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Z právní .prakse. 

Z judikatury nejvyššího správního soudu. 
A. Ve věcech ad ministra ti vních 

I. Věci ústavní a všeobecné. 
Nemá-li průchodu ustanovení odst. 1 a 2 § 4 domov. zák. a není-li ani 

úmluvy obcí, připuštěné podle odst. 3, je rozhodnutí politického úřadu 
o přikázání osob některé z obcí, ve které byla dosavadní jednotná obec 
rozloučena, ponecháno jeho volné úvaze. (14. února 1940, Č . 4163/37-5.) 

Podle § 2 odst. 5 zák. Č . 222/1896 ř. z. připadla na obtíž veřejnému za
opatření chudinskému nejen osoba, které chudinská podpora byla o dese
tileté lhůtě vydr~ecí skutečně vyplacena, nýbrž i osoba, které za dobu 
spadající do desetileté lhůty vydržecí byla chudinská podpora pravoplatně 
přiznána. (14. března 1940, Č. 2752/37-4.) 

II. Samospráva a samosprávné finance. 
Ustanovení §§ 3 a 4 čs. ob. zř. neposkytují jednotlivým občanům, žáda

jícím za rozloučení obce a s tím spojenou změnu hranic připojením části 
obcí jiných právní nárok, aby úřady žádosti té vyhověly. (7. února 1940, 
Č. 3706/37-7.) 

Obec je oprávněna v řízení, konaném podle min. nař. Č. 19/1879 ř. z. 
ve věci zrušení přejezdu státní silnice přes železniční trať a nahrazení 
jeho podjezdem uplatňovati námitky s hlediska bezpečnosti a snadnosti 
dopravy po. oné silnici. (31. ledna 1940, Č. 4236/37-5.) 

Skutečnost, že poplatník nemůže býti připojen na rozvodnou síť obecní, 
nedává mu s hlediska § 26 ob. fin. nov. Č. 329/1921 Sb. nárok na zproštění 
povinnosti platiti obecní přirážky na dluhovou službu elektrisační. (31. 
ledna 1940, Č. 494/37-4.) 

Nastalo-li promlčení práva vyměřiti dávku z přírůstku hodnoty nemo
,-itosti zciziteli, nelze dávku předepsati ani nabyvateli. (19. ledna 1941) 
Č. 2209/36-7.) 

III. Živnostenské a pracovní právo. 
Zaměstnáním pomocnickým v "příslušné" živnosti ve smyslu § 14 odst. 

2 Č . 2 Ž. řádu dlužno rozuměti zaměstnání pomocnické v oné živnosti, 
~terou kdo na základě průkazu způsobilosti, tímto zaměstnáním získél
ného, opovídá. - Subjektivní přesvědčení živnostenského pomocníka, že 
své pomocnické zaměstnání vykonává v příslušné živnosti, provozované 
na základě řádného živnostenského oprávnění, nestačí k tomu, aby ono 
zaměstnání mohlo tvořiti řádný průkaz způsobilosti ve smyslu § 14 Ž. 
řádu, není-:~i řečená živnost skutečně na základě řádného živnostenského 
oprávnění provozována. (5. dubna 1940, Č . 705/37-7.) 

Nejde o ,,'další propůjčení koncese", dosud v téže místnosti provozované 
podle § 18 odst. 6 a 7 živn. ř., vylučující legitimaci společenstva k odvo
lání, jakož i ke stížnosti na nss, jestliže omezením nové koncese hostin
ské a výčepnické, povahy barového podniku, provozovaného jen ve spod-
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ních částech domu, proti dřívější o ,rozsah oprávnění k přechovávání ci-o 
zinců, byla dotčena dOSavadní povaha · živnosti jako hotelové, v celé~ 
domě provozované. (5. dubna 1940, č . 4501/37-3.) . 

