. (E,.o.zh. z:e, 16. ' září 
1933, R I 636/33.) 

PřihláJškou k pate!Iltní ochraně zp'ralV1i.d1a pře·sttá,vá. býti vynález ob
chodním neh výrobním t,a,jJems:tvím (§ 1 zák. OInek. s.). (Rozh. 'Z 26. čeITna 
,1933, Zm II 213/32.) 

S hlediska § 29 zák. o, nek. s .. neifolzhoduje, zda došlo skutečně k zá
.JIlěně a po·~kO'zlooiÍ soutěž[teIe. ; · stačí ··objektivní 'způs,obilost přivoditi zá
,mětnu. Tuto ,otálzku jelSt řešiti podle pomě'rů průměrného 'o·becen'stva g, pro~ 
středními soho'P'n!Ů'~tmi, tedy ani příliš pl'o.zÍlr~vého, ' ohelz,řetného', zvlášt~ 
infolfID.ovaného', ani na,plr.Qi8to nepoz.orn.ého; Lhostejného. Není tu ro'zhodujiÍ
cÍlIl ná,zolr o.j ,edinělého kupdtele" ný-brž ná.zor orbe,clenstva VŮ!hec. Přečin § ~9 
zák. čÍs. 111/192.7 Lze 8,pácb~,ti i j,ednáním lwnklJ.udentnim, aniž bylo tlřeha 
v}TslOfVně pojmenovati cizi' 'z.načiku a,M. 'Gene,rální zástupce, ci z'.'" zemské 
firmy pl'\O Č8,R je po' příp,adě olpil'ávněn k soJl:lbomé obžalobě podle' § 3·1, 
odst. 3 b) zák. čÍ's. 111/1927. (Ro'zh. 'z,e 7. :září 19~3, Zm 1. 923/31.) ,. 

Ke skutko,vé podstatě p,řečinu zlehčování ,podle § 27 zák Čí~· . 111;1927 
je 'p'o strá.nc,e suhjektivní potřeb!í ~V11áJštního zlého úmys,lu, totižůmyslu 
př.ivoditi .prolspě'ch nehlo újmu _jedp.oho, s,orutěžiteJ.e , .v poměJ.'» Jr, jiným ;3,oh
:těž,j,~e[ům (t, zv . .úmy-s,lu sorurtě!Ž,ite,lskébo). Zlehčování po' ;riOlzVmu §. 27 Z;.á~. 
.0. nekMé SloUtělzi '8,e,' nedoporuští) kdo, }eooa.l . jako úředm;k ' ve smyslu vl. 
nař. čÍis. 104/31 Sb . . z. a n. a zák. čís: 165/2'4 -Sb. z'. a -D.. ' z příka..zu s'vého 
1p~edstavenétho v okil1lOO své Ú1ř-edilli činnosti. (Ro'zh. ~ 121. října 1!)33', Zrn- I 
1848/32) ( r , - , 

N' e· S por n é · říz ,e! n í. . . 
Jde,·li -o rOlzhodnutí, k .omu nemanželské dítě, jehož maJtka zemřela, 

má! b~ti dáno do vý~.ivy a výchovy, zda nejiblitžší ' poikcr:evnf přibll'zné; ba
bičc,e". v je-již výživě 13. . výohorvě dosud jest, či nemanž,elskému otci, ' j,oot 
babičku [),okládati ,za úěas·tníka nelsporného říze'niÍ, o'pr.ávn:.~éhQ , k rekurS'U . 
.(Rozh. z 8. če,rvna. 1933, R I 488/33,.) . , . .;~.' 

V nesp'orném řÍz,e.llJí r lz.e proti UJsnelsení l"eikursnÍhOl soudu, j~mž, byfo 
z,rUšenD u.snes,e'ní 'PITého; ,s,ou.du, v ž d y podati r~kurs k Nejvyššímu soudu, 
tedy ne}en v případě, o :němž jedná ,§ 5,27, druhý ,odstave,c c. ř. s. (Ro'zh. 
? 22'L září 1933, R I 672/3.3.) . ' . 
. Ve věc,ecth nesporného' ,Slou'dnictrvi mohou s:i:c.e, v reJruI'lS~c,h býti -Uvftt
,děny no,vé skutečno,st~ a průvody, ale tyto. s]mtečnqsti musely tu býti již 
v dob6 rOlzhodnutí prvníhO' soudu, jtiJn.ak jls:ou jen. dUVlodem nOrVíél ŮjpII'avy. 
(Rolzh. rL 16. září 1933, R I 662/3,3.) 

. Obž '~l~bce .soU'kromý. 
ObžalqV1alcí právo soukromého ohžaJ:ohc.e, p'okud: jde, o. pře1činy a pře

stupky proti bezpe'čno'str oti, .j~ právem ,ryze :ots-obním~ nelpřellloStitelným: a. 
neděditeJným a t~ úzce spjatým ~s os'oboru soukromého bbž,aJob~e', že 
je140 SmIrtí zla.niká, a,t na,sŤ.Ja~a - 1V ' ~'fémkol'i.v " obdJo'b~ ,říz~~, tedY 'J! V1 řízení 
. OIPI.:avn~m.. . . , .. ' - . . i , 

8mrtí .soukromého obž,aJo,boe a tím na-stalým IzáI;likem obžaJoV'a,c:ího 
práva (ius pe-rsonahssimuin) zaniká i ,zmocnění, které souk!romý olbž·aJ.obce 
za svého žirvota v.e smysllu . § 50 tf. ř. udě1H; 'llIelze · tu uží,ti Ia[l~ předpisů 
§ 1022 obě. q,.ák., ani předpisů §§ 3,1, 35, 155 c. ř. ·s.; opravný pro'stfede'k 
provedený jelště za jehO' žhrota ' nestává se v.š,ak be/:opředmět!Ilým, nýb1rž 
musí o něm orpraVlll.~ ·,sto1ice jedn:a,ti. (Rozh .. '1. 2-8. února.. 1983" Zm I 878/3,1.) 

Nevywz.uměl-li vyš~třuji(';i soudce 'Soukromého ·oibžalobc.e O· uz:a..vře'lllÍ 
připra:vného vyšetřovaní po rOlz,umu 2,~ , odst., § 112 tJr. ř. z:v~áštn.im usne
sením, dorUičooým mu do vlastních ;rukou (§ 79, ·odlSlt. 2. tr. ř.), nýbl'lŽ za-
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slal-li spisry jimému soud1us do'ž~dánim, hy soukromý orbža~olbce ve lhůtě 
dio nich nahlédH. a v dJaLš,í 14 denní lhŮJtě' pOldlal d1alší návJ.'hy, nenastal 
zánik žalobního práva podle § 112" odst. 2. tr. i'., podal-li 'soukrorrr:..ý oh
žalobce obZ,alobu ve 14 denní lIbJů,t.ě pIO nahlédiIlfutí do, sp~sŮJ, jímž tepriVe 
z,vědělo ,ohsahu do'žádání, třebaže nedodT-žel lhůtu k tomuto nahlédnuti 
uroetlOu. (Ro'zh. 'ze 2'4. března 1933, Zm II 96/31.) 

SoukrO'mému obžaJ.ohci již se Izřetelem na ,SJamou povahu jeho práv3. 
žalobního přísluší materielní právo v příčině obžaloby. Vysvítá-li jasně 
z obžaloby vů:le soukromého ohžalohc,e,žesi z celého, ko'ntelXtu vybral jen 
určité 'závadné výroky, pm kte1ré žádá po,tr'estámi obža1ovaného, nepo,chy:.. 
bil :nalézací ,soud" 'zprostil-li o bž.al o v,an éth o 'z obžaloby pro. Ul1čitý článek 
z .toho důrvodu, že ,obsahem jeho .se soulu'omý ohžalobc.el necítí dotcen n~ 
cti a že j,ej proto ani nepostavil pod ohžal0,bu. (Rolzh. z,e 6. červn.a 1933~ 
Zm I 873,/32.) 

O' d k 1 ad '8' X e k u ce. 
I kďyž pmti bm'llí exe:kuci jest podána 'žaloba podle, § 36 ex. ř. 

(§ 356 zák. IČís,. 76/192,7 Sb. 'z. a n.) , rOIz.hoduj,e o odkladu exekuce jen. 
e~ekuční ř~d (§ 3611 'Zc'Ík. čís. 76/19127 Sb. 'z. a n;.), nikoHv soud:. (Rozh. ze 
3~0erv:Ilia 1933, R I 459/331.) 

, Ustanovení § 1~ · ods,t. (2) zákona, pod~e něhož nemohou býti v žád
ném případě zcizeny nemovi:té věoi 'z,a cenu nižš.í než dvě třetiny odhadni 
'celny, nelze použíti při opě ,tné dražbě, byla-li prrvní (původní) dflažba. 
provedena již před účiinnlŮ'stí 'z,wkona; t. j. p,ř,ed 5; lednem 1938. (R.ozh. 
z 21. září 1933, R I 876/33.) 

O návil'hu na odklad exekuce (podle 'zá.roona čís. 74/1933 Sb. z'. a. n.) 
lze To'zhodnourti Ibez pře'ucházejícího ÚJs,tniho j,ednání. Pejem 'Zleměděloe 
ve smy:slu Zlákona čís, . 74/1933 Sb. IZ. a n. ne,lze rozšíiitJi. na veške.ré o,soby, 
jimž náležejí polní pOIzHuky. NárrO'k na ocbranu zákona čís,. 74/1933 Sb. z. 
3, n. mají jen ('soby, které se: skutočně zahývají zemědělskou prací, hOlspo
dařením na zemědě1skýC!h pozemcích, ať ji,ž vlaSltnich, neho pll'ona,jatých~ 
ar z této člmliolsti mají phmo, nebo as.poň :převátlně prwvídelné piijmy, jelž 
zahládají jejich ho~podá.řsllmu existenci TytO' p,ředpoklady mus,í býti 
splněny v den 'p,odání návrhu ':na odklade~ekuce'. J ,est 'zpravidilJa, vě1cí na
vThovatele, by v návrhu na .odklad e,xekuce podle zák. Čí'S. 74/1933 Sb. z. 
a n. všec:bny IPil'O rozhodnUltí dů1elž.ité skutečnosti tvrdlil. a dlOllcizal, aV:5~ 
&O'ud n~má se s Mmi-Lo ooaji spoikolj:iti, nýbrž sám vhodným způE'-obem podlo 

"§ ~5, ous,t. 2. ex. ř. s,e, snažtiJti, by př,elsně zjistil v'eškeré :rozhodné skuteč
nosti. Pfi tom nebude se tu Lz,e obejíti be·z výslechu vymáhajícíhO' věřit,ele 

.3, povmného. (Rozh. 'z 8. září 1933, R II 260/33.) 

Och ran a n á j e ID c Ů. 
Byt nemůže se' státi bytem ná,hTadnim V;81 smysllu Izálwna o ochraně 

náJjemců bez vědomí a souhlasu p'J.'Ionajima,tewe (vli3Jstníka domu), není-li 
totOlžný Is,e 'sihranou rvypovídající. K tomuto svolení není třeba výslovné 
úmluvy. Svo~eI1Í s,e m(lže státi i mlčky 0konkludentnímčinem, '§ 863 ob;;_ 
'7ú,k.), zejména tím, že vlastník domu JS,volil k pronájmu, ač podle okolností 
mus.iJ. věděti, že se jím má nájemníku zjedna1i náhradní Ibyt. (Ro'zh. ze 
26. s,rpna 1933, Rv I 1439/33.) 

Podmíněné odsouzení. 
Byl.Ji v případech § 265 tl". ř. palch:a:te,l př,ed.chozím ro'zlsudkem od-

, souzen nepodmíněně, nemůže sice souJd!, vyoo,š,edíoí pozdější ~ozs.udek" 
na ne'podmíněnosti ods'ouz.enÍ nic měniti, byť ji pokládM 'za ne,s.právnou,. 
nejsa. k tomu 'zákonem zrr..OCll'oo. Avšak o tom, zda do,aa,telčně odsouzení 
jim vys,lovené je podmíněné či ne'pod!Illíněné, rozhoduj,e' ,sám věcně , nejsa. 
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v·aJzan nepoďmí:ruělllos,ti předcho,zího oldlsouzení. {Rozbl. z 9. května 19-33, 
Zrn I 742/32.) 

Aby byLo IZle na,HdiJti výkon tves:tu podlel § 6, čÍs. 1 'zák. čís . 562/1919, 
musí př'edchozí odsŮ'l.liz,elIÚ podle § 2 Č3Js,ově ,spadati IPOd' uobu spácháni 
'Ť1l'els,tného' činu, ohledně něhlolŽ IIl.á býti naŤíz,en výkon trestu; nerruí proto 
,rozhodujiJcím, žie vinnÍk by;l odsouzen p'l~O čin ;rázu y § 2 cit .. zák nazna
čeného v dobe tam uvedelIlé, spáchaný pře d r o z s u d ke m, JeholŽ výk,on 
se má, nai'idíti, nýlb:r:ž ž,e se ho, dopustil před. sp <leháním stkutku, pro který 
byl tírruto mzsudkem ·ods,otUz,en. (Rozh. z 5. září 1933<, Zrn I 561/33.) . 

Jde o zmatek čÍ:S. 5, 11 § 281 tr. ř., !přiznal-li na[é:z:ací s,oud. obžalo
vanému podmíněné odsouzení, př'ehlédnuv, že, byl již odsoll'zen pro kráde,ž, 
při čemž vyslovena ztráta práva volebníhO' (§ 2 zák. čís. 562/1919); byl0,ť 
tímto výiroikem vyslo'\',eno i, ži8/ čin hyl spáchán 'z pohnutky nízké a ne
Čies~é. (Rozh. z 3. října 1933, Zrn II 95/33.) . 

Podvod. 
Lstivým prředlstilráI1Ím po' IJ.'IOlzumu § 197 tJr. záJk. j,el SŤi i přÍ1po;v'ěď pLnění, 

Je?: ,s'libující již předem byJ,odhodlán neplniti. (RolZh. ze '24. února, 1933, 
Zrn I 438/31.) 
, Zločin podlvodu lze přičítati jako přímé p3!chate,lstvi nebo, spolu
pa,cha,telství j.en, byE-li ·oblŽalovaní ved.elIli !stej,ným 'zlým úmys,lem Izloči
nem tím předpokládaným a spolupůsohil-li kl3.,ždý oz, nidl! při ,samot:ruém 
pácháni podvodu, :to j . při uvádění jiné oSlOby v omyl. (Ro,zh. z 23. února 
1933, Zn:. I 5-54/32.) 

Využil-li vělzeň omylu sp'rávy tres,tnice. v:zav na vědomi r01z.hodnutí 
o propuštěn] IZ t!l1elstu, s,pO'čívající na ne!spráVJ'}ém předpokladu, ž·e' s,i již 
trlels·t odpyJGM, ,dopustil Sie Ipřes.tupku podvodu jako V'ězeň v tl1elsiŤJŮoi po 
rozumu § 2 na,ř. čís,. 173/1860 ř. ·z,ák.; TIl3j tom nic . nemění, 'z·e jilž, vělzněm 
trestmice nenÍ. (Ro,zh. IZ 3. bře'zna 1933, Zm I 347/311.) 

