
Rušení rozhlasu vysokofrekventními 
elektrickými přístroji. 

Jaromír Sedl úček. 

Otázka zní: "J e m o. ž n Ol půd 1 e d a n é h o p r á v n í h o 
s t a, v u~ aby p o s 1 uch a Č i rad i o. v é h o. při jim a č e 
mo hli se brániti proti poruchám přijímací s ta· 
nic e, z p ii s .o b e n Ý m v y s o' k o f rek ven t ní nti p ř í
str o. ji? Otázka tat.ů dá se zůdilůvěděti dvůjíml způsobem, a 
to. zaa na půli práva civilního. mQlžno hledati ochranu, anebo zda 
na poli práva půlicejníhů. . 

Budeme se hlavně z.abj'rva,ti ůtázkůu ,ochrany podle práva 
civilního., kdežto k policejní ochraně přihlédneme jen sůuhrnně. 

I. Ochrana rozhlasu podle práva civilního. 
Nejvyšší soud měl příležitO'st jednolu se s tů1u ot.á,zkou zabý

vati ve sporu Stefan Pocsátků ca Dr. Albert Keményi ,al zaujal 
v rozhůdnutí .ze dne 18. května 1933, čís. j. Rv IV 184/33 hle
,disko to: Rušení růzhlasu vysůkofrekventními Ipříst:roji není 
nikde zakázáno'; předpisů o souse'ďském právu není možno. pů
užíti, půněvadž rušení ned'ělo se jenom za, tím cílem? aby žalující 
straně byla způsůbena škoda. Nejvyšší solud pakračuje: "Je 
pTavda, že VI daném případě jde o. střet dvůu oprávnění, jednak 
·oprávnění žaLobce: přijímati vysílaný rozhlas 1Jůmůcí kO'nceso
vaného přístro'je, Jednak ůprávnění ž,a,lůvanéhů: po'U'žívati zuho
lékařského. příst,růje s kolektůr!ovými motorky, půkud vykůná
vání tohoto. oprávnění zasahuje do vykoná,vání nahoře zmíně
n ého, ůprávnění žalobce, avšak za výše uvedeného. právního 
sklutkůvého stavu soud nemá právní můžnůst, aby žalobci proti 
rušivému zásahlu žalovaného v, tůmto přÍ:padě žádanůu nápravu 
zjednati mohl. Aby se vyrovnání průtichůdných zá.jmú spůrných 
stran stalo. upotřebením tlumičú zmíněných v rozsuďcích nižšíeh 
soudů, záleží jen na důporučení stran; vedených zás,ad"ami slus
néhů sůusedskéhO' styk'u, nemllž,e se však státi soudním vý
Tůkem." 

Ro,zhodnutí t,oto je velmi půdiv1uhodné svy-m názůrem na 
funkci práva. Kdyby si byl Nejvyšší sůud uvědomil v ďaném 
případě funkci soudcůvu v civilních spůrech, nemohl by říci, že 
střet zájmů může se řešiti jen důhodou Sit.ran. Úkůlem soud!ců je 
řešiti střet zájmú či oprávnění, nebOl ·práv (jak to. již nazvem,e), 
autůritativním výrokem. Růzhůdll'lxt,í toto znamená denega,ta·m 
justitiam. N eb1udeme se průzatím touto. otázkou denegatae ju:sti-
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tiae zabývati a hleděti budeme k daným právním předpisúm, 
a to nejprve -v z·emích hist'o'fických, třehas prvé rozhodnutí 
v této otázce je ze Slo-venska. 

1. D o s a -V á !d n í pře.d p i s Y1 v h i s t o r i c k Ý c h zem í e h. 

A. Dr ž ba. 

1. Předně přichází v úvahu ochrana drž by. Je nesporno, 
že majitel radio'véh:o přijimače je -v držení~ pakliže užívá tohoto 
p·řístroje pro sebe. K tomu mo'žno podotknoulti, že rušení v cla,
ném přÍlpa,dě netýká se přístroje jako takového, neboť ten zů
stává úplně int,ak'tnía ovládání drži,t,elo~o" pokud! jde o. p.řístroj 
jako .o hmotnov. ' věc, také není rušeno. Rušen je po,slech a ,tu 
mlusíme 'uvaž,ovati, zda poruchu poslechu můžeme považovati 
za po'ruchu faktické vlády nad věcí s,almotnou. Odpověď není 
zcela lehká. Účel přijimače je dán mo'žností po'slechu rozhlasu 
radiového. Působí-li někdo na .aparát tím ztp,ůsobem, že bo zba
-vuj:e možnosti reprod!ukovati zv:ukOlvě elektrické vlny, působí 
přímo' na apa.rát a tím nesporně ruší panství nad věcí hmotnou. 
V daném přípaďě interfe:r:ence elektrických vln nepůsobí na 
aparát., tento reprodukuje bezvadně elektrické vlny, ale elek
trické vlny si navzájem překá,žejí a tím vzniká nemožnost po
slechu. Je známo~ ž.e možno poslech rozhlasu jinou radio-elek
trickou cesto1u úplně znemožniti, na př. známé případy jsou 
z čer-vence ro,kJu 1914, kdy státní bezdrátové t.elegramy byly 
rušeny rozhlasem! cizího státu. Jiný případ úmyslného rušení 
l'ozhla,su rozhlasem je dán v jakési censuře cizího, rozhla-su tak, že 
tuzemskými interferenčními zaJizeními rozhlasovými je poslech 
zahraničních stanic skoro nebo úplně znemožn1ěn. Nemáme 
zkrá,tka zde dánu po['uchu v přístroji, nýbrž pOTuchu v přijíma
ných vlnách elektrických, jež pl"ijimac převádí na vlny sluchové. 
Neomezené množství elektrických vln, které jsou v prostoru, ru
šilo by navzájem, kdyby pmjimač nebyl citlivý jen na určité vlny 
elektrické. V ot.á,zce této musÍillle tedy předpokládati, že přiji
mače jsou schopny pod1ávati čistolu reprodukci vysílacích stanic 
rozhlasových~ ž,e selekce vln elektrických v radiovém prijimači 
je . pro,vedena. Jde o to? zda můž.e radiový přístroj pro.váděti 
selekci relativně ' dokon.aJe. Není-li tomu tak, nemůže si držitel 
aparátu st,ěžovati, že přijimač špatně reprodukuje, nýbrž musí 
nedostatek t'ohot,o přístroje nésti sám. N edostat·ek selektivnosti 
tkví v přijimači samlOtném a tím i nedostatek reprodukce. 

Jiný příp:ald je ten, že vlny nemohou býti isoJo-vány, od ruši
-vého půs,obení vln elektrických, které mohou býti rázu atmo
sferického" ale m·ohou býti vzb1uzovány elektrickými přístroji. Je 
otá,zka" zda ten, kdo vysílá takové rušivé vlny elektrické) může 
býti donucen, aby s rušenfm .přestaL Předem musíme vyloučiti 
případ, že někdo je au.torisován k tomu, aby podobné vlny vy-
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sílal, na př. jako censurní opatření proti Cl zImu nežádoucímu 
rozhlasu. Jde zdle pr,osltě o legální omez·ení 'l'ozhlasu. V da
ném p,řípadJě jde o -to, že intederenční vlny jsou' vzbu
zo.vány přístro'ji; jejichž účelem není vzbuzování vln elek
i1:.rických, nýbrž tyto vlny jsou vedlejším zjevem; který není 
vždy ani žádoucí pro majitele takového vysokofrekventniho 
přístroje. JSOIU to elektrické motory, které v:zbuzují tyto. inter
ferenční vlny, dále přístroje r·oentgenologické atp., ani v jednom. 
případě neužívá jich vlastník ke vzbuzování elektrických vln, 
nýbrž k výrobě energie mot,orické, p.aprsků X a pod. 

'lJ toho, co řečeno o této věci, seznáváme, že otázka držby 
není tak jednoduchá. Jďe o poruchu:~ která j1e sice mimo přiji
mač, ale o poruchu, která UJžívání přijimalče znaČině omezuje, ne
činí-li j.e, úplně nemo,žI!ým. Je toto porušení užívání, pQlr1uch:ou 
vlády nad přijimlačem? V praxi takto tato· oltáz:Ka nebylai dopo,sudJ 
řešena,~ ale - jaK níže uvidíme - spojová,na s otázk:o'U jinou. 
Vládu nad přijimačero vykonává držitel tím, že užívá radiového 
přijimače k poslechlUJ rozhlas.orvých stanic. Ruší-li S·Ct tento po
slech, ruší se nesporně i ,dlržha radiového přijimače. Z It.oho je 
patrno, že ·otázka, zda pOTuchu poslech1u možno počítati k poruše 
dl'žbiJ věci~ bude zodpověděna kladně. 

Na druhé straně nesmíme zapomína.t,i na kvalifikad rušeb
ního činu. Rušitel nenakládá ani přímo ani nepřímo s přUima
čem. P'odle § 339 vyžaduje se, aby rušební čin se stal "své
mocně" - "e,igenmachtig". Praxi posledních let nemůžeme 
bohužel sledlo'vati, poněvadž se rozhodnlutí krajskýchl ,s'ÚlldLI 'u 
nás neuveřejňují. Vídeňská praxe vyžadovala Vl mnohých pH
padeeh vědomost, že se činero ruší cizí držba~aJť šlO' o držbu 
věci anebo o držbu práva. Vědomo,st neznamená snad subjektivní 
psychický stav, nýbrž naopak znamená" že zaviněná nevědo
most je postavena na rov:eň vědoIDo.Sti. Naproti tomu doktrina 
neklade žádnou váhu na vědomost r'ušitelo,vu. (TaK praví Randa: 
"Aber aluch die Absicht: den Besitz zu storen, die fremde tat
saehliche Herrschaft Zu: verl:etzen, ist nicht erforderlich, da der 
Besitz .an sieh gegen Beeintra,ch:bigum.g geschittzt wirdJ und die 
Integritat desselben die AbweisUlllg jedes Eingriffs ohne Ruck
sicht auf die Tendenz des Handelnden po'stuliert .. Die ent.gegen
gesetz.te auf den Deliktsstandpunkte fuJ3ende Ansicht erscheint 
fur das osterr. Recht schon daLrum unhaltbar, weil Delikte dolus 
unCi: culpa vora'ussetzen (§ 12i9'5 BGB.), eine Besitzstorung nber 
ohne Zweifel auch dann vo.rliegt und dUrch possessorische Rechts
mjJbtel vviede,r IUllscha,dlich gemacht werden k'ann, Wlenn der 
8torende in gutem Glauben gehandelt hat." Poďobného. mínění 
je Ehrenzweig (System des osterr. allg. Privatrechts 1./2', str. 88, 
vyd. z r. 1923). Klang, Kommentar ~ § 339, StJuhenrauch. Kom-
mentar k § 38,9, p. 3). ' 

Nelze přehlédnouti, že jak praxe tak i doktrina jednala (} 
13* 
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případech, kdy rušitel užíval cizí věci pro sebe~ ať šlo .o, věc 
hmotnolu nebo nehmlotnou~ tedy o· dlržbu věci nebo o držbu práva .. 
V našem přípaďě rušitel neužívá cizí věci ani přímo ani nepřímo . 
V čem však spočívá rušební čin? Na t.o nám dává odpověď Zeil
ler: "Nieumnd darf sich ohne Gestattung des Bresitzers oder d'es 
Richters, eigenmachtig einer Handlung, wodurch der Besitzer 
in der freien Austib"Lmg seines Rechtes e,ingeschranke'tl .oder ge
luanket wtird'e, anmassen" (Zeiller k § 33.9, Č. 2). Rušební čin 
není dán it.ím, že rušitel! užívá cizí věci pro sebe úplně nebo 
částečně, ale tím, že znemožňuje ahy držitel jí užíval' pro, sebe. 