Majitel živnostenskéh.o listu, znějícího na výrobu cementového zboží. 
je oprávněn pQmníky a "pódobné výrobky z cementu štokovati, brousiti 
a leštiti. (5. dubna 1940,_ č . 994/37-7.) 
Označení "obchodní jednatel" v živnostenském listu není označením 

mipřesným ve smyslu § 12 odst. 1 živn. ř . (13. února. 1940, :č. 5609/37-2.) 
I prokázané zaměstnání při pohřbívání zemřelých v infekčním oddělení 

vojenské nemocnice a vykonávání veškerých úkonů v .úvahu přicháze
jících, může vzhledem k délce zaměstnání a rozsahu pohřbívání odůvod
niti úsudek úřadu, že žadatel za koncesi pohřebnickou si osvojil přísluš
nou praktickou způsobilost pro samostané provozování živnosti v smyslu 
min. nař . Č. 183 a 196/1907 ř. z. (20 . . února 1940, Č. 5292/37-2.) 

Majitel staré, svobodné živnosti zasílatelské a povoznické nemá práv
ního nároku, aby .mu koncese pro dopravu nákladů podle zák. Č. 198/1932 
a 77/1935 Sb. byla udělena vždy v p~vodním rozsahu bez omezení na 
určitý obvod (§ 6 odst. 2 obou zák.) . (ll. ledna 1940, č " 5186/36- 4.) 

Živnostenské společenstvo není Jegitimováno proti udělení koncese 
hostinské a výčepnické uplatňovati námitku, že udělení koncese bude 
překážkou řádné dopravy pa' silnici. (29. ledna 19"lO, Č . 51~1/37-4.) 

Usnese-li se představenstvo živnostenského společenstva ,na určitých 
důvodech, ze který<;h má býti pod~n rekurs proti udělení koncese hos'': 
tinské a výčepnické, lze pokládati za rekurs podaný · sÍlolečenstevnírn 
představenstvem, jakožto orgánem, který je podle zákona povolán k jeho 
podání, jen onen rekurs, jehož obsah nevybočuje z rámce zmíněného 
usnesení společenstevního představenstva. (21. března 1940, Č . 4533/37-12.) 

Byl-li trestní nález podle § 147 živn. ř. obviněnému doručen také pí': 
semně, počítá se 14denní lhůta odvolací ode dne doručení písemného ná
lezu. (13. února 1940, Č. 3079/37-4.) 
Hospodářské a výdělkové společenstvo podle zákona Č. 70/1873 ř. z., 

k.teré provozuje činnost spadající pod živnostenský řád, podléhá také 
předpisům hlavy 1. vlád. nař. Č. 162/1935 Sb. ve znění vlád. nař. Č . 148/1937 
Sb. o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání. (27. února 
1940, Č. 3835/38-3.) 
Rozhodčí komise podle zákona o závodních výborech Č. 330/1921 Sb. je 

příslušná rozhodovati o stížnosti závodního výboru, že správa závodu 
omezila jeho činnost tím, že nevyhověla povinnosti, která jest jí uložena 
v § 4 písm. a) zákona o závodnich výborech. - Podle § 4 písm. a) zákona 
o závodních výb(Jrech Č. 33.0/19.21 Sb. je , správa závodu povinna doručiti 
předsedovi závodního výboru nebo jeho náměstku také opisy individuál
ních smluv pracovních. (29. března 1940, Č . 951 /37-8.) 

Závodní výbor podle zákona č 330/1921 Sb., zřízený při akciové spo
lečnosti, nemá právního nároku na účast na schůzi správní rady této 
akciové společnosti, ve které se jedná pouze o finančních a osobních 
otázkách správy závodu, i když snad byla tato , ,,mimořádná" schůze 
správní rady závodnímu výboru oznámena. - Delegátům závodního 
výboru, zřízeného při akciové společnosti, přísluší právo účastniti se celé 
schůze správní rady, která se neomezuje na jednání o finančních a osob
ních otázkách správy závodu. Z účasti na jednání o těchto otázkách by. 
mohli býti vyloučeni jen, když by jednání o nich bylo vzato z programu 
této schůze správní rady zákonným, resp. statutárním způsobem. - Po
vinnost uložená správě závodu v §.4 písm. a) zákona o záv. výborech 
Č. 330/1921 Sb. není Omezena jen na případy, ve. který.ch závodní výbor 
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zvláště prokáže, že opisy určitých pracovních smluv potřebuje k plnění 
nějakého úkolu, uloženého mu zákonem. (29. března 1940, č : 1003/37-7.) 