Podvod, vydávaHi ;se mla,nž'8'1 'zesnulé slŮ'udlnlmu komis,aři 'za jediného 
dědice, 'za,t.ajiv jS'olU,cnost da1išího zákolI1Uého d1ědi1c,e {doelry 'ze,snulé), a 
maření exekuce, a;ci,zil-li pOlzůstalost,ní vě,c (CLům), když na.ň byla podána 
dědická žallolbl3.,. (Ro'zh'. 'z.e 26. dubma 19'38, Zrn II 160/31.) 

Paděiání dopravního OIslvědčemí na automolbil :veX!sáillin:. dolo.žky 
"Přihlášen, dosud není v provozu"; pro reJativní 'l,pŮJs'OJblilo'st k oklamání 

· úř.aJdů o povinlIlolsti daňové po rOlzumu §. 199 d) tr.zák.. záleží i na. tom, 
můlže-!i míti ·doilio!Žkla ta výlznam pro v'znik a trvání povinlI1osti platiti daň 
z motorovéhol vozidla (§ 14 ;a ná,SIl. :zák. čís. 116/1~!7). {Rolzh. 'zel 2,7. dubna 

.1933, Zrn I 35/33.) . 

Porota. 
Jde a p·orušenÍ předpis,ů §~ 313 ,a 314 tr. ř. a o' 'zma,tek čís,. 4 § 344 

tr. 'ř., byli-li porotci V'za,ti dio přísahy a'ž po př'81čtení ohžalo'Vadho spisu. 
(lR,o,zh. 'Z 2. fbřelzIDL 19'33, Zml I 165/33,.) 

P O řad p r á v a. 
Pro náil'otk dlráJby 'PlJ.'loti podnika.telli. pl'OVOZU a,utobusy o zvýšení jí'Zd

ného vzhledem k dohodě, již se Ipodnikiatel z3JVáza.1 dr.áze, že, nesnÍlžÍ jizdné 
pod! urč,Í)t:ou výši, }est přípusltmým po,řad prava. (Ro'zh. ,7~e 6. června 1933, 
R I 406/33.) .. 

Při rozhodnutí o přípustnosti pořadu pl1á/Vla jest hledě-ti nejen k tvrzení 
. žalobcovu, nýbrž i ke skutk,Qivé podstatě, jak vyšla najevo z ús·tního jed
nání o námitoe nepřípustnosti po·řladu p,ráv.a. Ohounik, kt61rý přešel do 
vlastnictví obce podle § 97, ·odst. ,8. St3N. i'. pro Prahu, je 'SlolU(!·ástí ulioe 
á sl()iUčástí veřejného s,tatJku, určeného, k všeobecnému uŽlváni. N:áJrlOk na 
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náhradu škody ze zanedbání povi.rilIlosti obee ' tiJdJrtž'b'V3iti tMWtvý chodník 
v dobrém stavu ne'patří na po,řad plI'áva. (Rozh. ze 14. zMi' 1933, Rl 842/33.) 

P O zem k O v á r e for In a. 

: Příděilové n~movito,sti, kteTé nehyly přiděleny jako rot1n~cký nedíl, 
moihio'll za ' účinno'sti ,zákona 'Zie" 27~ krvilina: 193'1, č. 903 Sb; ,z.o a n., až na 
výjimky v toIIllto zakloně stanovené, [býti po dobu uvedenou 'V' .§. 2, odst. 1. 
a 2. zmíněného 'Zálwn3J . me-zlÍ ž[vými zcizeny, ziatíž.eny a p'I1op·achtovány 
jen tS,e .svolením Státního pozemkxwého úřadu (Plenární rOlZh . . ze 16. října 
1933-, Pre,s. 669/33.) . . 

P r ,ac.ovn í S O li d,y. 
~ o , 

K přislušno,slti praclOrvních soudů nenáilelŽí spor za..mělstnavatel-e . se ' za:· 
městnMlcem o z'aip[t3.ceiIllÍ vyinkasorvanýrID peněz, opÍlrán-li ž:tlo'bní nárok 
o mimosoudní dohodu 's,e zaměsltnancem. (Ro'zh. z 22. čeI1V[1a 1933, R I 
558/33.) 
. .. OdID.ítl-li řádný soud a 'li min €if ot i žalobu, Jež,to j.est p,ři~s[ušným 
praoovni soud, není tOlto rOlzhodllJUtí 'zá:\Ta:zné pro pra0ovni · slo'ud (§ 22 r~l 
zák. čís. 131/31). U pracovního soudu jeRt uplatĎlorvati náďok zaměstnance 
-pIloti zaměstnavateli 'na náhradu šikody, O(přený o předp~s § 1157 .obč. zák., 
jakož i o to', že zamě'stnav,atel opominul vyk,OIn:ati ' přihlašovad poVinnost 
u sociálně-poji5ťo,vacího ústavU. (~O'z[h .. ze 16. 'září 1.9'33" R I 834/~3.) . 

PromlčenÍ. ;-' .,' 

Stíhací úkolllY, jimřž se přetI1huj-e p,rotmlčení, jlsou uv.edeny . v § 2,27 
tl .§ "5H1 tT., ,zák. jen pnkladmo; vyžaduje se v,šak, by stíhaci úl}.on srr..ěfor
val ,pro,ti osobě podeZlřelého (pachatele') a hyl adaequátní těm, kte:ré jsou 
tam uv.edeny; ne:sp,a!dlá slem dotaz na .okll"es,n,í úřad. kdlo je majitetem a 
(~práv~em tiJS!lciirny. (Rozlh. z 28. Ú,llto["a, 1933, Zm I 878/31.) 

ProzatímIl1í opatření. 
Zahájení vy,rovnacrho řízení o jmění odplkce v · Něnie,cku rreni o Slobě 

'subjéktivním 'oh:ro·ženJm dobytí nároku nt3.:vThovate,le podle § 3.79, odst. 2. 
exek. řádu. . '. 

Podmínka § 379,. odst. 2. ex. ř. o subjektivním ohro·žení uspokojení 
'pohledávky na.vrhovateJ·ovy jest v,šak splněIlla., u:činíl-J.i odpůrce, 0" jeho'ž 
.jrr..ěInú v Německu jest zahájelIlo vyrovnací řízení, u zdejšího soudu návrh 
na zaJbavení a plřikáJzání k vybrání tuzemského depositla. odJpŮTcolVa dl~ 
níka za tím účelem. aby majetek ten př-e'Vledl dO' Německa. Lhostejno, zoo 
navrhovatel je'st Sltáltním občanem říš,e německé, čj) SltJáJtU če,skoslt()ven~ 

~gkého. ' (Ro'zh: z 5. světna 1933, R I 409/33.) 

Pří S 1 li Š Ii O S t. 
I lkJdiy,ž soud ZJkJoumá svOlJ. nepnsl1Lš.nos,t po<ll:e § 261 úr. Ť., mUJS!Í se 

.obmeziti výluooě na ,č'my do obžaJ.oby pojaté, přihlížej,e o'všem i ke 'změ
-i'láma doplňků:r;n, jichž dOlzna..l Olbžalobolll st~ha.ný skutek okdJinoSttmi, vy-
;šlými :l1lIaije,v,O' pfi -ihlavnJm, pře!liČteni. . o'. ". • 

Není třeba, by soud, . vyslovuje se o' 'p,e:ptříslu:šnosti, in~l po, ruce plný! 
dlůkJaz viny til.'e,stnýllIl. ,člÍnem, o němž IIolzhoGIlJouti je,st soudu. ip'()Irotnámu. 

: (Rozh~ z 15. bfelZlIla 1933, Zrr.. I 1026/31.) ' . 
. SUdiště podle .,§ 88, 'odst. 1. j. tll., IPlart:tÍ j!en tam, kde sml'Ou.va o. sp~TIlišti 

. výslovně !byla uzav-I-ena a p1slem:ně prolkálz,ána, ni.k:ói1'iv tam, kde': s,e m.~sto 

. E.p1něrti dovozuje 'ZE' z'ákona a lůkO'li ze sml6.úvy. '. Upliatnění nároku na 
Zthodnooení nedOlp!l:atku: kupní ceny ' ia nemovitolst: není ani ,žalolboů o zá-
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stavní práv,o, ani ža1lobou hYIP'oteká'rnri (§§ 81 a 91 j. n.) (Rozh. z 30. června 
1933, R I 612/33.) 

Učmilo-Li lstá,tní zastupit.elství návrh na potrestání jedním ze soudů 
spá0haného činu (v hlsto'ri.ckých zemícih), ač mu podle, stavu spÍlSů v době 
návl1'hu z.řejmě ne'Uišlo, ,že předs,tihl (slOove,nský) soud bydliště (pobytu) -
'§ 52, odst. 1. tJr. ř. ~J § 17, odSlt. 1. 'zák. čl. XXXIII!1896 - \p'I1OjevRol tím, 
že žádtá, aby trestní věc pll"ojednal soud spwchanébo činu ve 'Smys~u § 52, 
odst. 1., druhá veta. tr. Ť., a § 56 tll". ř. (Rolzh. z 8. 'září 1933, Nd I 378/33.) 

p ů vod c O v S k é P r á v o. 
. V odstJa;yci pIWém § 28,. čfs. 3 ·zák. 'čís. 21Sit926, j'sou staa10veny pod
mínky zákonné licence pro samostatné litelrární ,e.elky, kte'ré .SVOU pOdL 
sta tou JMU dílem V'ědeckým. Slova odls,t. 2,. § 231, čís. 3: "Totéž" platí: o 
sMrká,ch ... vztahuji Ble na Višec,hny podmirruky starrwve!n:é v ' odst. L Pl:atí 
úédy i pr-o sbirlk.y zmíněné IV odls,t . 2. V'šle,chny podtm:íll1ky 1. oidS!t. Slt3.lIlioNlené 
pro 'Samos·tatne literární e.eil.kY, kte'ré jsou sVOIu podstatOl\l dilem věd.ecký:ni. 

NoVý zákon o práViU _ pŮiVIodciOIVlském ne'připlouŠlúí mOlŽlIlJost s'e'staviti 
škoLní Slhírku 'z kte,rýchkoliv d:ěl někollika autoru, nýbrž dOlvoluje převzíti 
bez souhlasu autora do sbírky, uspořádan~ k potřebe škólní jednak jed
notlivá. drobná vydaná díla., }ednak jednJotlivéI !IláJč:rty: la olJr3Jzy Z· vyďanych 
dlěl j.en k vysvětle!Il.í textu. Další podlL.ínkolU. je, jhy sbírka s~ouiill.a pOltřebě 
školní po případě :vyučov.aci; tort·o uI'Ičlelllí ffiUS'Í býti 'zřejmé 'L VlIlIitřního ob
iahu díla, nikoliv j,en z foTmáilního OZtThaJ0e!Il.Í nla! titulním hsltu(o:bialu) neho 
v předmluvě'; úče,l ,školní ne,bo vyučova1CÍ musí hý.ti prin:..érn.í a základní, 
Vryp~ývající z výibelru a uspoiřádání látky; tento účel dHa ne,vylučuj-e všlak 
okomo,slt, že je'st ho v,edle to.b()lpouŽívá.no to,ké k ji!Il.ým. ÚJčlelům. 

8bírka'IIŮ k potřeběško.J.!IlID a vyulčoV3Jcí po rozumu druhéhol odstavce 
čisl. 3 ~ 23 'z.ák. čÍf3,. 218/19,26 nEll}z,e rozlllrr..ělti jelIlJ ,čítamky aj uCJehIliÍ0e, nýtblrz 
spadají s,em i jiné u6ehné pomůcky, které svým uElpořádáním sledují 
určitý ÚJČe~ lško[.ni nebo , vyučovací. Při tom je :ne'fO'z.b:odné. 'z,ClJa je takolVá 
sbírka ur'čenJa ke hromadnérr..u :v'yučo'vá!Il.Í žáků .s ' učiiteli na ško,láchi veřej:. 
nych neho slOukil"omýlch s výjimkOl\l srtururu vysokoBko'lského'; při ' slbkkách 
k powebe vyučo'vací s,tačÍ, s1ol11'ží-li sa,mol\1lčbel. Ro'V'!Ilětž je nelrozhodné, z·d!a 
sbí'rka byla schvá,loo.a pŤÍtsl11'šnými úřady ·ško,lními, p'o přípOOiě ,z,daškolní 
předpisy takového ,schvállJení vyž,ad'ujlÍ;' učeilmé I{)ISlIlJorvy mají však VYz.IlI3Jll 
při řešelI1Í otátzky, ,zda shírka podle objektiV!Il.ich 'znaků otdpOi:vidá účellu 
SIV1ého určenÍ. . . 

Omezení . p'ře,vz.e·tí na tis(ko-vý .arch 'zna;čí jen nej'Z8JZlš!Íi Ine-z, ktelfá !Ilikdy 
ne,smÍ bYti př.eMOIČe!Il.a. ; i když přeViz,a,tá čálst vyholVUje této bmacici, ' musí 
.kJrome toho rbzls·ah plřelV'z.eti býti též OSlpll'laved.lnen ú6eifem sbírky. (Rozlb • 
'2:,e 24. :bIř.ezna 1933, Zm II 96/31.) . ' 

Hozkazní řízení. 
UjednaiLy-1i Sltr3Jny v dJiužním úp~su, že k flolzlhlodnutí sporů z dlU!ŽID.ího 

úpisu je1st příslušným soud v histolriJckých zemí0h, jest otázkru: pŤÍlpli'srt
lLO::iti rozkazniho řízení po,sU'1IoV3Jti podle práva plaitmého v historických 
zemích. NestaČÍ, je-li .listina, na jejímž zákilac1ě s·e žádá o' vydání íp1ateb
ní:ho rozkaJzu, olvěřena v,eř.ejným not'áiem na S~ove']1sku. "Tuzlemsikou" ve
řejnou knihou ve' 'Smyslu § 548, čís. 3 c. ř. s., jtes,t rozuměitJi jen IJ'OJzemkoviO:u 
knihu v hmlt·o'rickýoh :zemích. (Ro·zlb.'. ze 16. června 1933, Rv I 3·30/32.) 

Jl o, z v jo h ~ ne j vy 'š š í ho ' P od:i ní. 
Záz:nam Izá,Brtavnibo prÁv.a, kte:rý: neJbyll. vymože!Il.," nýbrž byl pŮ'vo~en 

'podle . žádosti pl1elIlotaiIltta lIla ~zákJJadě' dll.užníh'o úpisu, na' něm~ ,nebyl pod
pis dlwžníka '!Soudem ,n'eool notářem ov'ěŤ,en, 'nemuslí podle' § 41; píSlIň .. ' '0.) 
knih. zák. býti ·StpiraVe!Il. 'Sporem. V ta,kto,vém ' případle né'Pi'irc.ll:á:zi ustan'OfVťlní 



434 

§ 228 e,x. ř. vůhec v úvahu, !čL, nehyJ-li z jinéhO' dJůvodlu odpolr podán, 
neměl exekuční soud ,zákonného podkladu (§§ 2:10 a 228 ex. ř.), :by ke 
kn ihovně 'Z,alznamena:né pOlbledá.v'c,e ,neplihHžel, anebodpůr' odká;z,al na 
pořad pifáva, nýibrž měJ, došl'Ů-li k ovětnému předložení dlužního' úpisu 
po ověření podp~su preno,táta třebas po skončení rOlzvrhoiVého roku 'zaznar 
me'nanoru pohledávku plřiká:za-ti k hotovému 'zapl,a,celIlÍ. Lho,stejIIlO<,že kni
horvní soud zbytelčně a nemístně udělil lhůtu k sp:rayelIllÍ 'záznaffiu. (Rozh. 
z 13. února 1933" R II 20'/33.) 