Jestliže tedy dostačí 
a) j e ,dJ n á ní ruš i t e,l tQI v o bez o hle dun a t o, z d a 

j. emu zná m o', ž e tím ruš í n ě k o hoj i n é h o v u ž í v á n í 
jeh o věc, i, 

b) jed n á n í, k t e rým ser uší už í v á ní drž i t· e-
1 o v o', a niž sen .a, věc p 11 s Ol b í pří m o n e b o' n e pří m 0 , 

ID á m e v na š e II pří pad ě por uch Y P o s I ech u p ř i
jim ač e ZPll s o b e n é v y s o k o f rek ven t ním i e 1 e k
trickými přístroji nesporně dán případ rušené 
d T Ž by, a I e z a pře d p o k 1 a d IU, Ž e drž b a. byl a n e r u
š e n á a n a j e.d n .o u s v é moc n ě r IU! Š e II ,a byl a v y s .o' k 0-

fÝekventními p. říst, roji elektrickými. 
Toto ome,zení je dláno tím) že přijima,če musí býti fakticky 

p'oužíváno. jako přijimače, neboť jen pa~ je přijimač j,aiko takov)' 
v držbě, jinak je to jen předmět ze dřeva, kovu al skla. Držba 
předmětiUJ ze dřeva, kOlvu a skla, není rušena, ale rušena je držba 
přijimače a ta je dána, jen tehdy, bylo-li přístroj:e toho pokojno 
užíváno k po,slechu. Byly-li interference elektrického přístl'oje 
starší než přijimač, nemohla držba přijima,če vzniknouti, neboť 
faktická vláda na,ď věcí v t.omtt·o směr!u nebyla, dána, a držba 
sahá jen tak daleko, jak daleko sahá faktická vláda nad věcí. 

Díky těmto velmi prlužným ustanovením našeho obč. záko
níka dospívám,e k tomU! zá.věru jako v Německu podle ustano
vení § 23 t. zv. Fernmeldeanl:agengese:t,z. O tom viz níže. Na 
rozdíl od Německa je ochrana tato pouze pos s,els s orní, j:e t,ec1:y 
omezena krátkými žalobními lhlltami .a, na otázku pouhé ďržby. 

'Žaloba tato. je žalobou rušení držby, tedy žaloba zdržovací , 
totiž žalobce žádá, aby se ž.alovanému zakázalo rušiti žalobce 
v poslechlu inteTferencí, pocházejících z vys.okofrekventního pří
stroje elektrického.. Jak to dotCÍlí žalovaný, je jeho věcí, zda tím, 
že přestane 'užívati rušícího přístroje, anebo zda učiní opatření 
proti interferenci atd. Exekuce jďe ,ad factum .omittendum podle 
§ 355 ex. ř., prostředky exekuční jsou pokuta a vazba. 

2. Praxe řešila piipad! rušení přijimače interferenčl1ími 
vlnami podle jiného, hlediska. Mám před sebou usnesení okres
ního~ soudu v Chabařovicích ze dn_e 10. d.ubna 1931 C II 70/31 ~ 
ve věci Wtinsch! ca Anton. Rozhodnutí toto', mimochodem řečeno·! 

--- -
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má mnohem vyšší úroveň než rozhodnutí Nejvyššího soudtl ve 
věci Pocsátko ca Keményi. S.oud vychází z toho, že občanský 
zákoník neupra-vuje interferenci elektrickými vlnami, takže je 
nutno postupovati analogicky; že novějším 'ustanoveními ja 
§ 364, který se blíží technickému a hospodářskému vývoji tínt, 
že st.anoví předpisy o t. zv. immisích z j'ednoho pozemku, na 
drllihJ'r. Soud zjišťuje, že interference je možno subsumovati pod 
generální dodatek "a podobné"; že pOlslech raďiového přijima,če • 
patří k řádnému už,ívání bytu, V;81 smyslu § 10.98 obč. zák., klte
léžto užívání tvoří držbu nAjemního práva li bytu podle § 311, 
chráněnou pod~e § 339. Podle analogie § 364 II má soud za, tOl, 
že se immisemi l"'tIŠí držba nájemního prá Ira" pokud immise pře
sahují obvyklo'Ll míru, což v daném případ'ě bylo dáno. Sedes 
l'ozhodnlutí je však jindle: 80ud usuzuje, ž,e, nelze vysokofrek
ventní přístroje užívati způsobem šikano,sním, ale šikana, je dána, 
jestliže majitel přístroje má možnost bez zna,čnějšícrr nákladlt 
učiniti opatření, která by nerušila poslech rozhlasu, a přece tak 
neučiní, co-ž v tomt.o pi'ipadě je dáno'. Rozhodnutí totlo, které 
se tím blíží nejlepším rozhodnut.ím francouzským - dosud vzo
rť.'Im jurispnldence .- má ovšem jednlu vadu, že není jednotné 
a že jsou smíš,ena dvě hlediska: inmisí a, abus du droit, dále že 
tyto, zá.sa,dy přeneseny jsou bez přesvědč1ujících důvodů na. 
držbu. S hlediska possessorní ochrany II ení toto rozhodnutí bez
vadné, a.181 má odvahu řici ? že soud v daném případě má postu
povati samostatně a ta.ké sam,ostatně postu pluje. Onen soudce 
v Chabařovicích pochopil imperium judicis. 

Cesta, kterou na.stolupil soudce chabařo,vský, po,vede však 
sotva k cíli. Bude totiž těžk.o pova,žovati poslech radiového pří
stroje z,a, lužívání bytu, nehoť poslech ra,dia sotva buidleme po
yažovati za essentiale bydlení. Dále, sotiva nás přesvědčil onen 
soudce" že možno ustanovení .o immisích~ týKající se poměru dvou 
vlastníkťl pozemkl1, použíti také na držbu práva ,al na držbu 
vůbec. Konečně nesmíme za,pomínati, že abus de droit dává 
nárok na náhradu škody; připouštíme vš~k, že nárok může býti 
fOl'mul,o,ván negativně, aby se p.achat,eI zdJ.' žel dalších rušebníeh 
činů . Srovnej k tomu R. WoHf: Bedurfen wir ein Gesetz gegen 
Rundf(llnkstorungen? (Archiv fur Funkrecht, 1932, str. 313). 

3. Máme zatOl, že analogický postup tenitol je vyloučen, když 
máme přímější cestu dospěti k držbě přijimače; musíme si jen 
uvědomiti, co je v'ěc. Podle obč. zák. je věc předmět sloužíCÍ 
k ukojení potřeby; vlastník (§ 353, § 354) U/rčuje, jakoUI potřebu 
m~ uspnk.Ú'Jovati, in possesso,rio jie to drži1tel' věci (§ 3.09); přijimač 
ma SlOUŽItI k poslechu; kdo ruší poslech ruší pokojnou) vládu. 
nad věc] a, Je t1uďíž dán nárok na ochranu držby. Přiznati d!lužno', 
že obč. zák. neměl na m'Ysli ruš,ení držby tímto způsobem a že 
tudíž některé konsekvence mohly by býti nespra,vedlivé a že 
soudce má postlupo'vati podle "přirozených" právních zásad, 
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k nimž patří zásada: Neminem 'la,edere suum cuique tribuere. 
O tom poj,edlnáme níže. 

B. V 1 a s tni c tví. 

1. Vlastník je autoriso,ván věcí naklád1ati podle své vůle a 
ka,ždého jiného z užívání vyloučiti (§§ 853, 364). Vlastník při
jimače a vlastník vysok'ofrekventního přísitroj:e dostáJvají se uží
váním svých věcí do konfliktu. Konflikt tento řeší § 364 obč. 
zák. ; a to způsobem právnímu: řádu vlastním, totiž a,uJtoritativně . 
Předně musíme si uvědomiti, že §§ 864-364 b) řeší koHsi vlast
nických práv. Z toho .prv:ýi odstavec § 3:6;4 stano,ví zásadní pra
vidlo, kd'ežto dr/whý ods,tave0 a §§ 864 a}, 364 b) znamenají jen 
kasThistické řešení jednotlivých případů těchtO' lmnfliktů. Není 
tudíž správné, že doktrinru i praxe doV'o,lává se těchto jen ka
suis,t,ických ustanovení, ponechávajíc stranou: obecné a zásadní 
pravidlo, obsažené v prvním' odstavci § 364. 