Ani skutečnost, že došlo k porušení předpisu § 7 odst. 2 zák. Č. 330/1921 
Sb. nedává rozhodčí komisi podle zákona o závodních výborech pravomoc 
rozhodovati meritorně o námitkách proti volbě do závodního výboru, jež 
byly podány až po uplynutí lhůty, stanovené v § 19 cit. zák. k jejich po
dání. (7. února 1940, Č. 6145/38-3.) 
Výpočet důvodů v § 6 Č. 2 zák. Č . 267/1921 Sb. z. a n. o příplatku 

k podpoře v nezaměstnanosti ve znění vlád. nař. Č. 161/1933 Sb., z nichž 
nezaměstnaný může odmítnouti nabídnutou mu práci, je taxativní. 
(7. března 1940, Č. 5924/38-3.) 
Předpokladem nároku na vyšší příplatek z důvodů péče o děti neb 

rodiče podle § 7 odst. 2 zák. Č. 267/1921 Sb. ve znění vl. nař. Č. 161/1933 
Sb., je, že osoba, mající nárok na podporu v nezaměstnanosti, má povin~ 
nost pečovati o děti neb rodiče, protože tyto osoby z vlastních prostředků 
nemohou svoji výživu krýti. (7. března 1940, Č . 6590/38-3.) 

IV. Veřejné pojišťování a sociální péče. 
I když krámská pokladní v řeznické a uzenářské živnosti obstarává 

výhradně inkaso peněz od zákazníků za zboží na vydané bloky, jest činna 
při odbytu zboží a podléhá tudíž pensijnímu pojištění podle § 1 odst. 1 
Č. 4 věta 2 zák. Č. 26/1929 Sb. (15. ledna 1940, Č. 1226/36-5.) 
Činnost maséra v parních lázních není prací převážně duševní ve 

smyslu § 1 odst. 2 pensijního zákona Č. 26/1929 Sb. (7. března 1940, ~. 
2960/37-3.) 

Ustanovení § 176 zák. Č. 221/1924 Sb. o promlčení pojistného nevztahuje 
se na závazek nabyvatele závodu, ručícího podle § 171 uvedeného zákona. 
(17. ledna 1940, Č. 4265/38-2.) 

Proti připojení doložky vykonatelnosti platebního výměru pojišťovnou 
podle § 175 pojišťovacího zákona je přípustný opravný prostředek, o němž 
přísluší rozhodovati politickým úřadům (§ 239 odst. 1 ve spojení s § 189 
poj. zák.). (1. února 1940, Č. 5225/37-4.) 

Podle ustanovení § 168 pojišťovacího zákona ve znění novely Č. 112/1934 
Sb., resp. ve znění vyhlášky Č. 189/1934 Sb., možno uložiti stavebníkovi , 
aby složil jistotu za pojistné, pouze v době před dokončením stavebních 
prací, nikoliv však až po jejich skončení. (4. ledna 1940, Č. 3445/37-4.) 

Nárok na přiznání 'chudinské podpory podle § 26 domov. zákona Č. 
105/1863 ř. z. a podle § 1 čes. chudinského zákona Č. 59/1868 z. z. není vy
loučen již tím, že chudý je částečně k práci způsobilý. (22. ledna 1940, Č. 
4947/37 -4.) 

V. Právo stavební, hpnební a vodní. 
Prohlášení určitých pozemků regulačním plánem . za nezastavitelné, 

resp. za zastavitelné jen veřejnou budovou, obklopenou sadem, nelze po
važovati za vyvlastnění pozemků, za něž by zásadně podle § 109 úst. listu 
příslušel vlastníku nárok na náhradu. (13. března 1940, Č. 1275/37-5.) 