Říz e n í kár n é (a d v o kát ní). 
Odvoláni 'z nc.iJ.e,zu kárne rady advokátní komcry ve prospěch obvině

ného 3idv-oká,ta rptří~lUJší jen obviněnému samému, niklo]iv i jiným osobám 
(příbuzným obviněného). (Ro,zh. ze 4. z,áiří 1933', Ds I 35/33.) 

Obviněný advokát má právo zúčaslt.l1iti Ee ústního líčení v kárném 
řf:uení; Jest rplfotO vzíti 'zřetel na j,eho odův1odněnou žádofl,t, za odročeni 
líčení, v niž o5vědčuje překálžku, která mu brání k 1íčlení se dostt3!viti 
(nemoc lékařem po;tvrz,enou); ne,sttalo-li S,í} tak a bylo-li pře,s> tOl i\Jíč,ení ko
ná,DlO v nepřítomnoslti obviněnélho, jeEt lodvolacímu soudu k odvolání ob
Yiněného káxný ná[ez zil'uMti. (Rozh. z 23. Ťi.jna 1933, Ds I 20/32.) 

S, i 1 II i Č II í řád. 
Výj,imečně he vyhýlblati napravlO, neibyLoJi j>iného výc.bJodislka podle 

smvu sil..nice a Il'uchu na ní k 'z lab~',a;ně[lí nelhody, hrozící z vyhýbání na
levo. Takovýmto zvLálštnÍID dúvlolČliem nen.í~ ž,e vlozkta pll"olstě' ne,chce ze sv:ó 
ne'správné sťralIly ulmouti a biJčem po'ukáže, by protijed-oucí vyhýihal rov
něž na nepraíVou 'stranu, 'z,ejména, stalo-li se tak v ;nepř,ehledné za.,tálSoe. 
{Ro'zh. 'z 18. únoil'a 1933" Rv I 21M/31.) 

St 1 uže b II í sml n U v a. 
Je-li desítipr'olCentní pl1.rá:žkllJ k účtu částí učtu, jejž !za.platil host 

hos>ÍiDJskéffiu po případě č~šníkorvi jako jeho ,zřÍ>z,e:nci a pHslu:ší-li jedí .pří
pad!n,é rozdělení číšníkům JlO'sti:nskému, jelst k této' při'rážc,e přilhlíž'e ,ti jako 
'k čá,sti mzdy. (R'Ů'zh. z 11. úrr!,olra 1933, Rv I 1742/31.) _ 

Pro 'Zaměls,tnance živlliostenského spolelčenS1.,.va neplatí ptřed'pisy zá
kOTIla o o'bchodni.ch pomocníci'ch. 

Us,tanovení § 1162' d) obč.zák. nevztahuje s'e n!čL případy, kde byl slu
-žebru pomě'r ,zrulŠ,en výpovědí:. 

Z to hi), že soukromý 'zarr~ěstnanec byl ustanovellli definitivně', neplyne 
ještě ° ,sohě, ž,e sJužební p'omě,r byl ujednán ,s vyloučením výpovědi, tedy 
nllJ doživotí.. K ujednám nevypověditeJnOlsti z.aměstnrunoe gremia .obchod
n~ch jednat'elů hylo by třeba řMnéruo) usnesení př,edstavenstva gremia. 
o~'chodních jedlIla;telů. Pouhé proj-ervy ,člelIlů předts,tavens,tva 'za jednáni ne
mohou nahr:aditi řádné a pro gr,effi.ium 'závazné usnesení jeho, před>stav,en-
StVIčL jako celku. (R'o'zh. ,ze 16,. úno,ra 1933, R,v I 989/31.) -

Sm 'ěnky. 

Směnečný dlužník muze směnelcnemu věřiteli namítati, 'žel ind:os,ace 
na něho byla neplatná podle § 55 VY'I'. ř. 'z 'roku 1931.. (Ro'ZhL 'ze 3. břelzna 
1933, Rv II 106/33.) 

Při směnečných žalo,bách je,st ž,llJlobní ,žádost, by byl vydán směnečný 
platethní příkaz, uil'čitým žall()ibním žádáním ve ,smyslu §§ 226 a 78 c. ř. s. 
(ROIzh. 'z 5. října 1933-, Rv I 1759/33.) -

Stačí, byly-li nedo~tá:vajíclÍ 'sle náležitosti směnky d'Oiplněny po vyc1áni 
směnečného pla,tební,ho tpmazu, sltMo-li se tak nejpOIz,ději p'řed vyne,sením 
rozSlUdku prvé ,s,tolice v řízení o námitkátch. 

f 
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PJ."oMášenÍ ruko}emské není podstatnou části směnky a není příjemce 
směnky oprávněn vytýkati nesprávnost rukoj-emského IpfiohlášenÍ. 

Lhos,tejno, zda, podpis vyda,tele, by(!. umistěn 'pod podpisem příjemce 
a rukojmíhO' směnky, či vedle IlJi ch, jlen když. sle tak st alo pod k'onteoctem 
směnky na její Ipřední sltraně. (Rozh. ze 7. října 1933-, Rv II 753-/33.) 

Soudce - disciplinární. 
Členskou příslušnolsrtí k nemeoké, nllifiod'ne-socialistické strano děllnické 

(DNSAP) po.rušil ISIO,l1J(We přís,ahu věrnos,ti k Českos,}io'v,eIliské repub1ioe, ve 
smyslu § 3- zák. čis. 13/1920 a doplUlstil se siJ.už,ehníbol p,řeČtinu podle § 2 
zák čís. 46/1868 tak; 0árvažného·, 'že nemŮlže, býti nadále pone,chán v řadách 
s,oudců. 

Pl'Dvinělli tO' nenapravuJe' skutečnost, lŽe 'Zel :SltJrany vysr1:loUipil v době, 
kdy státní správa. přikl'očiJ.a k zaJtýkání a tre'stnímu btíJhlání osob pracuji
cích ve službácili 'oné strany; nervyviňuje hOl, ·že předtím ne,byl na závad
no'st onoho členství Upolzlornen. (Rozh. z 29. září 1933, Ds II 9/33.) 

s pol e Č e n s t v a výr o b ;ru í a h o s pod á ř s k á. 
Ustra,novení § 88 zák. I Č. 70/1873 má za účel hospodářský p,ořádek a 

má ochraňovati jak Č[eDlstIV'O ,1laJk. ve,ř,ejnos,t před' fmuc:11rlosním jednáním. 
Ani pDruš,enÍ onoho porřádku, ani poškození členstva. nebo velřejno'SJti 

nenastlalO' a proto nelze shledati překročení 'zákornného' okirub.u působnosti 
spo1ečenstva., vytyčené v § 1, naplňující pO' orhjelktivnÍ s,tránce, skutkovou 
pods,tatu pře,činu podl€! § 808 ,cit. zák. v o'patř'ení, aby p'f'odejny spotřeil:xníhD 
d.ružstva byly v dlobě dem{)n,strwční'ch projevů uzaiVřeny, bylo-J.i učiněno 
jiné op-llitření, aby si členstvo mohlů ,své potřeby Vlčas obstall"ati. (Rozh. ze 
26. du hna 1933, Zm I 513/32.) 

OtálzJm, zda jest někdo č1enem Ipřiedstavenstva, tedy i ·zda byl jím 
řádně zvo~en podl,e předpi:sů ·zákona, i s,tanov, nem..Í vnitřní ved druž:snva 
a, spadajíc v rámec doz·ol'u na splnění ()Ipovídaci povinnolsti, půdléhá roz-
hodnutí s,oudu. (Rozh. 'z 8. č,ervna 1933, R I 376/33.) . 

81P101ečenstvo' jelst 'zřízeno tep'rv,e .zápli.slem do společenstevního rej
stříku. Nelstal-li se tento z,ápis do 7. bfelzIlJa 19B-3, fiiE'he, vyholV'eti op'O'vědi 
ipodle § 19 zák. čís. 44/1933, domáhající Ise, 'Ziápi,su nového záloželllSk.ého 
spořitelníhO' spDlečenstva. (ROIz.b. z 22. čelfvn.a 19-33-, R 1555/33.) 

S.polečnost s r. o. 
Zás,tupce společnosti s .r. o'. může býti opJ"ávnen k úča'stenství na 

vallI18 hromadě, ,anilŽ by 'z-árov,eň rr.us,iJ. b~i 'zm:o,cfi'en k výkornlU hlasolvacího 
prá;m. (Ro'zh. z 2. února 1933-, R I M48/32:.) 

Sp ol up a chat el stvL 
Prol předpoklad spolupachatelství někoHka 'osob při témžel tre,stném 

. činu ne,sta,čÍ, ž,e byl uskutečněn ,stejnÝ(, k témuž protiprávnímu Úičinku se 
nes'oucí ,zlý úmysl doMenÝ'ch {)soh. 

OSůhy, jejichž úmys,l srr.ěřuj.€! k témuž protiprá,vnímu vý.sled'ku, j:sůu 
spolupa,chateli jelI1, spolupúsohí-li p,ři ,samotném jednám, ve kte,rém zákon 
spa,třuje s,tíhaný jím p,mstlředek usik.ute,čnění dotoe[l.érho ziLéhlQi úmyslu (vě
doue,e ka.ždý o' ste-jnomelJ:'Ilé činnDsti o·statnich). 

K posouzení, odpovídá-li ta která 'z o,s,oh z:Úlc.a,stně'Thýich na určitém 
trestném činu jakO' ,spolupachateL je nerz.hytm.ě třeba i 'zjištění, jak.ým způ
sobem, na.jmě IDéLy a kde byl spole,čný, zlý úmysl tou ~temlU z ooob těch 

'uskutečň,ován (uskutečněn), nezůstala-li př-e's slVŮj úmys,l vůbec nelčinnůu. 
ť;am.b. 2e 23. února 1933, Zrn I 5,54/32 .. ) 
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Sp o I u vin a. , 
SpoluvLoo na krádeži. 
N árvod a pOIL.OC jsou ro,vnoC!enné formy viny a kaJ~dái 'z, IIliloh n.apilluj-e 

již S'Mna o s'olbě pojem spoluviny. 
Záleží-li pIi'spění k be-z,peČJ1ému vykonámí zlého skutku j,en v úmyM

ném opa,tř-elllí prostředků, předpokládá pojem tmstné pomoci pOl strálnce 
objekfvní. ž,e pr:o:střed,ek 'byl hlaV1lírr~u pa,chateli ,skutečně odevzdán. 

, Po stránce subjelIDtivní předpokládá trestná 'pomo'c, že spoluvinnik vi 
o 'zlém úmyslu hlavního (přímého) pac,hatele a jedná v ÚIDy;sllu, by známý 
mu úmysl hlavního pa,chatele byl uskutečněn. Není třeba, by sp,olluvilJ1ník 
měl (v době trestné pvIL.oci) přesnou představu o zlolčinu hlavním pacha
t8llem ''Zamýšleném ve vlš,e,ch podroibnoste,ch, oojmě pokud jd,e o jeho před'
mět. ro:z,sah, místo a 03.iS'; stačí, ž,e si představuje skutek chystalllý hlavním 
pachatelem v ,hlavnkh ryse,ch. opodstatňující,ch určitou tre'sitní skutkov'oi{l 
podstatu, ž,e ví, ž,e osobou, které jest nápomocetlll. budle pOlškolzen (o:bfOiž,en) 
statek, který je z druhu právnkh ,statků trestním ~ákonem ,c,hráněnýc~ 
jednáním (opon:inutím), které jelst 'Z druhu }ednání (.opominutí) trelstnÍm 
zákonem s,tírumý,ch. (Ro'Zh. 'l. 10. dubna 1933, Zrn I 3041M.) 

St ar o sta. 
Obecní sta msta, jemuž pří-sluší výkon mí,srtní a siln,1ční p.oJide, může, 

i když je k výkonu služby určen strážník. kdykoliv výkon této, slUlžlby , 
provésti ,sám 13. k potlalčeni (plř,eIL.ožení) odp'orru, k13ideI1ého ois'obo'll, pmti 
n.íŽ úřední \Zákrok směřuje. užíti pn.měřené blradtiální síly. ani~ S€ tím do
pouští pIř,e'stupku podle § 331 tr. z,ák. (Rolzh. 'z. 18. února '1933, Zmi I 28/33.) 

Telegrafy. 
-o, • P~echovayit,el ID:usí ,si op,atfliti kon'cesli (povolení) j.elště než začíná 

raJdioteH~fonní " zanzem pře,choV'á."'lati; s .opatřením si a 1př~'ChOlVáváním za
'ÍÍ'zéní (se ses,trojením a provoz.em stan: ce) mus,í sečk'ati ; ".'lIŽ hOl dojďe 
~práva., že mu povolení (konce~el) bylo uděle'Ilio; pro oo'ztrestno'st nesta.či 

'pť.mbé ohlá,šení nebo mylný předpoklad př,e,chovavatelův. že p,ře'cho'vávámi 
byJo určenou jím o'sohou k Je,ho příkaJzu ohlášeno (§§ 3" 233 tr. zák.). (Ro'zb. 
7." 25,.' břelzna 1933, Zrn II ' 240/32;) " , . ' , 

Amplion sám 10 ISlo'bě ne,spadá pod pOljem l".ad:iJorte~eg·J:'afníoo nebo radJio. 
teiLefonního za.řÍ'z,ení po rO'ZUILU § 24, o(Lst. 1. zák. ,c,. 9'11924; neDlÍ proto 
k přechovávání amplionu' třeba pOlvolenf ve smyslu tohoto zákona.. (Rolzb. 
z, 29. května 1933, Zrn I 1020/32.) 
" KOiIloolslŮ'vaný obch~dník, k,terý ll~edváděl rac1ios,tanici. k pJ1opagaoi 
rozhlasu (za účelem reklamním) v jiné obci, než y'e které měl ,ohláJšenou 
a fP'ovolenou prodejnu, dopustil s,e tím, že tam neCha1 přístJ:'oj v úschově" 
jlen admini,strativního deHktu podle § 24, odst. 6., z,ák. čis. 9/1924; avšak 
osoba, kte,rIá vzala aparát ten bez p'ovoleni do úschovy - třeba,že jen pře
chodně, ,na několik máJo dní a z ochoty - d,opustila s,e tím přečinu podle 
.§; 24,., odst. 1. zák. čís . ~/1924. (R,ozlh. z 25. září 19331 Zrn II, 388/31.) 