V našem pIipadě rozhodná jsoU! slova prvého odstavce: 
"Ůbmhaiupt findet die AU'stib1ung des Eigentumsrechtes nul' in
sofern statt, als dadurcll weder in die Rechte eines DTitten ein 
Eingriff geschieht." Z komentáře Zeillerova k § 3'H3I jde najevo, 
že i,p;rávem" mínili redakto,ři volnost nakládati s věcí. Zeill:er 
sám, duševní původce oblo. zák., chápal svobodu jrakOl z,áklad 
všeho, subjektivního práva., kráčeje zcel3J ve šlépějích K'anto'vých 
(srovn. Ernst 8woboda, Das ABlGB. im Lichte der Lehren; Kants). 
SvobOlda jedinco,va je jeho nezcizit,e,lným statkem (srovn. § 16 
obč. zák.), ale ka,ž.dý jedinec, má stejnou svobodu, tudíž! jsou zde 
hranice, které jedlnec překro,čiti nesmí, aniž, poruší srvoboďu 
dr1uhého; právní řád má liTčovati hranice tyt10 3J je tudíž úko~e-m 
právního řádu chrániti svobodu jednotlivcoV'UJ; svoboda jedin
cova, rovnající se sVlobodě ostatních; j1e tout,o rovnosti o·mezena. 

Právo vlastníkovo určuje obč,. zák. v § 354': může volně 
naklá,da,ti s věcí. To znamená;, že může s věcí d'ělati co chce, uží
vati jí, k - čemu chce, ale (s hlediska soukromého prá,va) nesmí 
tím zas,ahovati do volnosti druhé osoby, aby tato nebyla rušena 
ve volném nakláJdiání se sv:ojí věcí. Hranice této svob!odJi blíže 
určeny nejsa1u, poněvadž podle mínění ~edaktorů jde o vrozené 
právu, které je dáno npřirozenými zásadami právními" (srovn. 
§ 16 s § 7 obč:. zálť.):. Tylt!O "přirozené" zásady právní jsoru 1egis
la.tivně-politické maximy, obsažené jednak na začátww justinian
ských digest, jednak zá'sady 'obe'cného práva, vyvinuvší se na 
poli k'asuistického práva ekvitního pod vlivem zásad) ohsažených 
v novém zákoně jako právu božském podle hledislťa ,středo
věk'ého. 

Zásady tyto m'o,žno shrnouti asi v tyto věty: "lus est ars 
a-equi et boni;" ,,]ustitia e-st constans atque perpet,ua voluntas 
neminem laedere suum cuiqlue tribru,ere", "Malitiis non est indul
gendum'(, "N emo audiatur slua,m turpitUldtinem allegans" atp. 
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Jde ve všech itJěchto průpo'víc1kác.h: o zásadu; že lidé se mají spolu . 
slušně snášeti a nedovedou-li to', má jim sotl.dce pravidlo toto 
určiti. Z toho plyne, že při konfliktu! nesmí ani vlastník přijímače 
vylučovati vlastníka vysokofrekventního přístroje, ani vlastník 
tohoto nemá vyl'učo'valti onoho, čili jinými slovy: je nutno upra
viti poměr mezi nimi tak, aby pokud možno vyhovělol se oběma 
stra.nám, .a,by újmlY na obou stranách byly co nejmenší a aby 
rovno,měrně na obě strany byly ro,zvrženy. 

Toto _ ve.lmi pružné pra,vidlo, které je obsaženo v §: 364 
odJs,t. 1., 'Ukládá soudci, aby ve všech případech, kde jde o· pří
lišné omezorvání jednoho vlastníka na úkor druhého vlastníka, 
rozhodl, .ab}7l omezování bylo na všechny strany rovnoměrné. 
Zákon ponechává soudci, aby svým taktem, řídě se· svými zku
šenostmi, nalezl správnoUi hranici pro jednu i pro dr'uhott stranu. 

2. 8ituace vlastníko·va liší se od situace ďržit.eloy;y. Jestliže 
tento mlusí fakticky ovládno'llti věc a drží věc jen pot/udl, pokud 
ji ovládá, je vla.stník ji~ ve svém p.anství chráněn, nabyl-li přede
psaným způsobem vlastnictví. Tradiční věda právní označolvala 
tento rozdíl tím, ž,e držbu označo,vala jako f.aktické panství a 
vlasitnictví jaků právní panství. Následkem toho při petitornÍ 
žalobě vlastnické není třeba ' dokazova.ti, že někdo užív.aJ přiji
mače dríve, než dr1uhý počal užívati rušícím způsobem přístroje 
vysokofrekventního. Možnost střetu je velmi zna,čná a ukládá 
soudci značnou úlohu, aby slušným způsobem st:anovil meze uží
vání přijima,0e a vys-okofrekventního přístroje. Dnešní ďoba, 
která jak v zákonodárci, tak i v soudci vidí nOTmotvůrce, která 
popírá, že soudce jen "dedukuje" svá rozhodnlutí z pře:d1Jisu zá
konného. analytickými úsudky, nestojí před! tÍInto dl"lsledkem 
tak bezrad'ně jako doha před padesáti, š,e1desáti lety, kdy 
v soudci viděla jen syllogistu zákonných ustanovení. Tato starší 
doba nedovedla oceniti pružná ustanovení obč. zák. a utápějíc 
se v syllog'istice an.a.lytických úsudků, byla prloto neschopna 
ocen1ti tak pr'užná ustanovení jako je prvý odstav-ec § 364. 

Změna sice v názoru nastala, ale setrvačností se stalo, že 
nedovedli jsme dosud řádně oceniti toto ust.aillovení tak, abychom 
rozpoznali, že druhý odstavec ~ 364 a následující §§ 3.64 a), 
364 b) jsou kaslůSJtickým ro'zvedením ustanovení prvního od
stavoe (srovnej k tomu zprávu subkomise panské sněmovny; 
otisknuté v publikaci Kaiserliche Verordnung vom 19.Márz 1916 
R. G. Bl. 69 liber d'ie dritte Teilnovelle zum allg. btirgerl. Gesetz
buch mit Materialien, Wien 1916, str. 162). 

Dodnes brání rozdělování rozhodnutí na deklaratorní a kon
stitutivní řádnému ocenění těchto ustanovení a jasnému roz
poz.ná1!Í , fun,kce soudní. Tato doktrina, mající za účel obhájiti 
pohceJm stat, neodpovídá dnešnímu názoru na, úkol soudcúv. 

3. Tím jsme zjistili, že soudee má povinnost stanoviti mez 
volnosti: podá-li vlastník jediné věci na vlastníka druhé věci 
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žalobu pl'oti rušení vla,stnictví žalobcova výkonem vlastnictví 
žalovaného. Žá,dá se odstranění rušení, nežádá se o omezení vlast
nictví ža,lovaného, jak žalovaný přestane rušiti, je lhostejno. 

Žalobě této je možno dáti místa jen tehdy, odpovídá-li žádost 
žalubní slušnosti. Kdyby slušnosti neodpovídaJa, musil by ji 
soudce zamítnouti ; ž,á,dá-li se více než odpovídá slusnosti, miiže 
soudce připustiti ze žádosti jen to, co odpovídá slušnosti. Na roz
díl od poUcejního opa,tření soudce je vázán žádostí žalobcovou 
a nesmí přisouditi něco jiného, než co žádá žalobce, a nesmí jíti 
dále než mu zákon dlovoluje. Touto dv,ojd mezí je sou.dce vázán, 
zása,da na,šeho procesního práva je "judex ne eat ultra, petita 
par1ti'wu" , ale t,aké ne "ultra leKem". Lex v daném případě neni 
však pi'esný předpis plisného práva, nýbrž poukazuje nás na 
slušnost. Co je však slušno v daném plipadě" má soudce po
souditi sám. 

Předně nutno uvážiti, že poslech rozhlaslu není věcí sonln-o
mou, nýbrž že jde o velmi dl1ležitý prostředek lidov~rchovný, na 
němž má stát zásadní zájem; rozhla,su užívá se vládou stále víc: 
a více k tomu, aby představitelé vlády mohli bezprostředně prÚ'
mluviti k lidu, o nějž se úpírají. Kulturní pro'paga,ce literatury 
a hudby, krás příroďních, nehledě ke spo,rtu, je hez ro.zhlasu 
nemyslitelná. Na druhé straně jde o přístroje elektrické, bez 
nichž kulturní život také není myslitelný: elektrické motory u 
lékařll pro p'ěst,ování těla (na př. osušovače vlasll, vibrační a,pa
ráty) , motorky v domá,cnosti a k výdělečným účeh1m, na př. 
u šicích strojů" v kuchyni, motorické pohánění elek1rické dráhy, 
troleybusll. Zkrátka a dobře , čím více se elektřina stává nezbyt
ností na,šeho denního života, tím více je takových střetů, ale tirn 
více musí soudce přihlížeti k zájmllm obou stran: jak ma,jitelll 
přijimačů, tak i majitelů vysokofrekventních přístrojll. 

Předpokladem nároku žalobcova jest úplně bezvadný při
jíma,cí přístroj dostatečné selektivity. Pokud může přijimač bez 
poruchy přijímání vyloučiti po,ruchy sám, potud nemúže žádati 
omezení na ' žalovaném. Žalobce musí tedy se své Rtranv učiniti 
všechno, čeho je za,potřebí k tomu, aby po'slech byl možný, i když 
ž,alovaný vysoko.frekventním př'Ístro1jem operuje. Toto patří 
k podstatě nároku ža,lobc,ova a je tudíž na žalobci, aby dokázal, 
že jeho příst,ro'j bezvadně reprodukuje. Nedokáže-li tu, musí 
pýti se SVíOljí žalobou zamítnut. Je-li i přes to poslech nemožný 
a je-li příčina poruchy jen u přístroje ž,a,lova,ného, což zase musí 
dokázat žalobee, je dána pasivní legitima,ce žalovaného. V t,on1to 
případě máme dán pra,vý a ryzí střet dvou vlastnictví. 

Cesta je dvojí: 
a) buď je m01žno interferenei přístro'je vyloučiti způsobem" , 

který neza,těžuje neúměrně vlastníka jeho, aniž znemo'žňnje uží
vání přístroje k účelu vlastníkem určenému , anebo 

b) určí se doba" kdy možno přístroje bez ,omezení u ž,íva,ti , 
hledlc k tomu, že je :to doha, která je hospodářsky prO vlastníka 
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přístroje nejvýhodnější a s hlediska po'řádného obchodu nejpři- . 
měřenější , a hledíc k tomu, že je to doba podřadnějšíh() pro-
gramu rozhlasového. . 

Není věcí na,ší dávati návod pro technické zařízení) které 
by mohl žádati vlastník přijima.če, aniž určovati hodiny denní. 
Pro který zpús-ob se soudce rozhodne, bude záležeti jednak na 
ža,lobě, jednak na vhodnosti s hlediska slušnosti. Je věcí da
ného případu, zda je možno žáda-ti na ž,alovaném, aby umístni! 
na SVlij přístroj tlumič, anebo aby užíval svého přístroje jen 
v určitJTch hodinách. 

Žalobní žádÚ'st směřuje k opomenutí rušení, není vH.ak vy-
loučeno, aby žalobce žádal určité opatření, které by bylO' dosta
tečným opatřením proti interferenci. Ovšem žalovaný vyhověl 
by své povinno,sti tím, kdyby učinil opatřeni jiné, stejně' účinné. 
Nesmíme totiž za,pomínati, že rozsudek zní na fa,ctum omitten
dum a že se exekuce provádí podle § 355 ex. ř. Eleklrotechnieky 
dá se přesně zjist.iti, zda přístroj interferuje přijima,či, .a tím 
zjistiti, zda povinnost rozsudkem fixovaná je zachována anehO' 
ne. V rozhodnutí je třeba takto fixovati povinnost opomenutí 
interference (tlumičem, užíváním urč.ité hodiny), poněva,dž se tím 
stanoví mez užívání obou věcí jejich vlastníky. Celá věc není tak 
exotická, jak by se na prY}T pohled zdálo, ale je t.ř'eba si uvědo
miti jen základ žaloby z,dl'žovací: vlastník přijimače určit)'m 
zpúsobem nemá býti rušen. 

Určení povinnosti vla,stník::u přístroje tímto, zpúsobem, jak 
bylo řečeno, je i v zájmu ža.lovaného, neboť se tím interference 
fixuje. Následkem toho může žalovaný nabízeti určité omezení 
a žádati, aby soud v tom směru výrok svůj fixoval. Žalobce však 
musí ve své ža.lobě žádati nejen zdržení interferencí, nýbrž i zpú
sob, jak interference je omeziti, jinak by byla žalobní prosba 
neurčitá a nemohlo by se žalobě vyhorvěti. Interference jsou to
tiž stále, ale jen interferrence určité intensity ruší přijimač~ jinak 
bezvadný. Fixuji-li se Zpllsoby omezení interferencí určitým Zpll
sobem, máme celou otázku na všechny strany fixovánu. 

Zásada je tedy: omezení interferencí určité intensity, po př. 
v určité době a k tomu slouží prá.vě fixovací prostředky: tlumič 
nebo nžÍvání přístroje ve stano'vené době. 

Z t o hot e d y P I Y n e, Ž e t a tož a lob a pod 1 e § 3 6 4 
p r v é h o o d s t. a v c e řeš' í nám t, e n top ř í pad· mu
síme si jen uvědomiti, jaký je smysl tohoto ustanovenÍ. ' 
~ 4. Pra:xe u nás do'posud neřeš.ila tuto otázku podle § 364. 
V sousedmm Rakousku měli jsme příležitost sledova,ti soudní 
til~?r m.ezi majitelem přijima,če a, majitelem vysokofrekventního 
pnstroJe, kterýžto spor byl řešen podle práva sousedského. Pro
c~s prošel ;šemi třemi instancemi. V první stolici byl rozhodo
van. ok~'es~.l!? s~;tdcem v LeopoldniVě ve Vídni. Tři nájemníci měli 
ra,dlOve l?nJlm~~e,; v témže domě, kde bydleli tito tři nájemníci, 
byl podmk na Slil prádla, v němž byly dva šicí stroje s vysoko-
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frekventním~ motory na stejno,směTný prorud. Dok.lud motory byly 
na; střídavý proud, poslech p:řijima,č,ů rušen nebyl, až když změ
něny byly na proud stejnosměrný o vysoké frekvenci, pOlslech 
byl rušen. Majitelé přijimačů žádali, aby žalovaná byla povinna 
namontovati tlumič v ceně asi 20-40 šilinků. Soud zjistil, že 
příčina poruchy přijimačů je v těchto motorech, a, že porucha 
přesahuje míru, s níž musí ka,ždý po,slucha,č rozhlasu počítati. 
Soud vzal dále za proká,záno, že tyto interference nemají eOI dě
lati s účelem motorů a že se dají poměrn'ě levně a lehce od
straniti; dále konstatoval, že porucha poslechu dá se odstraniti 
jen zařízením přístroje a ne změnou v pIijimači. Soud rozhodl 
podle odstavce II. § 364, že jde o immise nepřímé, které pře
sahují místní poměry a znemožňují řádným způsobem užívání 
přijimače. Až potud je situace zcela jasná, ale ustanovení II. o,d
stavce § 364 týká se poměru vlastníků dvou nemovitostí, kdežto 
zde jde ,o rušení přijimače, tedy věci movité. Soud nyní pomocí 
§ 7 sahá k ana,logii, že nájemci ruší se právo užívání věci naja,té 
(což je konstrukce poněkud odvážná,) a že nájemee má tudíž 
míti přímou petitorní ochranu pi-ot,i třetímu rušitelí, který v da
ném případě také není vlastníkem sousedního pozemku. Zemský 
soud ve Vídní rozhodnutím ze dne 12,. března 1982i zeela správně 
uvedl, že daný příp.ad není mo~no rozhodnouti podle anaJogie 
§ 364 II., pon'ěvadž poměry, které jsou mezi nájemci téhož 
domu, jsou zcela rozdílné od poměrů mezi dvěma sousedy nemo,
vitostí, což potvrdil t·aké vídeňský Nejvyšší s,Qlud. Rozhodnutí 
Zemského soudu a Nejvyššího soudu jsou potud sprá,vná, že vy
lučují m01žno'st rozhodo'vati tento, p:řipad podle § 364 11., § 364 a), 
nesprávná jsou však tato rozhodnutí tím, že se spokojují tímto 
negativním rozhodnutím. Vídeňský Nejvyšší soud odmítá vlastně 
také rozho·dnutí ve věci samé. Když by i Nejvyšší soud shledaJ, 
že není v obč. zákoně ustanovení, rozhodující tento konflikt, 
měl rozhodnouti podle §: 7, když po'dle §§ 353, 354, 362, 364, 

. 364 1., soudci uloženo, aby tyto konflikty řešil. Zevrubnějším 
rozborem obě. zákona dospěl by soud k tomu přesvědčení, že 
konflikt tento' je v obecných ustanoveních obč. zák. rozřešen, 
ovšem pIi zna,čném přetížení soudťl není možno čekati, že bude 
praktikům um·ožněno pus,ti1ti se do tak namáha,vé práce.) a je 
právě úkolem teorie, aby soudy na tyto možnosti upozolrnila . 

. C. N á vrh n a n á hra d u š k o d y. 

1. Je-li vydán předpis, stanovkí přesné užívání vysokofl'e
kvenrtmího přístroje, má poslueha,č radia nárok na náhradU! škody, 
jestliže porušenímJ zmíněných pííedpisů poslech je rušen. V zhle
dem' na obecné ustanovení § 12195 I.~ nutno vyžadovati zavinění 
ruši't,ele. Tento případ j'e dán, jestliže policejn~ úřad, ať obecní ať 
státní, upravil nařízením, buď v rámci politické sprá,vy (čl. 2. cf, 
čl. 5. zák. č. 125/1927, ·Sb. z. a na,ř.) anebo V. rámci místní policie 
podlle obecních zřízení. T'ato UJstanovení jsou: pro soud závazn~, 
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neboť autoritativně ukládají povinnosti, aniž soud může zkoumati 
legaUtu těchto ustanovení. Je-li jednáno proti takovému nalizení, 
zkoumá soud, zda jednání směřovalo proti povinno,stem v tomto 
nařízení uložen~Tm, dále zda kontravence byla zaviněná, ,al ko
nečně zda tímto jednáním způsobena byla škoda. V těch obcíeh, 
kde jsou v rámci místní policie vydány předpisy o tlumičích 
atp., má posluchač radia nárok na náhra,du škody zpllsobené tím, 
že přístrojem elektrickým je rušen rozhlasový poslech, je-li vlast
ník přístrolje vinen, že po,ruchu neodstranil. 

N á,rok jde předem na naturální repa,ra.ci, t . j. na plnění toho 
op'alt;.ření, které je předepsáno zmíněným policejním nařízením. 
Situace v těchto ,oblcích, které mají policejními předlpisy upraveny 
tyto interference, je pro civilní so:udce velmi jed!noduchá. K žalobě 
je -aktivně legitimolván ten, v jehož jmění újma nasta.la, pa,sivně 
pak ten, jenž za,viněně ruší užíváním přístroje proti policejnímu 
nařízení. :8asivní legitimace se koncent,rUJje zde v ois'obě rušitele, 
jež může býti rozdílná 'od "O'soby vlastníka vysokofrekventního 
přístro je. Tím liší se situace tato od žaloby z konfliktu dvou 
vlastníků" kde nešlo ani o policejní předpisy, ani o zavinění, ani 
o důka,z škody. 

2. Kde není takového po1icejního nařízení, přiehází v potaz 
druhý odstavec § 1295, no'rmující t. zv. zneužívání práNa, abus 
du droit. Jak ze zprávy subkomise panské sněmovny najevo vy
chází, mínilo se druhým odsltavce'm upraviti tyl případy škodrného 
jednání, které sice nejsou protiprá,vní, t. j. nepoTušují nějaký 
právní předpis ("zákaz" v traldiční mluvě), ale které na,proti 
tomu s hlediska panující morálky jsou za,vržitelné. Zpráva sub
komise panské sněmovny měla na mysli § 826 něm. obč. zák. 
Nárok na náhra·du škody je ,omezen na ten případ, že škoda 
byla zúmyslně způs.obena. K tomu připojenol ust,ano'vení o šikáně, 
a to způsobem velmi omezujícím, a,le zároveň projevujícím nejas
nost, nebo,ť nic není mnohoznačnějšího než subjektivní právo. 
"Výkon práva" je tudíž výraz ne prá,vě jasný a tím celé usta,
novení stává se neurčitým. Zpráva subkomise panské sněmo'vny 
neuvědomila si tOl, že §§ 226, 82G něm. obČ. zák. upravují jen 
obecnoprávní zásadu "malitiis non est indulg'endum", kteroužt,o 
zásadu do'vedla ftancoruzská jurisprudence od poslední třetiny 
minulého století přivésti k velkému rozkvětu, hledíc k úpra,vě 
rozumného a sl'ušnéhOI spolužití lidí mezi sebou. 