Pojem "přechovávání" ve smysJu § 24, od,st. 1. zák . . cÍls. 9/1924 není 
l'Iovnoc8lllTIý pojmu držby ve smyslu ' občanského zákona; vyžaduje., by 
obžalovaný s,am měl rlllldioltelefonm přístfOij u sebe (by přist.roj byl v do

. ~a~u jeho ~aktické mcci pe'užíti ho). (Rozb. z 20. října 1~33, Zrn I 192!33,) 

'" T is'Jro v ý "z á'k on.",' 
,r . . :'; Nebylol-li vz~áje,n.ém t~estním řízeni pro pře.ru,n pTo,ti boopelčnol~!d 
cti, po~~d s,e týoe pro pře,stlIpek podle § ,6 ttsk; nolV~ pOl šest měsíců po
kračováno, pominula trestnost činu , promlč'e:ruím J)QQ.1e, § :4,0 < tisk. z,ákona, 
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třelb~Jže faktický kliď řfzení nastalz,a,viněním ' (opommutím) .soiUdu, nikoW1v 
·SioukiroméhD obžaiLoIbC'Je; ,nez,álelž~ ani na tom, že šlo o ÚJkJOIDI, na který SI{)U' 
kromý ohžalo:bce neměl podle p·Latm.ý1ch př,edp·i,sů 'z,áko[1Ilé mgelreruce,. (Ro,zh. 
'Z 25. dubna 1933, . Zm I 112'3131.) , . ." 

Výstra,žná tištěná tabulka., upo'z.orňujílcí v,e .smyslu nař. lLÍsto-drž, mor. 
oz.e 17. ledna 1914. č. 12 z. zák. (§ 7), že sle v j-eljimokO'lí pTováJdí tráveni 
wan Ia podobných škůdlců, je tiskopisem uroenýri:f jén míSltnÍIn jp'oltiíebám, 
na který .se po:dle 3. "odstavce nevztahuje 'zá,kaiz 1. a '2,: odstavce § 23 tisk. 
zák. ; vyběr místa, 'na němž má býti umístěna; je pOiIlJeooán majiteli hoodtby 
a je obmelzen jen účel'em vjstr,ažné tahulky. . . 
'" I když 'hyla tabulklll! tl.1 přibita belz po·volelIlí úřadu ha telefonní tyč, 
nejde 00 porušení předp i su ·druhé věty třetího ·odstaV1ce § 23 tisk. 'z-ák., 
,který: předpokládá, že j'sou místa · k účelu ta:rr.. nazu:llic.erniému úřadem 
určerua.; ' ne,ní-.Li tomu tak, nemůž,e vyvěšD:vání (připE,:lrvňorvánJí) vyhlášek 
v . prvé 'věltě třetího odstaVíce dto paragrafu míněnÝ'ch 'z,ak1ádati skutkovo-g 
podstatu tre'stného činu. (Rozh. ze 16. květIlia 1933" Zm II 1711P3.) 

Leták, ktexý je v podstatě pozváním ke schŮ'zi lidlu, přesltává býti 
pouhou vyhlá,škoru ve smys'lu § 23, odst. 3. tisk. . Izák., OIb1sl.1huje:-li i nepr'av
divou zprávu po rOlz.u:rr..u § 18 zák. na ochr. re'P'ubl. 

. l Přestupku podJ.e § 23 tisk.. 'Zák. do'pouští s·e i ,ten, kdlo dlá, 'Z,a, slebe 
vykolIlati činno'st tam na!zoocenolU !lJed'OIS1pělým dítětem. (ROIzh. z 30. kvě.tna 
1933, Zrn I 472/33.) 

Úpa dek P' o dJ vod II Ý Cz II e 'd b a1 o ~ ti): 
Při 'zločinech podvodného 3J př·ečinedl! nedJbaléhO' úpadku j.e možné 

spolupachatelství dlužníka .a osoby samostatně jehO' věd vedou'cí na témže 
tre,stném ·č i n u v tom smy.slu, ,že k 1.1 Ž d ý1 z nic h - v p,řípadelch § 205 a) 
tr. 'lák., po příp~dě u prO'vádění p o v ,š B Co Jr n é dohody a p O' V IŠ ech n ě 
spole'čného úmyslu pO,škozo:vacího - pfeldsevezme sa:rr..os,tatně jednání, 
které buď v souvislosti s j'ednáním druhétho sPQlupachatele 'z,půs,obí škodný 
výsledek zákonem předpokládaný (z.ma.ření neho ztenčení uspO'kO'je,ní věřL 
. te}stVl.1 nebO' jeho části, pOIŠk01z.eIIlÍ 'všech nebo· některÝ'ch věřitelů), nebo 
způsobí tr-estný výsledek někteTého 'z tě'chto d'ruhů, ktery by byl nenastal, 
kdY'by bylO' 'Zůstalo jen při jednání druhéhO'· spolupa,chatele. 

Jest v,šak nemožné (vylo'lllč.eno) spolupruchatelství onlě<ili oisO'b na 
témže tre·stném IS k u t k u, Ila témž,e k o n k If e t ním je,dnání (úkonu) ~ 
ktelré sle staLO' nebo mělO' státi p·ří,Činou nelbo j,edno'll z pnčJrn šJmdy (újmy) 
welstným zákonem předpokládamé. 

ÚJmn, kte.rý předls'ť.IVzala. osoba od ,ď[užru'kla. růz~ třlehas jinak veci 
dlužníkovy samosta-tně vedoucí, s dlužníkem dOT()Izuměná (srozuměná), 
naj:rr..ě provádějící po případě slpO'lečný s dJužníkem úmysl vy hro cen Ý 
na ten t o ú k on, mů,že jí býti přičítán C'za předpokladlŮ § 5 tr. 'z.ák.) jen 
jako spoluvina nebo , účastenství. 

Do,šlo-li bez takového individuelně vyhmcenéhD dolrolZumění pIŮ' po
v.šecJmé dO'hodě nebo třeba po V'zlIliku povše,c.hně slpo!lečnéhOl úmyslu dluž
níka i osO'by jehO' věci samostatně vedoucí, zmařiti nebO'· ztenčiti uspO'km
jení věřitelů nebo jejich části (§ 205 a) tr. zák.) (nebo po nabytí vědomí 

,oběma O' nes,chopnost; d.lužlllíka k plac.elIlí .(§. 486" č. 2 tr . . 'zák.). k oj,edině'
lérr:u Ukonu jen dlužníka neb, osohy jeho věci staJIlOlstatně vedoucí, jest pří
'mým .pa.c-h-;;t,telem jen ta z těchto O'SQb. j.ež úkon ten plředlsev'z,ala, kde,žto 
dr:uJ:1é '.z nich lze přičitati úkon ten jen podle § 5 tr. 'zák. jako slPoluvinníku 
·ne.bO' ú'Č2fltníku. pO'kud nenj toto při.čítáni vyloUJčelIl'o tím, Žel jde v úkonu 
o trestný čin ·nedbaJý (§ 486, č. 2 rtJr. ,zák.) .. (Ro'zh~ ze 23. ÚIl!oo:a 1933, Zrn I 
554/32.) .. ' . ' . 

, . ~ 'Ustanovení '§ ,486, č. 2 t(('. ~ plruti i, Vif\O toho, ik!dJo plní schválené 
VYJ:,ovnáni. (~plácí přís]ulšné kvoty ' věřitelům); . uvooJomí-li 'si (při p-rov9zU 

" st~réhO' nebo novéhO' podniku), ž,e je znO'Y1l ne~s·chope[} pLatiti, IL.usÍ O'hlásiti 
včas nové 'vyroVIlJání (úpadek) : (Ro'zh. z 5,. května 1933, Zm I 1036/31.) 
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N HschopnolSt k p~alcení pOl rO'zuIDIU § 486, 'Čl. 2- tl'. 'z,ák. lze slpatřo'V'.1,ti 
i v tom, že byla na olbŽiaJorvaného podálIla 0e~á řada, žla.loh a exekucí; při
čítání této nels,c,bopno·sti k pla'oení a V'zn,jknuvšího, 'Z ní poškození věřitelů 
lIlení po případě na 'Zláv8jdu, že by k př,eldlLUlž1ení ne.byLo došlo, kd:yby nebyl 
nas,tal nepřHdvid'aný a ohromný po,k1e,s oern. (Rolzh. IZ 22, května 19'33·, Zrn II 
98/32,.) 

Pře'činu podJ'e § 486, čís. 2 tr.z,áik., nelze s,e· dopustiti opominrutím 
ná'Vtrhu na 'zahájení vyrovnae:ího· fízeiIl:Í (úpadku), je-li vymvnad říz,eni již 
v běhu; předs,evzal-<1i však úpadce v této, době neklbelrý z po,s:itivnich činů 
v 'O'nom ustanoyeni zálk.'Jlla, uvederných, mohlo, by jíti o pře,čin § 486, čís. 2 
tr. zák., avš,ak }en, kdyby šlo Ol čin IPodJe vyrovnacího řádu ne,iLolVolený. 

Přečinem podle § 486, ČÍS. 2 tl'. zák., spáchaným po skončení vyrov
nání (epllnění 'záAv3!zků z něho plynouc.ích), mŮlŽe být[ Úipadce, uznáni vin.ným 
jen, ,stal-li :8,81 znovu ne,scho,pným platit,i a poškodil,li - věda .o této své 
nově Ilia.st~Jé neE>chopnos,ti - a. nediballosti své věřite'le', nebo jejich ča,s.t 
zp,us,ohem v § 486, čís,. 2 tl'. z~k. uvedeným. (Rorzh. z 22. záři 1933, Zrn I 
410/32.) 

N ej'de o n€,dlokonané svádění ke spoluíV].nf} na p,očLvodném úpadku 
!plodle §§ 9, 5, 205 a) tl'. zák., nýbrlŽ jen na maření Hxe'kuce podle §§ 9, 5 
tr. zák. a ~ 1 zák. čís. 78/1883 ř. zaJL, sváděl-li Slice rllužník jinoll osobu 
k tomu, by uplatňroVJaila v,e, vjT!}ovnacím řÍ'z,e,ní dLUlŽníko,vě, ne'existující p,o· 
hledávku, av,šak vůbec nepomýšle,l na, ·zik.rácení 'svých věřitelů, nýbrž chtěl 
podáním n:á,v~bu na zabájení vyrovnacíbo řízení docíliti jen oddáleni drr'ažby 
nemov1Jtostí za účelem jich výhodně'jšího prodeje ,z v·olné ruky. (Roz,h. 
'Z 2. října 19:33, Zm II 382/3l.) 

U š k O z e n í n a těl e. 
Vino.u (proviněním) p3Jcha,telovým (§ 335 tr. 'zák.) jeJ v př.ípaďě ne

"Vědomé nedbalostd. již, neosvoočil-li dbalo.st nutnou:a dOlSlta'te!č:nou k 'zla.
me'zení nebezpelcí a ,škody, ač mu to' hYllo, podJe jehol tělelslIlého :a dUJševního 
stavu možné>. 

§ 2 f) tr. zák. ne'lI1á na zlřeteli nahodilost jrednání (opo.minutí) p3Jchru
telov.a, nýbrž výsledku 'z jednáni (o.pominutí) tohol iV'ze,š1ého; ojedrinělo'st; 
opominutí je skuteč~lrOstí pro otá:zku nabo.d"Josti v onom Ismyslu be'~JVÝ
w ,amnou. (Ro:zh. z 18. únoTa 1933, Zm I 1046/31.) 

Útraty. 
P.ro. usnesení Ol útratách podle § 390 tr.:ř. není p,řed.etpsána Uf,čitá 

fOTllia O'znám€ní; stává s,e účinným, .a,t bylostra.nám o'známen'Ůi do'ručeID.Ím 
písemného, vyho.tovení či jen ústním prohlášením; v tomto pHpad:ě pOlčíná 
se lhůta pro stížno·st proti usnesení tomu podle § 481 tr. ř. ode dlruel ústního 
prohláJš.ení; napotomní doručení písemného vyhotovení neILá pro tuto' [hůtu 
,-výzmmu. (RolZh. z 18. února 19:33, Zml I 1012/3<2.) 

V e r S i O i II r e ID. 

DodáiruOi-llli ,Sltavivo· k objednávr(~le m~:mž·ela, jenž ho po.užn ke stavbě 
na po'zemku, js,oucám ve sipoluvl3Jstnictvi jeho 'a jeho manž,elky, jest dl{)
,d3Jtel op,ráNněn domáh:Lti se· p o lov i c e, úplaty na objednatelově man
·želce. Lhostejno, že manželka !pro'jevi~a pŮV10dně nesouhlas sle stavbou, 
když se později, hla,vně y době, kdy bylQi sta-vi \, 0 používáno ke, stavbě, 
nevz,elpřel::J_ tomu tak. účinně, aby její projev nesQiuh1as.u půs,obil nejen 
·plI'ot.i jlejímu manželi, nýbrž pToka:z,at€~ným způslobem i ,pl'oti do.dateli. Lho
s,tejno, zda manžel mě,l úmysll jednati V' zájmu Sivé man.ž'elky a zda man
'žeilka chtěla či nechtěla mílti Zle smvby pwspěch, 'sta.Čí, že cizí věci bylo 
:s k u teč n ě p'otUIŽ,1to. k užitku jiné~o. ZálelŽ[ jen na tom, jakou hodnotu 
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mělo stavd.vo v d 10 b ě p o u žit í. Lhoste'jno" že Ipl'o,s'pěch byl napotom 
prov·edJenírn d1l'ažby zmařen. Prolspe'ch toho, v j,ehož prospě'CIh bylo cizi 
yěoi užito, může býti menší než škoda dodav:\telova. (Ro·zh. ze 4. května 
1933, RIV I 1931/31.) 

Vyvlastnění. 

Edo tvrdí k vyvllJ.lstnělnému předmětu spoluvlalSt.nictví a, reální s[u
ž,e!bm..ost ve smysLu § 4 a § 2:, 6. 3 ,zák., ,č. 30/1878 ř. 'zák., může v říze!Ili 
nespo'mém uplatnitiodJškodné z dlůvodu vyvil'aSitnění tě'chto práv aJ podati 
reikUl's proti stanov,eni odškodnéhOl jleTI!, je-li vyv;lasltněným ve, smysJu záJ.. 
kona Č1S. 30/1878 ř. zák. ar jeL-li jako ta.kový; uveden ve vyvlastňovacím 
nálezu, který jeErt 'záklta.dem ;vy,š'eitř1eru náhrady 'Za vywa,stněnÍ. 

K tomu, aby pro op:rávněnéhJOI, který nenIÍ uvedellli ve' vyv'la,s.:tňo~acím 
nále'z,u, bylo určeno od:škodné podile § 26 zákona čís. '30/1878 ř. zák., je 
Zlapotřehí žádos:ti orbou stran (vyvlastňovatlele, a vyvlastněr:uého) a, jedich 
souhJasu s tím, ahy předmět nevyvlastruěný byl podJrohen vyvlaJstnění; 
nestačí, 'že 'zástupce vyvlastňo,vate'le uvedl sám me:zi osobami, kte,rým má 
odškodné připad(n·outi, i onohol opráVillěnérho a že odškoldlné 'bylo s.tJa.i!Il'oiVIeno 
na žádo'st zástupce vyvlastňova.teJe i p'ro něho. 

Bylo-li prov'edeno vyvllaJstňovací řílZení a byl-li · dOlručen vyvlastňo
vad nález něk'omu, kdo vyWa,stnělI1ým nebyl, nelze lliaJ Dlěho vyvlastňovací 
nále·z přepsati, nlý1brž musí b~tri. prorti němu pro'VedJoo1o vyv~astňo'Va.cí hz,enÍ 
podlle § 21 ,zák. čís. 30/1878 ř. zák!. T1ep!rV'e pak Lz·e mimol při pad § 2'6 z,á
kona čÍs. 30/1878 ř. 'zák stanoviti odškodné i pro toho', kdlo vyvJ:astněn;ým 
původně nebyl. (Rolzh.z 10. mO'fa 19331, R II 46713,2.) 