Pra,xe na,šeho Nejvyššího sloudu měla v několika poměrně 
málo případech příležitost rozhodolVa,ti podle § 1295 odst. II. 
V případu úř. Sb. n. s. č. 8233 bylo l~ozhodnuto, že jde o šild,nu 
vlastníka domu, jenž nájemci živnostenské proyozovny zakazo
va~v:,yvěsiti vlajkový štít, a,č vzhled domu by tím netrpěl. N ej
vys~~ SOU? dovolá,vá se zákazu š,ikány, ale spíše jde zde ú práva 
z ~~Je~m smlouvy, které podle §, 914 máme vyložiti s hlediska 
poradneho obchodu; s toholto hlediska patří k ná,jmu živnostenské 
provozovny také právo na vývěsní štít. V daném případě nejde 
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vlastně o šikánu, n$rbrž spIse o výklad smlouvy, ovšem dlužno 
připustiti, že § 1295 lL, do,plňuje §: 914. Ve druhém případě úř. 
Sb. n. s. č. 8544 šlo skutečně o ablus du droit. NemanželskÝ, otec, 
I~o,lnický syn, byl po své zletilosti bezplatně zacrněstnáll svým 
otcem, aby nemusil platiti výživné. Otec sice vykonával své 
právo - bezplatně zaměstnává svého syna -, ale naJ škodu třetí 
osoby způslorbem, jejž řeší po,zděj~í alimentační zákon; Nejvyšší 
soud zamítl ž,aJobu, že nejde o zřejmý účel způsobiti škodu. Nej
vyšší soud zde mohl o'všem souditi podle prvé části II. odst. 
§ 1295, kde jde o jednání příčící se dobrým mra,vllm, ale i to 
Nejvyšší souJdJ ,odmítl, neho,ť prohlásil:. že zaměstnání syna v do
mácnosti svých rodičů není nemravné. To je sice úplná pravda, 
ale nesmíme přehlédnóuti, že ot,ázku mra,vnosti jednání nemůžem~ 
zjišťova,t,i tak omezeně, nýbrž že při otázce mra,vnosti jde jen a 
jen o účel jednání; je-li pak toto l jednání toho druhu, že se tím 
má zmaiiti povinnost nejen právní, nýbrž i mravní, pak jde 
o jednání proti dobrým mravům a nárok na náhradu škody je 
dán. Zde šlo o "abus du droi t", ale bohužel Nejvyšší soud ne
do'vedl tohoto ustanovení použíti. Správněji na,proti tomu použil 
Nejvyšší soud té,to zás,ady v přípa,du č, . 8210 úř. sb., neboť šlo i 
v tomto případě o porušení smluvní povinno'tlti nepokračovati 
ve sporu. 

Další případ byl tento: ža,10rbce byl vedlejším intervenientem 
ve sporu, jejž vedl nynější ža,lovaný jako žalobce, ~ ten uza,vřel 
smír na škodu prý vedlejšího intervenienta, nynějšího z,a,lobce. 
Žaloba byla zamítnuta z toho důvodu, že žalobce nedokázal, že 
žalovaný výkonem svého prá,va měl v úmyslu žalovaného poško,
diti (úř. sb. č. 8799). Případ t,ento je eharakteristick)-, že po
važuje úmysl za subjektivně psychický staN, jejž nutno l jako 
'právní skutečnost c1o,káza,ti. Z podobného důvodu zaJ.uÍtnuta byla 
žaloba na náhra,du škody vzniklé prohlášením konkursu, poně
vadž ža,lobce nedokáz,al, že žalovaný jednal proti dobr3'm mra,V1.1m 
(úř. sb. č. 9756). Tento případ je ma,rkantní tím, jak Nejvyšší 
soud pova,žuje o,tá,zku dobrých mravů za otázku skutečnostní a 
nik'oE za otá,zku hodnocení právního. 

Teprve v roce 1931 do'spívá Nejvyš,ší soud ke kla.dnému roz
,bodnutí, t.ýkajíc,ímu se zneužívání práva. Předtím v roce 1930 
dal místo ža,l,obě vlastníka pozemku, a,by odstraněny byly dráty 
vedené nad jeho pozemkem (č. 10.380), poněvadž žaloba taková 
není šikánou, ale výkonem vlastnického práva. Rok nato má 
Nejvyšší soud piiležito,st vymeziti šikánu na konkretním přípa,du 
(rozh. č. 11.144 úř. sb.). Skutková po:dstata byla taková: Ža,lo
vaná má obchod ve svém domě v malém krámku celkem 1:3 rn 2 

plochy, tabule však, jíž použ.ív{t jako reklamy, měří 27 m2
, 

stojí na místě zastrčeném, jen z několika málo míst viditelném, 
není umístěna na místě vhodném a neorientuje cizí kupující; 
podle po'sudku zna,lce sleduje její postavení jiný účel než 
reklamní a soud dospěl k úsudku, že nero'zhodovala, potřeba 

• 
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obchodu, nj'rbrž účelem bylo znemožniti žalobcům používání při
stavené ka,nceláře, odejmutím denního sv'ětla. N ejvy~ší soud za,
ujal toto hled,isko: "Samozřejmě nelze předpis § 1295 TL, vy
kládati tak) alby tím de fa,cto přiznána byla kaž,dému f;lousedu 
služebnost okna" světla a vyhlídky, a zejména, je v souzeném pří
~)adě přihlížeti k tomu, že jde o novosta,vbu, při níž byla okna 
zřízena přes protest s.ousedllv, a že zásadně nelze vzhledem 
k §u 362 dovolava,telce brániti, a,by světlo pozemku neužívala 
podle svého uvá,žení k reklamě. Ale vzhledem k tomu, že právo 
vlastnické je zásadně neomezené~ zjišťovaly 80ucly nižší celou 
řadu konkretních .okolnolsti a z nich) nepřehlížejice ani okol
ností , k nimž dovola,telka pouka,zovala, sprá,vně dOlvodily, že jde 
za oko,lnost.í souzenéhO' případu o šikánu." 

Druhý přípa.d a,busus juris byl.o zneužití kontumačního roz
sudku proti osobě, která byla sice odsouzena, ale ve skutečnosti 
nic nebyla pOlvinna,. Dlužen byl a,rchitekt Josef U .. . a, žalován 
byl Ing. J 'o,sef U ... a také proti němu byl vydán rozsudek, ža
lobci záměna tato byla známa. Boudy všech tří instancí uznaly na 
zneužití práva záludnj'Tm jednáním (rozh. Č. 11.485 úř. sb.). V dal
ším rozhodnutí (c,. 12.350 úř. 'sb.) vymezuje Nejvyšší soud abusus 
juris tímtO' způsobem: "Právě v pohnutce může b.ýti účel , proč 
si žalobce dal postoupiti pohledávky. Šikánou podle § 1295 JL , 
ro zumí se jednání, jež sice jednající předsebere o mezích svého 
práva" avšak sleduje zřejm)T účel, v rozporu s dobrými mravy ' 
poškoditi jiného. Takové jednání je důvo'dem hmotné škody, 
kterou tímto jednáním třetí osoba utrpěla .. " 

Z tohoto přehledu je patrnQ, že v posledním čase je POIZO.fO
vati obrat v judika,tuře Nejvyššího s.oudu. Dříve se Nejvyšší soud 
ani zneužíváním práva nezabýval, teprve v poslední době oltázka 
tato přichází v potaz a hlediskO' se znate]n'ě usměrřmje. Judika
tura tato je v počátečním vývolji. Vzhredem k tomu nepovažujeme 
za nevhodné poukazovati na pramen §, 1295 lL, totiž, na fran
oouzskou jurisprudenci. 

3. Počátky nOlvO'dobé francouzské jurispl'uc1ence o zneužívání 
práva spadají do let sedmdesá,tj'rch minulého století. Hledisko 
francouzské jurisprudence bylo formulo'váno takto: "S'il est de 
principe que l'usage d'une fa.culté léga,le ne saurat constituer 
une faute, ni motiver par suite "Lllle condamnation, il en· est autl'e
ment Iorsque' l'usa,ge dl'lune telle f'aculté dégénére en .aibus" (Req. 
?6 .. 12. 1893, Daloz Recueil général 189:5·, 1., 531). Francouzská 
Junsprudence vracela se tím k zása,dě římského práva: "Malitiis 
non est indulgenum." Velká a. boiha,tá je jurisprudence v ,o'boru 
z?-eužívání ,ž~,lobního práva (srovn. Demoque, Tra,l té des -obliga
tlOns en general, sv. IV., str. 318 násl.). Kasační soud z.a,stáv&' 
mínění: "O'est un droit pour les pa,rticuliers de soumettre aux 
t ribunaux 1e jugement des différends qui les divisent, l'exercice 
de ce droit ne pourrait devenir une faute qu'auta,nt qu'il consti
tueraJt un a,cte de malice et de mauv.a,ise fOli, ,ou au moins un 
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acte d'erreur gro,ssie're équipollenlte :tu dol" (Daloz 1883, L, 255). 
Hledisku tomuto je dnes náš Nejvyšší soud dosti blízký a ne
pochybujeme, že K něm1u vývoj~m nutně dospěje. 

Konflikty práva vlastnického řeší se také s hlediska abusus 
juris (Demoque~ str. 327). Je zajím3Jvol; že soud v Colmaru roz
hodl již v roce 1855 způsobem podobným jako náš, Nejvyšší soud 
v rozhodnutí Č. 11.144 úř. sb.,aJe vývojem dospěla fra-ncouzská 
jurisprudence k tomu, že neodsuzuje vlastníka jen v tom pří-: 
padě, když jednání jeho mělo za účel zlomyslnost, ale i tehdy, 
když pokračuje ve svém jednání ze svévole (caprice) anebo ne
má-li z něho žádnéh:o užitku (Req. 10. 6. 1902, Daloz, 1902, L, 
454). Hledisko toto odpovídá ustanovení § 1295 II. , poněvadž 
kasační soud reprobuje jednání, která s hlediska obecné mOlrálky 
jsou zavržitelná. Ovšem fran00uzské soudy přišly na to, že 
otázka, zda jde o nemravné jednání, je hodnocením prá,vním, 
kdežto předmětem důka,zu je jen to', COl se mezi stTa.nami sběhlo. 
Toto hledisko ucházelo na,šemu Nejvyššímu soudu. Velmi vý
znamná je jurisprudence o stávkách a výlukách, o. dání na jn-

, dex, k tomu se připíná neméně významná jurisprudence o zne
užívání smluvních ustanovení (najmě ve věci výpovědi, od
Vlollání). 