Z áv ě ť. 
Zůstavitel musí své jméno napsati na kO!Ild telxtu; nooí Vlšak nutným, 

by bylo umístěDJo 'z.a ve,škerým textem, jen kdlyž jde o, jeho podpis. 
Obsahem poslední vůle ~ůstavitelo.vy je1st pod~e z,e'vněj-šku Jistiny, 

na niž jest n3.[Jls,ána poslední vMe, vš,e to, co jest nalplS.áno Dia ohou stra.
nách listi!Ily, aJniž ~'z,e v ří'z.enÍ podle § 126 nelSp. říz. ro'zhodlov.ati otárzku, 
co j!est rubem a CiQ, je1srt lí0em této Jis,tiny. 

Nesou-li ohě strany liJStiny podpis z,ustaviteJe, učiněný na je·d!Ilé 
straně úplně na konci textu, 00 druhé vedle pOls~edního řádku te,xtu, 
neJJze, pokud jd.,e o řelšení vněJŠí úpravy tvrditi, že posledtní po,řheru 'zú
stavitelo'y.o není k:ryto jeho podpis,em. {Rio1zh. 'ze 3. 'února 1933" RA I 1142/32.) 

Zneužití moci úřední. 
O ro,zhodo,vání o veř,ejných zálelžlitostech po ro'Z-umu § 106 tr. zák. 

ne,jde jen v připad'e,ch, v nichž sp'rávní úřad rozhoduje jakOI úřad judiku
j,ící, nýbrž spadaJjí sem i p~ípady, v nichž rozhoduje o tom, zda a za 
jaký'ch podmínek má uz.a.vříti s ur6itJou osohou soukromolprá,vní ,smlouvu, 
dortýkajkí se zájmů státního celku neb alelspoň veřejným pTávem ,chrá
něných ,zájmů uJr;čitého kruhu státních občanů. 

ROlzhodo'Vání ministeI'stV'a N árodm.í obrany (činnost jeho refe'renta, 
záJežejicí v tom, že podával návrhy) o tom, j.aká pT,ejími3Jcí cena má býti 
nabídnuta (zda má býti zvýš·e'ua) IIiajite~1i velkostJa.tku po,z.emkovým úřa
dem 'zahnan.ého a miIll1ste'1'stvu k Izlizení voj.enské stře,lnirce· přiděleného, je 
rozhodovárn.ím o veřejnÝ'ch zálelzitostech po ro'zumu § 105 tr. zák., tielba,ž,e 
(wz,emkový ' úl'.ad náhradu nelUl1čil, nÝ'brž pone,chaJ ma-jiteH a IIiiniste:r.s,tv,u, 
by o ní vyjednávaJi a se dohodl1i: 

~k:utková pods,tata zlolčinu pod[81 § 105 tl'. 'zák. vyžaduj.e' v slu'bJek
tivním směTu úm}l1Sl pa.chateJův ,svésti úředníka v p,řípadě ro.zhodováni 
o veřejných 'zále,žitosr\:,ech ke stramctví neho k p'ornšení úřed!IlÍ povinno,sti; 
je lhostejno, z·da si byl pa,chatel vooom toho, že je1ho j-ednání je nedovo-
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lené (trelsfulé), ·vyžaduj.e s,e Víšl3.k vědomí p'aJchateJovo', že úřednik koná 
svůj úřad objektivně a -že protoi pacbatelolvo, j-ednáJní srr..muj.e k tomu, by 
po'st.upoval při ro'zhodování ' věci . straniéky .. (RJOIzh:. 'ze H. dubna 1933, 
Zrn I 533/31.) 

z pro n e věr a. 
Spolupacha,te1stvi ma zpronevěře mohou se dOJ)usniti jen osoby. jimyŽ 

byla {Lotčlená věc svwena; ani osoba, již hy~a vě'c svěrr-:ena. ne!dopolUští &8 
zpro-ne'vě'ry. stal-li S81 zadržo·vací nebo pJřivla,s,tňorva,cí úkon, ani,ž k němu 
činně . přispěLa působením na vůli olsohy, která vělc zadrží nebo si při
vlastní, nebo jinak, omeiz.ujíc sle na pouhé nepř,ekáženÍ úkonu, o' němž již 
věděla v době, kdy byl pře.(Lse'Vlz,a,t. (R,o'zh. ,z 23. mona. 19'33, Zm I 554/321.) 

Při 'zj1šťolván'í hodlIloty s,věř,eného statku po r01zumu ~ 183 tl'. zák. 
j-est obdobně k ustanovení poslední věty § 173 tl'. 'zák. piíihHže'ti k výši 
škody OISOrby, j-ejilž prá.vo ke sV8'řené věci .se V1Ztahují-cí bylo, 'zp-roneV8'l'OIU 
po,ško'zeno,; jest za ni pokláda,ti hodnotu, jakou svěJřený statek představo"' 
Vlal v době svěřelIlí pro- ,sv8'řite~e podlel z.ájm1u, jaiký swěřitel má na 'zacho:
vání svého, práva na onom smtku. 

Při 'zjišťoíVání ceny věci prodané s výhlrad'ou práva vlastmck.éh:o j-est 
vzíti za základ obecnou hod'IJ.Qitu věci oV dohě, kdy paJcrua,tel s' ní prolti
právně nalo,žil. a odeci,sťi od ní Isplá,tky, které již na kupní cenu zaplatil. 
(Rozh. ·Z 30. hře-Zll·a 1933, Zrn, I 927/3-1.) 

Vsunutí doJ·ožky Ol výhradě právl3.. vlaS'tnickéh!o dOl účtu lIlepostalčuje 
k zac,ho:vání vlastructví, dokud není doká,záno, že výh:ra-da hyla jinak 
umluvena (ujednána). (Ro'zh. 'Z,e 27. kvěrbna 19'33, Zm I 9'44/32.) 

Žel e z nič n í z a ID ě s t n a n c i. 

Unifikov,aným zaměswancům Košic'ko-bohumínské dráhy j,est, hle,dJíc 
k 'zákonu čís. 6f O/1920 Sb. IZ. a n., a k proíVáděcímu unifikač,nímu nalizení, 
vydanému v r.ámci tohoto 'zák'ona p1.'O 'vyzIlralčerní pe,DJsrijlIlích pO'žitků za
po,čítati t. zv: válečná půlletí orbdolbně jako civil.n.írr.. sltátním ZIaiIliě,stna,n
cům ~ZákOill, čiJs. 457/1919 ~b. IZ. a n.). (Ro'1-h. z 10. února 193-3, Rv II 473/31.) 

Přehled judikatqry Nejvyššího správního soudu. 

Církevní věci. 

Pro pos,ouzení příslušno.srti úřadů správních ve smyslu § 55 zákona 
č. 50/1874 ř. z. o zevních Ipoměre-clh katol. 'círrkve, jest l~ozhodn-ou doba, 
kdy se plnění k účelům kultovým na někom žádá, nikoliv doba~ kdy 
vznikl privuí dúV'od pmění. (Ná1. 'z 30. června 1933, č. 9564.) 

~íde,lní kano,vníci kotegiátní kaipd.rtŮ'ly VyšehTadské j.sou pOrvlÍJD.ni pla
titi pensijní přispě.vky poc1[e § 2 zálkona Č. 122/1926 SIb'. (N 4.1. z' 30. čell"Vna 
1933, č. 9780.) . . 

Clo. 

Též opravy pouhých p,008ltních cihJyb, které vy,slkytly ISle pn stano
vení celní pohledávky, může rp1opla.tník vzhledem k ustanov,erni '§ 95, 
odst. 2. oe1. zák. Č. 114/27 Sb. domábaťi s,e jen v;e 30 -denní lhůtě stana 
vené v '§ 112 cit. zák. (Nál. z 22,. března 1933, Č. 4973.) 

Opravná lhůta podile 3. ods,t. '§ 95 celního zákona č. 114/1927 Sb. je 
totožna s opravnou lhůtou p'odle 2. odst. téhož palragrafu a činí tudniž 
3 O dní. (NáJl. z 27. únOlTa 1933, č. 6932'/30;) 
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Ustanovení §-4', odst. 2. p,tův. na,ř. č. 100/19-30 Sb;, n8iodpo:n.ij.e : :. - sta
novíc jako kriterium pI'IO pojem mouky maximální hrarucd. poVe'lovID v su
šině - zákonu, jso.uc kryto zmocněním obs1a,ženým v odsít. 1. § 4 zákona 
Č. 73/1930 Sb., o dOlVoz,ních lis·te,ch. . - . . -

Ustanovení § 4, úd-s,t. 6. !prro,v . na,ř. č. 100/19'30 Sb., púkud stanovÍ, 
že p.ovahu mouky ,a, s·rotu, vYVlážených S nárokem na dovo'zní list, dá zjis
titi v ka,ždém p:Hp:lJdJě oeJní úřad výzkumnou stanici m[ynářskou na vyso.J.cé 
školle zerri.ědě'lskéhó á lésního il1lŽ,ený1Pstviv PII'IaJZle, ' neodpolfujéi zákon~ 
jlSIOUC kryto zmocnělIlim obls!aženým v odst. 2. § 4 zák. č. 73·/1930 Sb. Ů' do;" 
'voiiních HsMe.h, (Nit ze 14. června 1933, Č. 7058.) . . 

Usltanovení § 232, .odst. 9. !pII'.ov. nař. č. 168/1927 ~b., I{)I vý'bě,TU a způ
sobu slyšení znalce neodporuj-e 'Z áJmlIlu , jsouc l,ryto zmocněním ohsa,~any.á;i. 
v odst .. 6. §. 112 celního, zákona č. 114/27 Sb. (Ná,l. ze, 14. červnla. 1~33, 
Č. 7059·.) 

Daně. 

Ke, stižJlJos,t~ na rozhodnutí ve' v:ěCii . d.očasného o,slVobo·zení od daně 
dom.olVll1Í podle hlavy šesté, a;ákiŮ'na č . . 44/27 Sb. O' sta.vebním ruchu není 
[,egHimo'ván vla,s,tnik domu, kJterý llJelb-yl stranou v Hz,elIllÍ sp:J.ávním. ('Nál. 
z 2. května i9.33, č. 13.266/30.) 
. Dobrovolnými s'pliátkami podle, § 55, odst. 6. zák; o dáv. ·z maj~tku 
Č. 309/1920 Sb., TIejls,ou splá.tky, kte,ré byly konány v mezích pr10zatímníhó 
platebního rO'zlmzu. (Nál. z 9. květina 1933, Č. 1525/3.1.) 

Skladr1i:itě- obchodníka s ,obilím a vlnou, v nichJž, se: toto zíbloží Z8, 

účelem pir'ode.je uskladňuje, t,řídlÍ - a ČiiISltí, ne}sou vYňata z domo'vni daně 
podlle § 12'6, Č. 8 zák o př. d3,ních . (Nál. zlO. kvě,tl1a 1933, č. 13.505/30.) 

UsJtanoven'Í § 19, odst. 1. posL věty zák. o př. dankh, ž1e li vdovcll 
(vdov) odpadá zvýšeni důchodové daně o .10%, .ná1e,ží-li k jejiClh rodině 
aSlpoň jedna osoba, jejÍIŽ připadný dJůchod má být1i po·dle § 5 společně zd~ 
něn, netýká se 'O~ob rozloučených. (Ná.l. 'Z 10. Jwětma 1933, Č. 8360.) 

Článek YII. uvád.ěcrích Ulst.JaID.,QIvení k záJconu o přímých daních 
č. 76/27 Sb. týká, se jen zvláŠiJní daně výdělkové. (N ál. z 12. května 1933, 
č.- 30082,.) . 

Podie § 2 a) · na.i;. č. 96/1919 Sb. (o zří'zlení -re,visníJhOl odboru při mi
n~stelI'1stvu financí) a § 16 zák.. o danii ·", · ow'atu č. 2'68/1923Slb., resp. 246{ 
1926 Sb., jest podmó.kateiL povinen pře<lliOlžiJti orgánům revi:sníhc odbolTu po~ 
žadovaJlé knihy a zápisy k p,wvedení r8lws'e i t,ehdy, když pTohlídkla má 
býti provedena IZ,a úč,eJem ·Jmntr'oly daně z obratu, týkající se· jiného p.o
platníka, jelDJž j1e s poplatníkem tím v olbcruodrum spojenÍ. (NáJ .. z 12. květll'a 
1933; Č. 8321:) ' . -' 
. S hlediska. § 4 zák. Č. 323/2.1 Sb. není pře.jimacď. oena j.elště VlTavd-

pla.tne urč,ena okamžikem p,odlPŮ'sU dohody plředJsedou státního po'zemkŮ'
vébo úřadu. (Nál. z. 23. květrua. 1933, Č. 7742.) 

Byla-li pJ.'ovedena nákladním autJomob5~em: d10pTava osob přilezd.tós1tně 
a be,z úplaty, není tu předmětu pro .odvedení dá vlky fl jízdného pod~e § 25 
zák. č. 116/1027 Sb. o silničním fondu a tudiílŽ! a.ni !povinno!s,ti hlásiti trakolVé 
jízdy finančnímu úřadu. (Nál. z 26. května 1933, Č. 7451.) 

Odčrntatelnou položkou pn stanovení 'Základu zvláštní daně výdě[·· 
kové podle § 79, nt. f) zák. opř. d., jsou Ddpisy takových 'ztrát, ktelré 
skute, čně nastaly v obcihodním období pro zdanění 
rorz.hodném podle provQzovacích !poměru tohoto ob .. 

e hod n í hor o k ua kteTé byly !l)lodnilkem taJké v jeho. knmeh, re,sp. 
v u~ávělrce, účelÍn.ě- prolVedeny, n i k -o 1 i však 'ztráty, kterré vznikly v j i
n Ý c fl obchodních letech a kte,ré tehdy pOlpktník o.pominul nebO' nechtM 
ode1pisaťi. (Nál. 'Ze 26. květnla 1933, Č. 9389.) 
.' UstanovenI § 162: odst. -3., vělty druhé, zákona ' {} . přímých daních 
Č. 76/1927 8b. ne-po'skytuje straně p\fá-vního nár.olku na ois-vohozenÍ budov 
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s t3Jf.ožitnýcJ:t , dějinně památných, nebo umělre0ky cennýcn odJ zvýšení sazby 
domovní daně, tlidní, stanoveného plro budovy přepychové. (NáJl. z 2. červ'
na 1933, č. Utl29.) 

8polek, k,terý není podnikem veřejně účtujícím a pořádá footbaJlové 
zápa.sy 'Zá v1stupně, podléhá všeobeoné dani výdělkové ~Iodle zá,k. O< !JS. da
ních. (Nál. ze 7. června lP33, č. 10.168.) 

Úroky do reservn'ího fondu pro ztráty růiného druhu nejsou odčita
teJ.n,ou pO'ložkou podle § 79, lit.') zák Ol rp~. danich č. 76/t927 Sb. (Nál. ze 
14. oeI1vna 1933, Č 10.690.) 

Úroky z kapitálů lZ:apůd,čenýcH ve'řej,né o,bchodní s~lOlečnoslti jejími 
v.ef.e,jnými společníky, nej,;;,ou ve smyslu '§ 55, odst. 1., a, § 17, č. 3 záJk. 
o př. d., odčLtatellllou polQiŽkou od základu všeobecné <Laně v~Tdělkoyé, '\.lJJo
Žlené sp'olečnosti. 

Úl'oky tyto tvoří u jednotlivých spo[ečníků sOlUčás,t j'ejich duchodu 
ze samostatnýCih ípodniků ve smyslu § 10 z-ák. o p,ř. d. (Nil. z 21. června 
1933, č. 4300.) 

Ustanove'Il'Í § 174, č. 13 zák. o př. d., 05V101blolzuj,ící od daně rento'vé 
selské výměnky, po,lwd' příjemci js,ou se SVlojí vÝlŽivou na ,tyto p'ožitky 
pře v á žně odkázáni, má na mysli jen takové př~PDAly: kdy požllitky z vý
měnku s,vou hodnotou pře v' y š ují ostatní Ipříjmy výměnkáiíovy. (NáL 
z 21, června 1933, Č. 5684.) -

Za zdaněný 'zisk Toku 1926 (192'5/26) ye smylsJu 'odls,t. 1. čl. VII. uva,. 
d,ěcích ustanoveni k zákonu o přímýtch daních č. 76/1927 Sb., nep'olkláooji 
se podle odst. 3. té,holž článku,ve 'zněnlí ,zákona č. 180/1927 Sb., v obchod
ním obdohí 1926 (1925/1926) vyúčtované reservy a f,ondy, které byly na
hl'lomadeny IP ř e d 1. !J. el dne m 1 9 2 7 a které v t é, t 10 S v é v 1 a s t
n o s ti jSlou obsažBny v bilanci. I1Ja obchodní .období 192:5(1924/1925) na 
straně pa.siv, jako sl{Jryté (bhl'ančne zataj.ené) r1elsIElirvy a fondy. (Nal. z 21. 
června 1933, č. 11.046.) 

Plředlp,okladem povinnO'sti urěitého subjektu k zvilJáštní dani v'ýd.ěl
kové podle zákona o přímých daní,ch Č. 76/1927 Sb., la to i k minimální 
dani podle § 83, odst. 13. to.nolto záJkona, }est, že podnik jehO! byl p r o
v O' z o v á n v roce pro zdanění rOtzhodném. (Nál. z 21. červ-;n.a .1933, 
č. 11.047.) 

, ČáSJtí jmění, na ktel10U vypadá poměrně kvota, ()i niž se, krátí dávka. 
IZ maj>etku podle ~ 31 zák č. 309/20 Sb., Jest r02uměti část č i sté h q 
jmění pop I a t ní k O> va, záležející v akciích nebOl jfuakých !ploQilech; 
(NáJl. z 30. čeI1vna 1933, č. 11.008.) 

Dá V k y z a ú ř e dní ú k ony. 
Přijetí olznámení O> 'zřízení prodejny živnosti výTobní je podrobeno 

dávce za úřední úkony podle' s,azby C, pot 11., vl. Il!3Jř. č. 254/26 Sb. (Nil. 
z 2. května 1933, Č. 1159/32.) 

Spo,lku, ut vo,i'enému podle sp'oJkorvého zakolll:1 'z r. 1867, nelz,o přede
psati dávku za "pl1O!jednálllí srtanorv" p'odle položky 46., tar. B dávlkového 
řádu č. 254/19~fj, jestJiJže mu neby1la 2:ároíyeň k jeho, žádosti pnskytnuta 
výhoda, aby se Is'polko'vou činností podle projednaných sltanolv mahl 'za
počíti již před uplynutím llhůty § 6, odst. 2. spollmvéhlo zák. (Nál. zlO. 
květina 1933, č. 4225.) 

U stanoveni 8:1zby ch) Ipáložky 9. vl. nařízlení 2:e dne 22. !prosince 
1926, čís. 254 Sb., že za uložleni všeobecné plné moci stra.na,mi prO' jejich 
právní zástupce k s,oudu v Č'echách, na Moravě a ve Slelzsku stlaiIlolvl se 
dávka, }e kryto !Zákonem čÍJs'. 53/25 Sb. (Nát z,e 24. května 1983, č. 9123.) 

ti O m O v 8 k é P r á v o. 
Za lPaatnosti zákrona Č. 125/2,7 Sb. J:lozh!oduje 7Jemský Úiřad v Brně 

57 konečnou platnolstí o odivollJánf dlo rozhodnutí p,řís~šnéiho olrgánu měs;ta 
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Brn3l, kterým byLo od1epřooo pnje.t.í dlo sv'aztktu této ůbce podle §§ 2· a '3 
nŮ'velyo důmo'Vlském práNu č. 22,2:/1896 ,ř. z .. (čl. 8, ůdst. 2i. zák. 135/2,7 Sb.), 
(Nál. z 1. březDja 1933, IČ . 29~O.) 

Půhyt v olbci IZ dlliV1ůOO .sllužby vů}e[}Btk,é, kůnané půd~e, záJkůna nebo 
důbr,ůvQ!Lně, nemŮJž'e půd~e' § 14 důmůV'. zák.. Č. 105/1863, ř. z. zalů~1ň ná['ok 
na pfij:eltí ruo d!oilll\Ovslkéhů· svazku pů,d,1e\ §§ 2· .a 3 zák. Č. 222/1896' ř. z. (N ál. 
z 1. břerna 1933, Č. 29·20.) 

Hon e b n í p r ~ V o. 
Čine (podlei an~lůgile: § 5, ůdist. 3. 0s,. blůn. Zlák. "plříJhodné' opatření" 00' 

do. výkonu mysJJi.rv:Q,sti na eillklliá.vě, hůnební úřad můž,e emavŮ'vruné pů
zemky přikázati také růzděleně zčásti té a zčásti ůné ze sůusedních hů
niteb a ulIŮže t,ak učiniti i na méně nežili 6 bůnebních růků!. Jedmůu d'i.
rekrtiV1ůu j.e mu z~e;t,el na MlCionelmí průvůz mysiLi'VIosJtii. (N M. zlel 16. března 
1933, č. 19.080/3-1.) 

Hor n í p r á V o. 

DělIlJÍci, zaměstnaThÍ otdváJž.ením sm-usky ze staJrýchl ha~d" jež byly 
propůjloeny }ejich z·amě'stnavateli nebO' jebo pltámůmu předobůdci jaJw 
POiV1fClhůvé IDJÍ.rY', půdlléhajtí pojistné pOlv~nno'8lti u bratJrské p'ůkl3!d~y. (N áJ. 
z 18. úIlJo~a 1933. Č. 28130.) 

J a z y k o V é p r á v o. 

Př,edjpl]s čl. 81., ůdst. 2. j'az. nař., vztahuje s,a, na veškeré vyblásky 
obe,oIliÍc.h úřadů bez :růzdí1Ju, IZdali jlsou vy~v::iny podle plříkazu zákůna, 
čili nic. (N áJ. z 9. května 19'33, Č. 8236.) 

Zlbruveni funkce usltanůvenébo 'znalce z důvůdu neznalů'sti s.tálJllihů 
jazyka není samO' o. slůbě důvodem prO' VIZ·IliiJk j3Jzykiů1vého Slpů,ru ve smyslu 
§ 7 jaz. zákůn3!. (N ál. z 30. května 1933" Č. 73{34.) 

Občanství státní. 

K nabytí če'skoslů,veIlJskéiho státnilioOlhč,alIlství půdlle § 1 a,ž 3 úst . 
z,ák. 6. 236/20 ISb. se' vyžaduje mimů' jiné, aby :šlů ' o. ditě s.tátních občlJJlů 
rakouský;ch, majícfch domů'vské právo .na území OeskůlSllov:enské repubEky. 
(N ál. z. 8. únůra 19B3" č'. 1938.) 

Ministerstvo. vnitra "vyne,s~ů" kůne,čné rozhů'dnutí o. žooolsti ·za udě
leni č.sl. státního ůbčanstvi během dvůru1erté hl:.ůty ode dne iPlodání žád:osti 
(§ 4, ·ůdJst. 5. úst. 'zák. Č. 152/1926 Sb.) jen, bylo-li rozhodnuti ža&t·teli d 0'
ruč 8' n 0" před uplynutím oné lhůty. Den datůván,í ne'flOIZhoduje. (Nál. 
z 211. če,rvna 1933, Č. 7G~H..) 

o b e c n í věc i. 

Rozhůdování o po'vinnůsti k :Dláhrad'ě škůdJy půd[e . § 5" ůrust. 4. á 
§ 16, ·ůd/st. 7., ůlh. fin. nov~ Č. 329/1.92'1 Sb. z. a n. má pOlV1a;hu "rozhůdování 
pŮŤaderr.. stůJic" ve ,smyslu § 99 OiI'g. Izák.č. 1~'5/1927 Sb. 'z. a n.a p·rotů 
pnsluší od ůč,innůsti tůhůtJo zákůna a před účinností záJkooa Č. 169/193(1 
~b. okresním ('relsp. zemským.) úř.adům, a nikůH vý.borům. (Ná1. ze 
7. bř,ezoo 1933, Č. 4028.) 

Rozhůdnutí zemského úřad.u, kterým "k ůdvůJání" oSlůlbry:, ktetrá se 
domáhala u oiklre,sního úřadu zakročeni ptrůti ohci lP'ůdlOO §'§ 102 a 103 můr, 
ůh. zfíz,ení Č.. 4/1864 .zem. :zák., ;Výrok tohůto úřadu, z,alcročení to odel
přelVlši, hylzrušeD, Ia. vyslůvenů', ž·e ůbe'CJní 'zalstupite,lstvo srvým usnesením 
překročilo me'ze své půso:bill'osti a pmušÍJo 'zákůn, [18iD.Í ,rozhůdnutím, vy-_ 
daným v pořadu instančním., nVlbrž :sarr..os1tatným ~ktem . d'ů'zů'l'lčím, pmti 
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němuž je přípUJstné odvolání obc'e k min. ViIlitra. (NM.· z 2. bř,ezna 1933, 
č. 3170.) 

Odvolání 'z rozh 'odnutí Q1kresniho u,řadu, které tento úřad 
vydaJ jako stoTic,e odvolací v,e věd obe.cní, podati j,es,t die § 76 správ. 
řáduč. 8/1928 Sb. u úřadu o- k ,r e SI ní ho. (Ná1. :z a bře1zna 1933, Č. 3703.) 

'Zemský úřad, rozhoduje o ,odvolá!Ilí poplatníka do row.odnuti okres
ního úř.a.du ve věd dávky z přirŮJstku hodnoty nemovito,stí, není za účin.>
nosti dávko p'ravidoelč. 143/19'22 Sib. op~ávnětn :fOIzhodlnutí :to z moci úřední 
zlI.JěIIlitri. v ne,pro'sp'ěch odvola,tele. ťNál. ~e 6. dubDla 1933, IČ. 19.406/30.) 

Okr ,esnÍ správa. 

Podle org. zákona č. 125/1927 Sb. nejsou !členo,vé ,okresníb:o zastupi
tclstva v této vlastnolSti le'gitimo;ván'i k T'ekursu do USITlesenÍ oK,r€lsního 
zastupitelstva. (Nál. z 21. bĎelZna 19'33:,č. 4372,.) 

Pod pojem okrelsního úřadu ve smyslu § 4 Iru čru. 8', odlstJ. 1. organis3.!č
ního 'zákona č. 126/1927 ~b. :spadá také okresní 'zastupite1stvo (výbor); je 
proto záe'8Jdně možno z usne'seni mgáID.ů posléze uV'edených odvolati se 
- pokud není S1Jam:OIVeIW jinak - k zemskému úl'a/du. (tN ál'. z 30. Ibřelzno3l 
1933, č. 3034.) 

Pojištění sociální. 

Do ,še.stidemí lhůty § 17 'zákona č . 22,1/24 ve, 'znoolÍ 'zákonat č. 184/2,8, 
s'e nepočítá den, kdy pojáJštěne,c pOlcal (pře,stal) vykonávati pr:áClel ne,bo 
služby povinně poj ~ ště:né. (NáL z 23. bře!zna 19'33, , Č. 5091.) 

P,l'omlčenÍ nemooenských příslpělvků, splatnýoo v dlobě účinnosti zák. 
čl. XIX z r. 1907, jest posuzovati podle tohoto 'zámolllJa, i když V' den 
účinnosti !nového 'zákona č. 221/1924 ISb. ne'bylo dokoná.nJo. (N áL 'Z 30. 
března 1933, ,č. 1712.) 

V1e spo're'ch o nemocenské poji1štěni zamělstnanců, uvedlenýlch vzá
koně Č. 117/1926 Sb., platí co dto lhůty a místa k podání opravných: prol
středků 'z výměru nositelů poj1štěIllÍ př,edpLsy zákona č. 22,1/1924 Sb. (NáJ. 
z 18. únom 1933, č. 2724.) 

Nárok nemo,censké po'ji.šťovny ntaJ náh'radu podpůrnéblo nák1ladu podle 
záklooů o nemocenském poj,1štění nletzaJllJká p,rolJllilčenim. (Nál. 'ze 14. bře'zf[J.'a. 
1933, Č. 43003.) . 

VY'stQlUpil-li zaměstnau€lo, podléhající pensijnímu podiJště:ní zez,am,ěst
nání takového ještě před pJ!atno'sti zák. č. 89,/1920 ~h., a vstoupí-li zno'vu 
do tako;vého z,aměstll1ání po účinno,sti tohoto 'zákona, jes1t p o s a v a di III í . 
nositel pojištění povinen na n o v é h o nositele přenésti reservu vypočte
nou podle. § 68 zák. č. 89/1920 Sh., nhl~loHv vypočte'Dlou lPodle záktonů 
dřivěj,Ších. (Nál. ze 6. dubna. 1933, č. 5769/31.) 

Podle předpisů, platných v z.emi Sl()!Veí!1ské ta Podk!3Jrpatoruské, n.elze. 
v řÍ'zení O' u'rcení úra.zových pří.spěvků pojistnÝ'ch s úspěchem odporovati 
pojis,tné IpOlVŮllIlos,ti ZáVíOldu. (Nál. oz 24. února 1933, č. 3286.) 

Vedl1elj.ší IúÍstností ve smY'slu odst. 3. § 3 zák. čL XIX/1907 j-est 
taková mí,stno,st, 'která j,e:S-t s hlavním závodem v mísltní neh ISta.veblni spo
jitosti, ;nevylučující styk z.aměstlI1arr:lCů s technickým zařÍ'zenďm hLa,vníh() 
závodu. (Nál. 'z,e 4. března 1933" č. 3899.) , 

Přestupek ne1zaplaoe:nÍ únllzovýlch příspěvků podle odslt. 1., 0. 2, 
§ 191 aj zák. čl. XIX/1907 je delikterr.. trvacím a promJ.čelllÍ 'Z1alčÍM teprv~ 
zaplacením ú'raJzovýlch příspě'vků nebo jiným 'zándkem platební po,vinno,stl . 

(Nál. 'Zle 7. b~ezna 1933, č. 5169/31.) 
Pojištěnec, jehož příslUJŠník rodiny na poukaz ok.resní nCffiocenskě ' 

pojišťolV1lY podle § 150 zákona o pojištění zamest. pro př~pad_ nemoci, in
validity a 5táři Č. 221/1924 Sb. léčelIl byl ve veřejné nemoonici, není po -
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vinen nahraditi nemocnici rOlzdíl mezi skutečnými niáklady ošetřováni a 
tím, co pojgťovna nemocn~ci podle § 150 cit. zák. 'zap~ati1a. (Nál. z,e 
4. května 1933, Č. 7365.) 