Přehlédneme-li franooUjzskou jurispruldienci) jejížl zása.dy jsem 
si dovolil uvésti, shledáváme" že obč. zák. v § 1295 II., neusta-: 
novuje nic odchylného od této jurisprudence. Obč~Jlský zákoník 
nečerpal z francouzského práva přímo, ale ne'přímo z německého 
obč. zákoníka, ale tu si musíme uvědomiti, že č,ást Německa až 
do roku 1900 podléhala práJvu fr,ancouzsk:ému aJ že na, to,to, území 
měla francouzská jurisprudence zna,čný vliv. Prostřednictvím 
právnických fakult do-staly se tyto názory do prá.vnické litera
tury ,a prostřednictvím literatut:Y do legislativy, až došly svého 
výrazu v §§ 226, 826 obč. zák., aniž kdy v Německu dospělo 
se k takové pružnosti jako ve Francii. Ná,š obč . zákoník, spojiv 
zase ,obě ustanolvení něm. obč. zák. v jedno pod jedním hlediskem 
nároku na náhradu škody, přiblížil se, zase francouzské jurispru
denc,i blíže než sami redaktoři novely si byli vědomi, jak ze 
zprávy subko,mise panské sněmovny jde najev,o. DeI e g e ' 1 a t a 
n e n í t e d y nic n aj pře k á ž k u , aby na, š e j II r i spr u
de 'n cen e m ohl a jít i c e s t. o u pod O' b n Ol u j a k fr a, n
c o u z s k á. 

4. Tím uvolnili jsme si cestu, abychom mohli hodnotiti řád
ným zpuslobem jurisprudenci francouzskou ve věci interference 
způsobené vyso'kofrekventními příStTOji elektrickými. Francouz
ská jurisprudence shledává v užívání vysokofrekventních pří
strojů elektrických bez tlumičů zneužívání práiV~t a odsuzuje 
k náhradě interese a k pokutám, tak obc,ho.dní soud Seine k ná
hradě 50.000 fr. a pokuta 500 fr. za den (9. února 1932). Ob
chodní s,oud v Bruselu ro'zhodl y roce' 1932 takto~ "Celui qui 
p3ir le fonctionnement d'une ins,t,aHation pubJicita.ire au néon, 
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empeche le possesseur d'un app~reil de T. S. ~'. de júuir. núrm~
lement de l'utilité et de l'a,gTement des audltlOns radlOphúnl
ques, cúmme,t un abus du drúit dúnt il dúit réparatiúr;t, et 9u 'il 
ÍITIlpÚirte de faire cesser, alJOIl' S s'Ulrtúut que les pertuhatlOns elec
triques prúvoquées par le fúnctiúnnement de la eúmmutatriee 
alimentant l'enseigne, eussent pu etre, sinún totalement suppri
mées" túut au múins atténuées dans une tres large mesure par 
l'emplúi de cúndensateurs fa,ciles a installer e,t aussi efficaces 
que peu co.uteux." 

Cúur d'appel v Amiensu rúznúldl dne 22. list,ú1padu :1.932, že 
je zneužíváním práva , výkúnem zlúmyslným na škúdu druhéhO' 
a že je zaviněním, užívá-li někdO' přístrúje elektrického, způso
bem, jím~ může býti rušen rO'zhla,súvý púslech súusedů. Tedy 
púuze v takO'vém užívání shledává francúuzský súudce zneuží
vání prá,va a nikúli v subjektivním přesvědčení, které ústatně 
je důkazními prostředky nezjis.titelné. Civilní súud ve Versail
les rúzhúdl púdúbně, ž,e púužívání přístrúje u vědúmústi, že tím 
ruší pú'slech svých súusedll, je za,viněním, které zavazuje k ná
hradě škúdy (13. únúra 1933). Súud fúrmulúval o,tázku tutOI tak
tú: Za;viněuí není v jednání škúdném, nebúť užívá se púuze pra
videlným způsobem práva, nýbrž v tú·m, že žalúvaný zamítl O'pa
tření, aby rušení nebylo způsúbenú!, tedy buď nahrazením jiného 
přístrúje anebO' úpa,třením tlumiče. 

5. Hle d i s k O' fr a n c O' u z s k é jur i spr ude n c e dá se 
shrnúuti taktO': Je zlúmyslným už,ívánírn elektrickéhO' přístrúje, 
jestliže se užívá túhú,tú přístTú,je u vědúmí, že tím se ruší pú
slech súusedův, a jestliže se vada tato dá odstraniti hú'spúdář
sky úměrným způsúbem, aniž tím výkún přístr0je je rušen. 
Francúuzská jurisprudence má za tú, že se púmocí' tlumičů dá 
účelu, v právním pravidlu vytčeného, aú,sáhnúutL Předpúkládá 
tedy upozÚ'l'nění se strany majitele přístrúje, že interferencemi 
je púdstatně rušen; majitel přístrO'je přes tútú upú'zúrnění užívá 
svéhO' přístrúje bez tlumiče dále a v túm spa,třují francouzské 
soudy zlomyslnúst. Podle našehO' práva múžnO' chlec1ávati v túm
tú jednání, jednání prúti dúbrým mravům, úmyslně přivoditi 
škúdu. 

Dúbré mravy předpúkládají, že každý člúvěk zařídí své jed
nání takovým způsúbem, aby druhý člověk netrpěl více než sám 
má užitku. Užíváním přístrúje bez tlumiče jistě se ZP11súbuje 
škoda púslucha.či; újma" která se žádá na majit~li přístro,je -
namúntúváním tlumiče - je púměrně nepatrná vzhledem na 
škúdu, kterúu působí púslucha,čům, a vzhledem na húspúdářský 
význam elektrického mútú'l'U atd. p:r.o jeho uživatele. Je tedy 
údepření múntáže tlumiče antisúciálním činem, údpúrujícím dúb
rým mra/vlIm. 

Žalúbce musí dúká,za,ti, že žalúvaný už,ívá přístrúje bez tlu': 
miče a ž,e je mu znám'o, že tím žal:úbce ruší v poslechu radiú
přijimače. 



200 

Ž/a10ibní žá,do,st jde na náhr3!du škody odstraněním poruch, 
t. j. namontováním motoru. Exekuce se v daném případě pro
vádí podle § 353 ex. ř. 

Žalob a t a tol i š í s e 'Ol d žal Ol b y pod 1 e § 364 1. 
v těchto kusech: 

a) COl d o s u b jek t , ů : v daném případě je žalobce uživatel 
přijimače ,a žalolVaný pŮV1o.dce illlt,erferencí, podlle § 364 1., je ža
lobce vla,stníkem přijimače a ža,lovaný vlastníkem přístroje vy
'sokofrekven tního.; 

b) c o do d ů vod u: v daném přípa,dě jde o. zneUZlvam 
práva na škodu druhého, v onom jde o omezování práva vla,st
nického; tato diference je diHežitá co do dťlkazního' břemene, 
neboť v prvém případu má se doká,zati vědomost ;kťldcova, ve 
druhém jen omezení vlastnictví na úkor druhého; 

c) c o do ž á d o s tiž a lob ní: v žalobě podle § 12,95 II. 
žádá se za náhradu škody, tedy v prvé řa,dě za op'atření zame
zující rušení, po přípatd:ě za peněžitou náhradu, v ža,lobě podle 
§fu 364 1. žádá se za za/mezení interferencí. 

2. C i v i 1 ní O' c hra n a r o zhl a. s u n a S 10, ven s k u. 

Na Slovensku máme jen sta,ré právo obecné. Toto obecné 
právo; které je dnes ve zřejmém ideovém úpadku ,od polovice 
XIX. století, je pod vlivem obč. zákioníka" kterýžto vliv se v na
-ší republice ještě zesHil. Možno říci bez nadsázky, že náš občan
ský zákoník má na. Slovensku pod.obné p,o'sta,vení, jako mělo. 
kdysi římské právo v zemích českých. Obč. zák. ve svých zása
dách práva majetkotvého je pouze kondensovaným právem řím
ským, jak ' je obsaženo v Corpus iuris civilis, takže zásady 
práva obecného a na,šeho práva občanského se pl'íliš od sebe 
neliší, aniž můžeme na Slovensku vliv obecného práva princi
piálně vyloučiti. Obecné právo zná octionem a exeptionem doli, 
Dvšem spo'jenou s a.ctio aquiliana, této p.ak se dá zcela dobře 
použíti na, zneužívání práva, jak dokazuje vývoj obecného 
práva. 

Vlastnictví je o.mezeno na Slovensku zásadně jakol u nás , 
což plyne z t. zv. zásad právních, D'bsažených v úvodu k Tripar
titum. Následkem toho můžeme zásady konkurence dvou vla,st
nických prá,v upra,viti zpťlsobem zcela obdobným jako v zemích 
našich. N e ní d ů vod u, pro č by c h o mrně 1 i II a, S love n
s k u P o s tup {) vat i o d c hyl n Ý m z p ů s o b e mne ž v z e
m í c h h i s t o r i c ký c h. 

Má,me rozhod.nutí Nejvyššího soudu ve sporu Pocsá.tko~Ké
menyi, citlolvané hned na počátku. Prvý soud (okresní soud 
v Košicích) kla,dl důraz na to, že právo" na Slotvensku pla,tné, 
řeší kolisi vla,stnických práv, což je přirozené, neboť ra,t.io, ce
lého majetkového práva je ře.šení konfliktů mezi majetkovými 
subjekty. Podle mínění nalézacího soudu je třeba řešiti tento 
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případ kla.dně, ačk0'liv předpisů žádných není. Ho.zhodm~tí ~a,
lézacího soudu nemá žádné logické jednoty, chce konflIkt re
šiti ale ned0'vede řešení odůvodniti. Málo j'alsný je také r·ozsu
del~ odvolacího soudu, který jen kons.ta.tuje slušnost toho, aby 
ža,lobce v poslechu nebyl rušen, ale slušnost toho jen všeobecně 
odi'lvodiíuje zvykovým právem na Slovensku platn)'m. N ejvyšš,í 
soud pak do,tkl se ve svém rozhodnutí také zneužívání prá,va, 
ale žádal na žalobci důkaz, že používání kolektivních mo,t0'rků 
na zubolékařských přístrojích ďělo se zřejmě jenom za tím cí
lem) aby žalující straně byla způsobena škoda. Tento ú.zkr vý: 
klad zneužívání práva neodpovídá ani § 1295 11., anI zasa,de 
obecného práva: malitiis non est indulgendum; to znamená, že 
reálně 0'dmítl Nejvyšší soud podle této zása,dy rozhGdnutí a ve 
skutečnost,i také o,dmítl tento maljetko'vý konflikt řešiti. 