SJpořitelny, na než 'sle vztahuje zák. č. 302/1920 Sb., nejlsou ústavy 
oboe a nelze prot,o jtich zaměstnance' j:akožto zaměstna.ncel ve' služhách ohce 
vylučovati z nemooonského lP:oji:šta"'li podle § 3 nemocenského 'z,ákooa. 
č. 33/1888 ř. z. (Nál. 'ze 14. oel'lVlla 1933, č. 6899/31.) 

Byla-li smluV'ena denní mzd.a, jes,t za účinnosti zá,IDorra číSI. 184/1928 
Sb. zařaditi zaměstnance 00 mzdové třídy , podle této d'enni mzdy, ťL'eba 
úhrn mzdy, dlOcUené 'zaměstnalliClem, pmcujícím po 7 dní v týdnu, činí za 
tuto dobu částku, která se rovruá týdenní mzdě, jež hy ,0důvodňůIVaJ.a za,.. 
řazení do vyšší mzdové t,l"Ídy. (N áJ1:. ze 14. června 1933, č. 10.632/31.) 

Při dobrovolném pojištění jelsrt pojištěne,c v mezíclh ,§ 250, odst. 1. zák. 
č. 221/1924 Sb. 1 po utplyuutí čtyřnedělní lhůty oprávněn změniti mrz.di()Jvou 
třídu. (N ál. z 20. če~'Vna 1933, č. 6375/31.) 

Policejní věci. 
TJ:1e'stní 'zodpo,vědl1iost rza nepřihlá,š,en:i motorolVého VlozidJa, nále~ejí

e,iho okreSlI1í nemŮlc,enské pojišťorvně, stanoiVená ~ 49, ,odst. 2, zák. Č. 117/ 
1924 Sb. nelstilhJá. vedoucíiho úi';eldruka pojišťovny (§ 70 zák. č. 221/1924 Sb.). 
0Nál .. z 11. hrelz:na 1933" č. 4,224.) , 

Zákaiz ro~,š:iřolVati ti,sk.lOrvin;y, vydávaný podle 3. odst., § 10 'z.ák., 
čl. XIV/1914 mimstenstvelIl1, nemus,Í býti vydán jako "m\iinřste'l'skéo nanzení" 
v te,ch:nlkkém slova smyslu. (Ná~. z 31. Ibiře'zna 1933, č. 5700.) 

:8ta,tut bývalé župy Pod'tait'ran,ské ze dne 7. srpna 1926, vydaný pod 
Č. 20.275/1926 a s,chvál'ený' ministT1eIIl1 pro spr,áíV'u Slovenska v Bna.tislavě 
dne 4. listopadu 1926 pod Č. 42.6-96/1926 adm. 5, ne'z.akládá právního' ná
rooku ,ani na vydání, ,ani na pl1odloiUžení zbTojníh:o ptaJsu. (Nál. 'Ze 13. dublIlla 
1933, č. 6640.) 

Právo úiíadu po1ioe:jního vypovědmi dzrrnce, ze stá1m:ího' územ podle 
§ 10 'Zák., tČl. V /1903 pro ,skutek, pm ktJelfý jeho pohyt na státním území 
se jeví pro 'zájem státu nebo plro v,eřejnou Ibe,zpeonost a VleJřejný po,řádek, 
povážli;vým, není vy~ouČleno t.ím, lž'e trestní sou,d, odlsoudliv oCÍzi:n'0e pro tý1ž 
skutek podle Izák ona na ,ochl"atI1u republiky č. 50/1923 Bb., oCi'Únce podle' 
§ 33 téhož 'zákoilJR nevypověděl. (NáL z ll. břelzna 1933, Č. 3705,.) 

Nikdo nemá právního ná:roku na to, aby mu hyilo povoleno vyvěšo
válI1Í plakátů pod'le § 2,3, odlst. 2. tisk. zákona,. (lNál. 'z 11.. MeJzna 19'33,' 
Č. 42~6.) 

Pop 1 at k y. 
. Ustanovení § 21 na..lizení ministrů financí a 8pravedlrlO'sti Č. 397/1H15 

ř. z., obs,ahující taxativní vÝlPiO'oet dokladů, které j.i),OU podle 1. odst. oit. 
předpisu hodnově,rným průkwzem d[uhů a biřemen POlzŮJstalostních, jelst 
k1ryto l § 22, č. 278 ř. z., ve zněiIl.Í ,zá!k. Č. 337/1921 8b. (Nát z 3. k,větna 1D33, 
Č. 7940.) 

S.o'udním snlirem podle sazby ISQudních lPoplatkťt Č. 123/22 Sb. je smír 
uzavřený protok'o:larně piíed ISlorudem. (Nál. z 3. května 1933, Č. 7941.) 

Situační ,plánek přiložený ke sm10uvě trho'vé stává se int,egrující, 
listinnému porla"tku podléhaj~c~ 'součá,stí této smlouvy tehdy, jestJliže podle 
obsahu smlouvy vnitřně 18 ní s,ouvisí do té míry, že je hOl ne.zbytně' třeba 
IlIl'O s,eznáni podstatné čás,t'i smlouvy. (Nál. 'z 19. června 1933, Č. 482/31.) 

Vládní naří'zení Č. 403/1920 Sb., pokud v § 2 h), odst. 2., stanovÍ, žle 
"přejdoru-li s někoWm 's'poluvlastníků nemovité věd jejich podíly jednot
ným pl~á,VEíJll jednáním, nebo na případ smrti na téhOlž nabyvatele, řídí 
se ,pwceiJlJtová sazba p'o~latku z, nemovitosti úhl'nnou hodnotou převedené 
nemovité věci", není kryto § 10 ,zákona Č . 31/1920 Sb. (Nál. z 20. o0ll'VIla 
1933, č. 11.205.) , 
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Osvobo!zení od poplatku nemovitostníhlO podJJe odst. 1. § 2 zákona 
č. · 403í1922Sb.~ pIi-sluší p r v ním u ~ IP I a t n é mu přť:wodu, i když mu 
předcházel převod be.zúlP,latný. (Nál. z 21. června 1933, č. 10.955.) 

Po š ta. 
Nároky -z. titulu ručení poŠt.ovní správy podle. § 27, odst. 2. p·ošt. zák. 

z, 5. listopadu 1837 sbir. zák. pot č. 47/1838, n~ležejí na lPořad pirám (§ 3, 
hlt, a) zák. o spr. s.) (NM. z. 20. ' května 1933,č. 9115.) 

Rozhodč! wud ;revímí bratrské pohlad:ny není 'org'á,nem post,av·eným 
po zálmnu na rov'eň státním úřadům ve smyslu čL 11., bod. 1. zák. ze dno 
2. října 1865, ' Č. 108 ř. 7,., a nemá na,ro!ku, aby jeho úřední kore-spondenco 
byla csvolbo:z,ena od poMovnéha. (NáL z 29. kvěltna 1933, Č. 12.539/30.) 

- Úřední výměr, určený 'Obci, není (platn'~ d,r)ruč-en, byl-li Ipoštovním 
o-rgáJlem dodán manželce olbe,cního s,t::tfů'sty na Izákladě pOl1'hého ús,tního 
zmocnění starolstova. (N ál. ze 17. oe'fVIIla 1933, Č. 10.392.) 

P r a c O v n í p r á v o. 
Odborová olrganiSlace ZlamělStna,vatelská (za,měslÍirualllie,cká) nemá p'ráv

ního nár-oku před n. s. s. st1hatelm.éh!o na zákonné pOlVolávání přísedícího 
rozhodčí komise dle 'zákollla Ol závodních! výlbo,relch č. 330/1921 Sb. s-e 
strany 'zaměstlllanecké (z.am'ěstnilWate~Slké). (Nál. z 2,9. března 1.933" Či. 261'1.) 

Samospráva ·obecní. 
P:r:otU. výroku správního ůřadu, jímž odmítnut byl návrh obce na 

ustaDIovení polovice členů o'becní finanční komise ve smy,sw § 9, odst. 2. 
ob. fin. nov. č. 829/19'21 Bb., z dŮ'Vlodu, že k:omis'e byllia V'olboupoJlolVi'Cle 
členů v dřívější scfuůzi obecního zastupite.lstva a jmenováním druhé po~o
vice úřadem ji'ž 'Z,řízena, je obec legiitimolVána ve sltižnos.ti k ruejvyššímu 
správnímu slOudu namítati, že O[liO usnelslení ,obecního.'Z3AstupitelstVla Gv:olba) 
je nelP.J.al1:né. 

Usnes,eni obecního zast'UIPdtels,tva, učiněD!á po pravoplatném · za,mÍIt
nuti námitek proti v'oohě: stal"olsty, náměstků a obe-cní [lady zemským úřa
dem, ne-stanou se nepla.tnými proto., lže to,to rozhodnutí zemskéhO' úřadu 
bylo nejvyšším správním soudem pTO, ne·zá:k:onnOls-t zuušeno- a důSiledkem 
toho i z.emský úřad dotyčnou v:oJbu z,rušil. (N áL z 12. května 1933, č. 8445.) 

Při ,"olbě obecního sta,ro/sty a námě-stků Ipodle § 62 oh. řádn vol. 
j'est zachov'11ti cGtlso'vé pořadí, s,tanoY-ené § 60 cit. zá.k., t. j. dlužnO' voJiti 
nejdříve Is,tar OE tu, pak prvn~ho a 'Pot·om druhého náměstka. (R ál. ze 16. 
května 1933, Č. 14.2!:J9/31.) 

I verifikaci protOlkolu o' s'chůzi obecního. Iz,wstup.ite,lstva může státní 
úřad c10hlédaci na základě- § 102 6e's. · oib. zř. p'rolhlásiti 'za neplatnou, zjis
ti-li, že, jel V · rozporu s,e skutečným us-nesením ohecního, zastuiprltelstva. 

Podle § 1003 č-e8. ob. ~ř. může poEtický úřad zabO'čit.i: i proti opatřeni 
starosty obce. Je to zákJ'\ok do,z,o!l'či, k němuž není třeba stižnols,ti OIs-oby 
legitimované. (Ná1. JZ 18. května 1933, č. 19.036/32.)-

Usneseni obecníhO' -zllllstupd.rtJe[stva o zavedení obe,cní dávky podle 
§ 38 zák. čÍs. 329/1921 Sb. má pOlVahu usnes,eni lJ'IozpočtO'vého; o odvolálllÍ 
proti němu rozhoduj'e IP-roto ~ jde-li· 'Ů' město statunálrní - zem s ký 
v Ý bor. (N.ál z 8. oervna 1933, Č. 10.171.) 

. Rozhodnu~í 'Zemského úř:lJdu jaflm odVlo'laciho jelst p'O'd[e čl. 8., odst. 2. 
org. zák. Č. 125/1927 Sb., konečným i v těch přifp'adech, kde v pX1'VnÍ stolici 
rozhoduje úřad jiný než okrelsní ('zleljména 'orgán obce). (Ná1. ze 14. Č8IfVD.a. 
1933, Č. 6292 .. ) 

P.oplatník není le'gitimOlVán k stížnO'sti Jl!a nejvyšší správní soud 
p'l'loti rozhodnutí Ci obecním rozpočtu, lPokud v ní uplatňuje ná-r,ok, aby 
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do rozpočtu byly vřaděny nelbo v něm zvyseny v Ý d a j Ol v é pololžky, 
n~ok3izuje-H zárorv·eň, že' ,opominutí jich ,za;řadění ne,b r.vý;sení vyvolá ne
příznivé účinky pro jeho pop[atnickou iplovinnOlst. (Nál. ze 16. čelvnlll 
1 !J33, č" 8589.) 

S t a veb II í P r á v o. 
Ustanovení § 27 staveb. řádu p'YIO M-orravu-venl<Jo.v o vybírání zrvlást

ního [)·řispěvku k uhrazení nákladu na z,říz·eni uličního. kainálu bylo ·z.ru
šeruo předpisy §§ 26 a 57 ob. fin. llOV. č. 329/1921 Sb. (Nál. z 12,. červn3, 
1933, č. 13.317/30.) 

Stavební úiíad není v 'základě § 119 'Ptl'ruž. stav. řádu opr:árvněn na
řizovatl opraivu Ibudovy, když t'a,to je jlÍ'ž v tak zchátralém ,13ta.vu, že ob
jektivně nenízpůslŮ'b1'lá k dalMmu :tnwáni. (Nál. z 23. O€'l'Vn8. '1933, č.l0.8ó1.) 

Rozhodnutí Dkrelsniho. úřadu na Moravě v;e věcech stavebnich, vy
d9Jné na základě § 1, odst. 1., bodu 2., lit. a) vlád. nař. č. 96/1928 Sb., není 
konečným. (Ná.l.ze 2,7. června 1933, č. 1749.) 

Stav·ehním úřadem pro .žle,lezntč1lií stavby na SlolVeJ1sku je·st p,odle 
nlaŤÍ'z,ení byv. uher. min. obc.hodu z . 19- února 1892, Č. 3500 a 'zákonů 
č. 2 a 11/1918 SIb. z. a IlJ. ministerstvo 'želel'Zn.i ·c. (Nál. z 24. 
bř,e1z:na 19'33, Č. 5130.) 

Udlělení S1talvebníhů konsensu pro ž'eolez!DJi,ční Ista.vbu podle min. nař. 
č. 19/1879 ř. z. s výslovnou výhradiou, že obe·c UJrčí dodatečně stavební 
čá.ru a ·niv:eau, nemůže obele ani s hlediska § 14 stav. řádu pro Prahu 
důvodně vytýkati j;ako. po,rušení ,své ·autonomní kompetence. (PriaJla.) 
(Ná;l. 'z,e 16. bř€lZna 1933, ·č. 12.222/29.} , 

Vyilradí-li sá. rr..agistrát hlav. města, Prahy, ud::íJ,eje sltavební po'vo'lelIlí, 
odv·o~ati toto pOlVol.ení p o dl 1 e fl v é v Qi 1 n é ú vah y, (nevZiThiká tím 
pr:alŽské ·o.bci jako Isprávkyn'i veřletjného. statku nárok n'a to, aby stavební 
úřa.d této· výhra;dy použil ~ kO'llislens 'oldrvolaL nenJ: proto pražská obec legi~ 
timOlVána k odvolání !pil'()t~ T10Q;ho,dn.UJtí .s,taV1e,bnihlOl sboru, jímž bY110. IZruš,eno 
rOlzhodnutí ma g'i str átu , odvo~áV'ajíc.í ud:ě'lený kO'Ilis·ens. (NáJ. :7.le, 16. bře'zua 
19'33, ,c.. 423,2.) 

Skolství. 
Ucház.eli-l:i ISle o mís!Ílo učitelské, vypsané s p'řednO:Sltí p1ro někte,ré po

hlaví, jen příslušníci d:ruhého pohlaví, nelze pOlsuz:ova,ti 21PŮ'SOlbilo.s:t uOOa
zečll pro ws.tů' to podle § 17, IOdst. 3., lil. b) vlád. nař. č. 64/1925 Sb., o ne
z,působilOls,ti uchwz,ečů. (N ál. z 19. května 1933, č. 8719.) 