3. Řeš e ní té to 0' t á z k y vNě m e c ku. 

1. Jakk0'liv s'0'usedíme s Německem a obyvatelstvo našeho 
s tá,tu najmě pohraniční má velmi čilé styky s ním, pře'ce poměry 
v Německu vyvinuly se velmi odlišně od po'měrů našich, takže 
jich nemůžeme použ,íva,ti analogicky podle poměrů našlich. Shle
dali-li js.me velkou podobnost s pouiěry franc,ouzskými, shledá
váme z á s a dní r ů z n o s t P o měr ů n a š i cha, něm e c
k ých. 

V Německu po'vstala o tétol otázce zna,čná literatura, z níž 
nejdllležitější jsou spisy m. 1'. N eugeba,uera a dále posudek prof. 
Englandera, uveřejněný v Archiv fitr Funkrecht. Přehledy judi
katury a literatury ·0 této otázce možno nalézti ve zmíněném ča
sopise. Velmi instruktivní přehled podává článek Dr. 'Villy Hoff
manna "Die Erg'ebnisse in Rechtsprechung und Schrifttum itbe~ 
den privatrechtEchen Schutz des Rundfunkteilnehmers gBgen 
Storungen des Rundflungempfanges (Archiv fur Funkrecht, 19321, 

tl'. 201). SPO'1' má v Německu po'zadí hospodá,řské: jednak 
jsou to zájmy rozhlasu, jednak zájmy silnoproudýeh elektric
kj'Tch vedení; tím ovšem sporná o,tá,zka stává se prúvnicky málo 
přehlednou a velmi komplikovanou. Ved[e toho, je to· speciál:ni 
zákonodárství, kterým se Německo: od nás zásadně odlišuje. 

2. Východiskem je § 23 zákona, o· zařízení d!álkových hláŠení 
(Fernmeldeanla,gengesetz, F. A. G.). Doslo,v tohOtto usta,novení 
je tento: 

"Elektrische Anlagen sind, wenn eine Storung des Betriebes 
der einen Leitung durch die andere eingetreten oder zu befiirch
ten ist, auf Ko'sten desjenigen Teiles, welcher durch eine spa-

. tere Anla,ge oder durch eine spater eintretende Anclerung seiner 
bestehenden Anlage diese St.orung oder die Gefahr derselben 
veranlaBt, na,ch lVIoglichkeit so auszufithren, da.B sie sich nicht 
storend beeinflussen." . 

Spor vznikl nejprve, zda se tent0' předpis vztahuje též na 
14 
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r,ozhlas. Většina spisovatelů kloní se k mínění kladnému, tak 
Eng Ui n der (Archiv fur Funkrecht., 1929, str. 82), L i s t (Die 
Rundfunkstorungen im deutschen Privatrecht, Mannheim 1932, 
str. 17), Meisner (Juristische Wochenschrift, 1933, str. 82) ~ 
Run k e I (Archiv fur Funkrecht, 1928, str. 322), Pin z, g' e r 
:(Deutsche Richter-Z:ei·tUlng, 193,1, SltT. 3312)) tak!é Ne tL g e b a u e r 
přiklonil se k tomutO' mínění (srovn. Archiv f. F. R. , 1932, str. 
206). Z pra,xe sledovaly tyto rozsudky mínění uvedené: OLG. 
Dresden, 2. jX1. 1927, ' LG. Dessau, 10./XI1. 1930', L. G. Schwe
.yin, 2./VI1.1931. L. G. Liegnitz, 20. X. 1931, L. G. Berlin 45, 
civilní komora, 25./IX. 193,1 (jS'Ol1 luveřejněné vesměs v Archiy 
fur Funkrecht, částečně v Juris~ische WO'chenschrift). Menšina 
popírala platnost §' 23 F AG. pro posluchače radia, ale praxe, 
až na zcela nepa,trné vý.jimky, oldmítla tento názor. 

Také .o významu útrat tlumícího zaiízení vznikl spor. Jedni 
hájí mínění, že tlumič má na své útraty zříditi majitel zallzení 
pozdějšího, tak EngHinder, N e'llgebauer, Runkel 1. c. N a.proti 
tomu Grave, Juristische WO'chenschrift., 1930, str. 1907, (List) 
(1. c., str. 23), za,stá,vají mínění, že útraty nese ma,jitel přijimače. 
Mimoto je celá řa,da mínění, která jsou mezi těmito oběma, tak
že v tom směru je v Německu dokonalá nej'asno1st (s-rovn. · Ar
chiv fur Funkrecht, 1932, str. 208-210). 

J ednoltné je mínění, ž,e nárok podle § 23 FAG lTIlíří na to, 
aby bylo ll:činěno opatření 'odstraňující poruchu, a že nejde o 
žalobu zdržovacÍ. Nepředpokládá tento' zákon žádného zavinění 
,(EngHLnder 1. c., Hoffmann 1. c. str. 211), tlumící zařízení lnusí 
býti technicky možné ,a hospodá.řsky úměrné (Reichsgericht 
sv. 43 str. 2:58) sv. 50 Sltr. 83:), což zastává i doktrína, skoro bez 
výjimky (EngHinder 1. c., Graye 1. c., MJe,isner 1. c., Neugebauer, 
Fernmeld'erecht str. 344, 768, týž Archiv fur F1unktecht 1931 , 
str. 2,1, Rllnkell. c.). 

V otázce, zdal § 213 1. c. vylučuje ustanolvení obč. zák., byl 
v Německu tuhýl boj, ale - jak se mi zdá, z,vítězilo mínění 
,EJ;lgHinderovlO charakiterisované t01uto větou: "S'ondervorschrift 
(t. j. §2:3 1. c.) mit eng begrenztem eigenartigem T'atbesltland und 
ebenso eigenartiger Rechtsfolge." Pokud speciální ustanovení 
§ 23 1. c. nesahá, má se říditi podle obč. zák. Praxe sledu'jící toto 
mínění je tato: Osnabruck24./Vl1. 192:9, ,A. G. Karlsrlnhe 
4'/XlI. 1929, L. G. Stargard 5./VI. 1930, A. G. Berlín-Mitte 
l1. /VI. 19'30') A. G. Braulllschweig 2'./IX. 1930', G. G. Riosa 
23./X. 1930, A. G. Berlin-NeuikcHln 6./X1. 193.0, L. G. 1. Berlín 7. 
,civ. komor,a 7. /X1. 193Q? L. G. Dessa1Jl lQ./XlL 193.0', A. G. Ham
burg 211./1. 19311, L. G. Dresden 28./1. 193,1, L. G. Munchen 
12./1I. 193,1, A. G. Neuikirchen l1./III. 1931, L. G. Kempten 
19./VI. 1931, L. G. 1. Berlin 2'4. civ. k,omora 29./V1. 1931~ A. G. 
Hamburg 2:8. /IX. 1931 (uveřejněné většino1u; v Archiv:u filr 
Funkrecht)) L. G. Danzig 13./V. 1932', L. G. Gottbus lQ./VI. 
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1932, L. G. Dessau 15./VI. 1932. Někt,e,rá rozhodniutí zamítají 
možnost použíti obč. zák., tak L. G.. Essen 13\./X!. 1930, A. G. 
Ba,mberg 22./V. 1931, týž 2:s.jV. 1931, L. G. Schwenn 2./VII. 193:1, 
L. G. Berlin 45. civ,. komora 2'5./IX. 1931~ L. G. Hamburg 
20'/X. 1931, L. G. Liegnitz 20.jX. 193,1, L. G. Frankens,taJ 
18'/V. 1932. Podobné ustanovení mají ve Finsku, zák. Č. 167; ze 
dne l1. /V. 1928, § 15. 

3. Ti autoři a oulďy, které plipo'uštějí příslušnost, BGB. 
y otázce rušení rozhlasu vysolliof,rekventními přístroji, jsou 
n1nceni říci, které předpisy BGB. jS'OrtlJ rozhodny. 

a) Rušení rozhlasu je rušenímJ držby pod[e §§ 858, 86,2!, 865 
BGB.. rozhodující je mínění N e'ulgebauer'Ú'vo (Fernmelderecht 
str. 761) a. Englanderovo (1. c. str. 101), kteří připouštějí rlušení 
držby zařízení přijímacího. Po,slední uv.alžuje také o nájemci 
bytu: "FUr diesen F'all ist nun diese Rechtsla'ge grundsatzlich 
nicht anders, nul' ist dem Mieter in solchem Falle nicht, die 
Eigentumsstorungsklage alus § 1004, sondern die Besitzstorungs
klage aus ~ 862 gegeben. Denn der im Besitz der W ohnramue 
hefincUiche ~l\lieter ist al's 'T'eilbesitzer na,ch § 86,5 (co,ž j,e pro nás 
nepřija,telné) gegen ,aUe Storungen seines Be,sitzes gemaB 
S-~ 858 ff ebenso g'eschUtzt, wie der Besitizer des ganzen Grund\
::;tUcks; eine Besitzstorung liegt aber aJuch in schadigenden 
lmmissionen in den Mjetgegenst,and, in die Mietwohnung." Oelá 
konstrukce je velmi umělá a pro naše právo nepřijatelná. 
Podobně Pinkus, (Archiv fur Funkrecht 1930, str. 177) má za to; 
ze jde o ře~ení přijimače jako "Etement des rundfunkma.Big 
modifizierten 'VohnbeEitzes". 

b) Podle panujícího mínění má se za to, že rušení rozhlasu 
interferenčními vlna,mi je immissí ve smyslu § 906 RGB. (srov. 
Hoffmann 1. C., str. 219). Otázka se točí hlavně kolem toho, po
kud jde o podstatné rušení a o místní zvyklosti. Tím celá ně
mecká doktrína i pra,xe je na zcestí, neboť § 906 se týká jen po'
měru dvou vlastníků nemovitostí, kdežto zde nejde o žádný kon
flikt dvou t~kových vlastníků. To vede k násilným konstruk
cím, málo dorozumitelným. 

c) Je cha.ralderistic'ké pro německé právo, že v daném pří
}l :ldě nesáhlo se k zá-sac1'ě zneužívání práva" ač v BGB. je dán 
pro to podklad v §§ 226, 826. Tím však, že každé ro.zhodinutí i 
každý autor vychází z § 23 FAG., je celý problém posunut tak
že i tam se dovoláv'ají §§ 226, 82:6, neužije se nikdy zásady zne
nžívání práva. Z toho. dúvodu, ze ústř'edím a východiskem 
problému tohoto. je § 23 F. A. G., kteréžto ustanovení je na,šemu 
pr~lv)u ?eznámé, je pro nás německá doktrina i praxe m'éně vý
znamna. Jen celkový ráz dlužno zdťuazniti, že německá pra,x.e 
ve své valné vět§ině vychází z té zásady že poslech rozhlaso
yého plijimače má h)'Tt chráněn proti rušel~í vysokofrekvenJtnimi 
pří stroji elektrickými. 