VydI1žovate·l€m cÍlrl{)ev. 6koly ludo.Vé ve smys.luz.ák. čl. XXXVIII: 
1868 j:e cilir:k.ev.IlJí ohe'c i ;tehdy, ne,~,.e-Ii udrz:ovacÍ náklailJ na šImlu tu obec 
mís1mí. (N ál. 'z 24. května 1933, č.21.277/32.) 

Předpis poslední věty ~ 7 zákona čis. 470/1919 Sb. ne'st.an.oví nároku 
na 'záp,očet nějakého obdohí do doby l'ozhodné [>'1'0 pensli. (Nál. z 1. oervna 
1933, č. 9'179.) 

Byl-li uč,ttel olbecné školy ustanoven z a tím ním učitelem na oh
čanské šlkole a pak z a s tup ují c í m uoite·lem na rtéto šklOlle, nemá; při 
opětném UJsifJanolVení z a tím ním učitelem na občanské škole, nároku na 
zrupooet doby odJsIlouž,ené jako 'L a tím n í učitel o,bčansk.é šk,OIly pro vy
měření občansko-školského přída'Vku ve smyslu § 1, odst. 3. IZák č. 104/ 
1926 8'0. " 

Učitel obecné školy, ustanovený zastupujícím učitelem na občanské 
škif;le, nemá nároku na občansko-šk'olský přÍldalVek po~el .odst. 3. § 7 zák 
č. 104/1926 Sb. (Nál. ze· 13. června 1933, Č , 10.411.) 

Učitelka veřejné :obecné ško~y nemllže uplatňo,vatli nárok na lodbytné" 
podJ.le § 3 Izák. č. 455/1919 Sb., pll'ovdá-li s·e za cizího' Istátního, o,bČlana. (Nál. 
z 13. c.ervna 1933, č. 10.412.) " 
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Ško:lský úřad, udíleje ' učiteli veřejné školy náro'dní, zastava.jícímu 
ůřa.d StMO'Sity melsta, po rozumu ta:e,tíbo ,odsta.vce § 10 'záJnona. č. 76/l919 
Sb. za účeLem poskytnutí mo;žnostri, vykonáv'ati tento. úřad: p[acenolu dO'
VlolenDu, nesmí tak učiniti s pDdmínkDU, ',že bude z příjmů zaměstnanco
vých, spojených s funkd sta.rD,stenskou, hra:z,en náklad na hrD'll'O'l'ID'vání sub
stituta ve s~užbě školské. (N ál. ze 14. června 1933, č. 55,92.) 
_ . . Rodinnými .prDměry, k nimž jest podle, us,tanov,ení čl. ' IV. ~ák. č. 3061 
1920 hleděti při obsltz.oVlání definitivněl systemistovaných míst učitellsik)'ch ~ 
roZ/umí ts,e rodinné poměry, k,tecr-é jsou tu v do,bě oIbs3Jzo.vání onO'ho mísrt,a, 
nikoliv y době ' d'řívější. (Nál. z 20. oelfvna 1933, č. 11.003.) 

Ti tul y. 

NárDk na s,taviQivské označení "inženýr" poJle § 5 ds. nař. ze dne 
14. bře,zna 1917, Č. 130 ř. z., není ;podmJ,něn pOlžadavkem, aby zladatel byl 
O'bYVllitelem čsL republH{,y. (Nál z,e 16. května 1933, č. 8683.) 

Vod n i p r á V o. 

, . Zjištěním projek~u ve .smy.slu 4. od~tavce § 13.vodDcestnéhD zákDna 
Č. 66/1901 f. 'Z. ro'zumí sle i výrok . o . tom, ktery,ch Cliz.ích o,b}ektů a p'rá.v a 
jrukými technickými úpraNami má se vDdoc,e,s.tný IPrD'Jekt dDtknDuti. 

Je tedy i k takovémuto výroku kompetentní minislte,rstv:o ve,ře~ných 
pirad v dDhodě IS'B StÚčastněnými mintsterstvy. (Nál. zle 17. krvětna 1933, 
č. 8689.) 

P,roti výrDkuzemskéhO' Thřadu, jímž byLa, v odvolac,Ím řízení ul'lčen:a 
vý1še od,škodméhD' za po'zemek vywJastněný pro · :yIordlni dílo, je stižnost 
k :DJejvYiš. :splfáv. sDudu. vzhleďem k ustanovení § 87, . odst. 2. mor. vOld. 
zák. · nepi'ipUJstna, a to jak ·s námitkarri věcnými, tak s náIDJi,tbtm.iJ formá-1-
h.fu:nji, jelž týklají se výroku samého nebo vy,š'e,tiíeillí podkladu p'rD thl"oení 
vý,še odškodného. 8tížno.st k nejvyššímu spráwmu s'Dudu je Vlšak pří
pustna, pokud namítá, že zemský úřad nebyl pro n~jakou pT00eISI1Í pře
kážku vůbe~ Dp~ávněn vý.rokem prvé stDlice o výši odškodlného insl1Jančnč 
se 'zabývati. (Nál. 'z 1. břetzna 1933, č .. 17.187/30.) 
. Zákaz · sázeti stromy [nebo :kJeře blíže k řeč1šti. ne,žU je s,Vatuty do. 
vD,leno, ohsa.žený v § 142, odst. 2., Ibod 3., 'zák. čl. XXIII/1885, čeu proti 
s t a v u polic,ejně závadnému .a vztahuje se pToto i na ponechání strolID.ů 
kýmkoliv vY1s,á;zenýcll .. (NáJ. z 1. . března 1933, Č. 11.82,7/31.) 

v z O rk y. 
Předměltem olchrMly vzorkové podle patentu č. ř. z. 237/1858 j€tslt jen 

určitý tva[' IprůmyslDvého výrDbku a nikohlrv matetri.ál, z něhož je zhoto
ven, .ani účel; k němUJž se průmyslovéhD' výrŮ'bku 'UŽíV'.á. 

. . Zbo,zím zhotOtVíoným podle Vlzo;rku ' (§ 11 V IZ. pat. č. 237/1858 ř. z'.) 
jelst každý výro'be·k, který vykalzuj1e aSlP'ori ,ony charakterrnstické znaky, 
jimi.ž jie cbJráněný vZDrek :individualisován, byť i se ve směrech nepDď-
sta.tných od ví:;'D[fk:U uchyloval. . 

Poďle čJ. 4. Mez.inárodní úmluvy pařÍ'žské v rev1si w3.lshingtonské 
nelze 'ze, skutečnosti, že v d,DběmelZti ulOlŽlenÍri1 V1zlolřku v cizině a. v č·elSko
slo.vooské republi0e, nepTe,sahůjící 4 měsíců, bylo ZbDlží vyrobené pDdle 
V'zorku z cizmy dorv:álženo do Ůeskoslovenska, dDlVlodJiti ani neIPOJaitno s,t, ani 
neúčinnOlst , vzDll"ku v tuzmns:ku r'egiJstrova;ného p'Ddte '§ 10, lit. a), ani zánik 
p,rá,va z takové registrace plynoucího pod[,e § 11, lit. b)V1z,ork. p,atentu 
č. 237,1858 ř. z. 
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P/ředpis '§ 11, 1ilit. b) vzork. patentu č. 237/1858 ř. z. předpokládá, z'e 
dovoz -2'boží v ci'zině Ipodle vzorku vyráběné,ho d;o repubHiky česikosllolV'enské 
s-e děl za pJ.a,tnlOls,ti a účinnosti registrace vz.orkb. v Č:elskos-lovoensku. 

Dovolz zbo'ží vyrobeného podle- reg1stTovanélho vzolI'ku v cizině a do
váženého do Celsiko's/Lovenska., po,dle § 11, lit. b), vz/ork. pa.tentu č. 237/1858 
ř. Z_., jest tu nejen tehdy, j'e-li prováděnchra,niIte,lem sam.ot/ným přímo) 
nýbT'ž i tehdy, p,rovádí-li je subjekt jiný s vědomím a s vůlí chr,a,nitele. 
(Nál. ze 16. ceTVJla 1933, č. 10.860.) . 

Z a mě st n 'a ne i ve ř e j n í. 
Legionářům, ktelří v dorhě po 1. září 1919 byLi ustanoveni státnimi 

úředtníky, 'z-ap o čítává s,e trojnásobná ·sJuŽba legionářská do postupu plaroo
vého a č.asového, počínajíc onou hodnostní tHd ou, ktell'é jmenováním na-
byH. (Nál. z 19. května 1933, č. 8956.) . 

. 'Daké dŮJsltojníci-legionáfi na místech III. služební třídy dosahují 
podle § 107 plat. zák. v plato'vých stupnicích posledního :ná.sl/ooného pli
davku jen tenkráte, mají-ll úp-lné středo,školské vzdělánÍ. (Nál. z 3. června 
1933, č. 9968/1931.) 

UstanoveDJÍ § 51 vlád. nat. č. 96/1930 Sb., ·z·e penslijní 'základna, 
určená podle Ulsltanovoení část~ !pI'!VlnÍ tohoto nařfzení, zvyšuje se u čeltnic
kých .QIsoh o' ě-etnický p,řídavek v té výši a potud, pokud jej mě[y při 
skončení činné slUJzb)T, neodporuje zákonu. 

Při stanovení pensijní zlákladny býv. rak. četnického důsto'jnika 
Ip!odl'e zák. č. 70/1930 a vlád. na.ř. Č. 96/1930 Sb. ve smyslu § 15, odst. 1., 
2-. věta cit. nn"ř., jest odečísti 'čebteh,ký rok i tehdy, jde-li o· dŮJs-tojnika, 
který nevyšel z řad četnického muž6.t.va. 

Bývlhlý rak. oet:n. di'lstojnik, p·eIlJs.ionovaný v r. 1919, nemá nároku 
IlJa Ipřípoče,t válečnýcih půlletí podl,e '§ 7, č. 2 zák. č. 186/1920 Sb. (Ná1. ze 
7. oeil'vna 1933, č. 848.) 

Jde-li >O určení pLatových a s'lužebních pTáv a nároků~ se kterymi 
zamě!stnanci 'Zl'u~ené veřejnopmávní korporace ;podle § 10, -ndst. 1., veta '2·. 
org'. zákona č. 125/1927 Sb., přechámejí do státní služby, pOlsU'zuje úřad 
tuto otázku IS, hlediska § 212, odst. 1. a.ž 3. plat. zákona č. 103íl~26 ~b., 
samostatně, nejlsa vá.zán předchoz.ími ro'zhodnutímli úřadů samŮ/s[l,rávných, 
uroněnými poaJe § 212, odst. 2. neh 6. p~atového 'ZákŮ/na. 

Přiznání natUlfálníhn bytu a volného otorpu a slVitiva ·z .amělst.nanci 
veřejnopra,vní kmpOil'aoe není nárokem nabytým jmeno'váním ve smyslu 
§ 212, ods/to 2. ·zák. č. 103/1926 Sb. (N ál. z 1 O. červn~ 1933, Č. 10.108.) 

U bývalých výkonných četnických důsltojniků (inspekto-rů II. třídy) 
nelze při ,stanovení pensijní základny podle zák. č. 70/1930 Sb. přihlížeti 
k celk-ové služehní doLě ztrávené v četnictvu, nýbrž jeiIl k době ro-zbodné 
pro dOrSaženrr p·ožitků, kte,ré měli 'Pii sKoiIlč·ení č.inné silužby. (Nál. 'z, 12. 
če~vna 1933, č. 8727/31.) 

Pro posouzení krt'ácení stálých služebních pOlŽitků ve smyslu § 8, 
odst. 3. zákona č. 286/1924 Sb., jest ro·zhodným j'en souhrn stálých aktiv
ních p,olž1tků ve smyslu § 24 téhož 'Zákona., resp. § 196 'PJat. zák. (č. 103/ 
1926 Sb.), nikoliv j.ednotlivé jejich slo-žky v těchto §§ uvedené. (N ál. 
z 12. června 1933, č. 10.606/31.) 

Pro zařazení podle § 4 zák. č. 77/1920, relSp. § 3 vnád. nař. č . 360/1920 
Sb., nelze bráti v 'P:ocet službu ·ztrávenou v hodnosti ee-Lniho výběrčího a 
u finanční str:l!ze v r o z s a h u § 4 6 pře d p i s u pro finanční stráž (Velst
ník min. M. č. 45 ex 1907). (Nál. ze 16. června 1933, č. 17.427/31.) 

Z nám ky. 
POldáním trelstní oibžal,ohy podle § 23 zák. o ochrr3!něl známek (zák. 

č. 19/1890 ř. oz.) j-elst Zd'ÚV1odněn zájem c.htranitele známy. touto žalobou 
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nlalPrudeillJéiho, na vyídání výroku miniw'a o bc1hlodu, ž'e' olhžaJovaný je Op~áN_ 
něn v}Thrad;ně uživat znáJmJky (§ 30 cit. zák.), jej]ž UlŽÍvání zaV!d!allio podnět 
k podáni tr'e's1mí obžaloby.. (Nál. z 23. února 1933, č. 3009.) 

Zdravotnictví. 
Zákon o- po,tíra,ní TIa!kažlfuvých nemod č. 67/1913 ř. z. neupravuje 

o-tálzku náhrady nákladú spojenýeh s nemocniČJlJÍm ošetřením osob one
mocnělých llIaJ~žlivtOu nemocí. (NáL z 31. května, 1933, č. 7395.) 

Nelze-li vymoci tOšetřovac.Í útraty na fysických a právnických OiS!O'
bách uvedených v § 21 z'ák. Č. 77/192,7 Sb. p,ro·to, že tu není zákonné' po
vinnosti těCJhto o,s,ob, ahy hradj[y 'zmíněné útraty, neníobe,c {povinna podle 
citovaného 'Zákonného mtanovení při,spívati čtVlaceti p'fOicenty olše:třova
cích útrat. (NáL ze 7. č,ervna 1933, Č. 10.2,78.) 

Žel e z nič n í p r á v o. 
Sousedem (Aturainer} ve ~mJlls,lu § 99 želůz. pl1OV'OZ. řádu (c~s" nař. 

z,e dne 16. liS1,óP'3;Člu 1851, Č. 1 ř. z. z r. 1852,) r02;umí se ma.jite'l (urZlÍvatel, 
pachtýř a pod.) pozemku 1e.,Žícího- v me:z.ích požárníhO' obvodu dráiliy, bez 
ohledu na to, zda 'pozem8k ten sousedí be'zIPI10tstředně s drahou, M nikoli. 
(NáJ. z 9. če,rvna 1933, Č. 10.418.) 

Ž i v n O S ten S k é P r á v o. 
Prodejna živnosti výrohní neni stálým mÍls,tem pOOtV1o'zovacím ve 

smJllslu § 39 Ž. ,ř., nýbrž slk1ai1em ve smyslu § 40 IŽ. ř. (N~t z 2:. května 
1933, Č. 1159/32.) 

Určovati stanO'viště pro "iivnO'sti peri'odické c10pTavy osob (§ 15, č. 3 
živn. řádu) nenáleží do· pů,sobnosti O!bce, ve smy.s,lu § 27, Č. 3 moll'. ob. 
znzení. (Nál. ze 13. května 1933, Č. 5698.) 