14* 
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4,. R e s II mé. 

Srovnáme-li naši čsl. jurispruélJenci s jlurispr't1Jdencí francouz
skou i německou; shledáme, že naš,e je dosuď v počátcích, ovšem 
vinu na tom mají pos1!uchači rnzhlasu sami. Ve Francii i v Ně
mecku byly to vellcé organisac,e poslu,chačů radia, které procesy 
zaha,jnvaly jménem postiženého člena a které sbíraly ma:teriál 
tak vytrvale, že jejich hledisko bylo soudy přijato buď vý1!učn8 
(Francie) ne,bo valnou měrnu (Německo). U nás pro,jevuje se 
II nižších soudú podobná snah3.i, ale dťlvody, o něž se opíra jí, 
nejsou bezvadné, pndobně jakn v R.ako'usku, takže není divu, 
že revisní instance na tuto ochrawu ani zde ani tam přisltoupiti 
nechtěla. 

Celkový vývoj směřuje k ochraně poslechu rozhlasu proti 
rušení interferencemi vln eleklbrických a protol nelze se dlomnívati, 
že se it'ato, tendence zastaví před hranic,emi naší repuibliky; půjde 
jen o t.o, o jakou dohUl se opozd,íme za státy zápa:d:oe:vxopskými. 

II. Policejní ochrana posluchačů rozhlasu. 
1. VNě mJ e c k u mnohá města poskytuJjí ochranu rozhlasu 

tím, že stanoví jiako podmínku dodávky proudu do vysoko
frekventních strojů elektrických, jestliže tyto jsou opat,řeny 
tlUJmiči. Jde zde IQ! nepřímou pnlicejní ochranlu oklikou přes 
veřejný podnik. Srovn. k tomu Pin e s e s, Das Einschreiten der 
PoHzei gegen Rundlrl.l'nkstorungen, Berlin 1931 (Weidmannsche 
Buchhand1lung). 

2. V Uhr ách st.anoveno bylo nařízením ministra obchodu, 
že elektrické p,říSitroje mají býti opatřeny tlumiči, pokud je t o 
technicky proveditelno, aby nerušily poslech přijimačů roz
hlasu. Je-li k instal'aci přístroje zapotřebí" poV'olení úředního, dá 
se po'volení jen v tom případě ; bude-li přístroj opartřen přísluš
nými tlumlÍči. Shledá-li se na p,říS1troji závada" působící poruchu 
poslechu, je v1astník přístroje povinen zá,va,du odstranit.i na. 
vlastní útraty. 

3. V Bel g i i stanoveno bylo královským výnos,em ze c1ne 
81. března 1932, že vlastník elek:trického přístroje má předse
vzíti taková -opatření, aby zamezil nehlo zmenšil poruchy po
slechu přijimače ro'zhlasovéhn. Opatření ta.ko,vá mají býti tech
nicky spravedlivá a hospodářsky . úměrna. Za, vš'ech ,okolností 
mají uživatelé přísiirojů lučiniti opa.tření, aby odstraněny byly 
poruchy, způsobené špatným fungováním anebo opatrovánirn 
strojů užívaných. Rozhoduje o tom, ministr po,št a telegra.fťl , 
jem1už k ruce je poradní sbor. Sankce stano'vena je ve formě 
pokut a vězení. 

4. V Rum u n s k u garal1lt1uje se nerušené používání roz
hlasu (6. října 1932). Zvláštní zákon mají t.aké vDá n s k ll, 

a to č. 9-0 ze dne 31. března 1931 (Archiv fitr Futnkrecht). Zákon 
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. tento rozlišuje, zda elektrický pří!'troj. byl 'užív,án )iž po pl~t
nosti tohoto, zák,on~ (§ 1) nebo predl Jeho' platnostI (§ 2)~ dále 
ro'zeznává poruchy oCUstranitelné (§§ 1, 2) a neodstranitelné (§ 3) 
a va,dy v přístroji (§ 4). Konflikt, mezi majitelem přístroje a 
přijima,če řeší se zvláštním správním řízením (§§ 7, 8, 9), vedle 
toho je stanolven na kontravenci správní přestupek (§ 10).. Podle 
zprá v z Dánska osvědčil se tento zák:on velmi dobře a není proti 
němlu v'ážných námitek ani se strany majitelů přístrojů, ani 
majitelú přijimačů. 

5. Ve F ran c i i spolky radiolamatérů vymohly si v celé 
řadě obcí za vydatného přispění prefek:tťl výnosy obecních sta
rostú, jimiž nařízeno bylo majitelům elektrických přístrojťl za·· 
meziti všeliké rušení přijímacích přístro'jů rozhlas1u. TatO' lokální 
akce doplněna byla naÍ'ÍzenÍm (dekretem) presidenta ~e'Publiky 
ze dne 1. prosince 1933, k čemuž dáno bylo zmocnění zákonem 
ze dne 31. kvěrt:na 1933 (čl. 114). Nařízení stano,ví, že kažďý 
elektrický přístroj má býti opatřen tlumičem a udržo:ván v dob
rém staYl.l (čl. 3). V}Tjimky jsou povoleny u přístrojů, které ru.ší 
jen nepatrně. anebo u přístrojů, jejichž Itlumení bylo neúměrně 
nákladné (cl. 4) , dále u přístrojů, užívaných v dobách, kdy ne
ruší příjem rozhlasový (čl. 5). Mimo to v zájmhl! veřejném možno 
udělovati speciální dispense (čl. 8). Nařízení ustanovuje dále 
() kontrole přístrojů (čl. 7, 8). U m,ip.isterstva pošt zřizuje se 
zvláštní komise, která má ďávati směrnice pro výrob'Ul, užívání, 
prodej a. pro držitele elektrických přístroljů (čl. 9). Komise tato 
byla výnosem ministerstva po'št téhož dne zřízena. 

6. U nás přichází v úvahu místní policie obecní (~§ 28>, 35 
(oes. ohec. zř., §§ 27, 34 mor.-slezs. ,obec. zřízení ~ dále čl. 2 zák. 
č. 125/1927 Sb. zák. a nař. o policejních úřad1ech státních). Ne
chceme zde ře~iti kompetence obou úřadů. Je však zásadní 
otázka, zda rušení rozhlasu je právním statK'em chráne
n}Tffi policejními předpisy. Podle pra:xce' Nejvyššího- správního 
soudu je úko,lem policie chrániti veřejný pok,oj a řákl, což 
znamená jednak souhrn právních norem a norem etických a spo
lečenských, jichž zachování podle do-časně pa.nujících obecných 
názorů je podminkou klidného, a spořádaného soužiití, jednak 
st av spo,lečnosti oněm normám odpo-vídající (Boh. 4488, srovn. 
Hoetzel ve Shorníku veřejného práva, II!., Policie, str. 165). 
Vždy v~ak musí jíti o ochranu veřejných zájmů veřejno'sti. Proto 
~ II nás platí, že ~'odinný život je v principu vyloiučen z policejní 
mter:ve?ce. Jen l\:dryž to; c,o se d~ěje v uzavřených prostorách, 
promka na venek, může zavdati podnět k p,oHcejnímu zakročení 
(Hoetzel 1. c., st.r. 166). Otázka je, zda rozh]as je slt'a,tkem chrá
llěným policejním právem. Jednotlivec poslouchá rozhlas v byte, 
podle toho nejde o věc veřejnou (srovn. zásadu v f!OIzh. Budw. 
č. 8595). 

Uvésti vsak musíme toto': Kdy ž by ně k do, r 'll: šil v y-
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síl á n í r o z h 1: a s 11, r IU šín e s p ,o' r n ě v e ř e j n é z a r 1 z e n í. 
T o t o v e ř e j n é z a říz e n í jev š a k li r Čr e n o k tom ll, 
aby 'b y 1'01 s 1 Y š e n '01• K do r Ul šít e :di y p o s 1 ech r o z
hla s IU, n e r II Š í jen jed not· 1 i v c e v s o II k r orné m p o
s 1 ech ll', ruš í v e ř e j n é z .a říz. e n í r o zhl a s o v é a tím 
i p r á vn í s t a t e k pol i c e j ním p r á ve m c.h rán ě n ý. 

Ochr.any této požívají však jen t'uzemské vysHaci stanic.e, 
eizozemské st'anice ochrany této nepo·žívají: leč by jim právním 
řádem naším zvláště propůjčena byla. Ochrana tatol j.e, propůj
čena vše;m stanicím tuzemským 3.1 ne snad jen nejbližším. 

OtázkUJ klo'mpetence ponecháváme stranou, poněvadlž zá
sadní otázka! je, zd3i policejní 'Ůchrana je v11bec dána. 

Doslov. 
Výklady t1to podány byly de lege ~ata, ale byÍol při nich 

přihlíženo k tomu, že předpisy jsou dosti prUJžné, :bakže dávají 
dosti volnosti jak soudním, tak ř, správním 'Ů'rgánům státu. 
V rámci v,olnéh~o uvážení .soudce i správního, orgánu naznačena 
byla cesta, kterrá 'Ůdpovídala hy, do'savadiním směrům praxe, aniž 
kde zákon by byl porlUJšen. Tím nalezena byla cesta pro pří
padné řešení lurčitější zákonnou normou. Situace je ta: ochrana 
nerušeného, poslechu rozhlasu je dána již podle nynějšího stavu 
našeho právního řáďu, ale předpisy jsou dosti neurčité, a proto 
není nevhodné, .alby aspoň předpisy policejní byly přísněji sta
noveny, aby plaJtnost předpisll lépe vynik!la. 