Proti ' rozhodnutí okresního úřadu, kterým se obecnímu .. stavebnímu 
úřadu ukládá rozhodnouti meritorně o žádostí stavebníka za dodatečné 
stavební povolení, jest obec, jako strana ve stavebním · řízení zúčastněná, 
legitimována odvolati se z důvodů, že žádost za původní stavební povo
lení byla již pravoplatně zamítnuta. ~13. března 1940, Č. 3354/37-3.) 

Obci nelze upírati legitimaci odvolati se 'z rozhodnutí okresního úřadu, 
kterým byl zrušen rozkaz obecního úřadu stavebního na zboření budovy, 

• 
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postavené bez stavebního pov<;llení, namítá-li v odvolání, že budova ta 
dotýká se jejích práv stavebním řádem chráněných. (10. ledna 1940, č. 
3484/37 -5.) 
Účinnost parcelačního povolení podle § 9 odst. 2 mor. stav. ř. nelze 

retrot1.ahovati ke dni usnesení obecního zastupitelstva, nýbrž teprve ke 
d~i jeho potvrzení nadřízeným úřadem. (14. února 1940, č. 6233/37-3.) 

Rozhodovati o tom, bylo-li právo myslivosti" vykonané na cizích po
zemcích, podle cís. pat. ze 7. března 1849, Č. 154 ř. z. zrušeno, přísluší 
v konkretních případech úřadům politickým (§ 16 čes. z. z. Č. 87/1869). -° otázce, vzniklo-li po vydání cís. patentu ze 7. března 1849, Č. 154 ř. Z. 

někomu právo honiti na cizím pozemku vydržením, může judikátně roz
hodovati toliko řádný soud; úřad správní je však oprávněn a povinen 
řešiti si otázku tu prejudiciálně v řízení o uznání samostatné honitby po
dle § 2 honebního zák. čes. (7. února 1940, Č. 3728/37-5.) 

Otázka, jakým způsobem se voda, původně jsoucí na povrchu zemském, 
dostane pod tento povrch, zda působením přírodních vlivů či v důsledku 
lidské činnosti (na př. čerpáním vody studniční), která při spojitosti pod
zemních vodních cest a při spojitosti vod povrchových s vodami spodními 
má za následek rychlejší ztrácení povrchové vody pod zemí, nemá žádné
ho vlivu na posouzení právní povahy vody, nalézající se pod zemí. (26. 
ledna 1940, Č. 5689/37-4.) " 
, V řízení o vodoprávním schválení projektu úřad, odkazuje-li podle 
§ 88 čes. vod. zák. námitku, opřenou o titul práva soukromého, na pořad 
práva a omezuje se na výrok, že projekt je přípustný s hlediska zájmů 
veřejných, může zároveň i stanoviti. pod jakými podmínkami prohlašuje ' 
projekt s uvedeného hlediska za přípustný. (5. února 1940, Č. 1691/38-3.) 
Příkaz na odstranění svémocných novot, provedených na jezu, může 

býti vydán již při pouhé možnosti ohrožení zájmů ať veřejných či sou
kromých; není podstatnou vadou, jestliže se úřad ke zjištění okolnost1, 
zda takové ohrožení může nastati, spokojí s výpočty toliko teoretickými. 
(20. března 1940, Č. 4899/36-6.) 

VI. Právo školské 'a církevní. 
Ministerstvo školství, 'rozhodujíc o, odvolání uchazeče o místo 'učitelské 

na veřejné škole národní, vytýkajícím, že při presentaci, zemskou školní 
raaou potvrzené, se presentator neřídil předpisy čl. IV zák. Č. 306/1920 
Sb., může se samo vysloviti o tom, zda a kterému z uchazečů přísluší 
přednostní nárok podle cit. : zákonného ustanovení. (1. února 1940, iS . 
5126/38-3.) 

"Obtíže dosavadní služby" ve smyslu čl. IV. zák. Č. 306/1920 Sb. musí 
míti příčinu a přímý podklad ve službě školní, nikoliv ve skutečnostech 
jipých, mimo službu st6jrcíéh:' (23'. lÍhora- 1940, Č. 3297/38-3.) 

Odvolání obce proti ' škol-uHnu rOzpočtu ' nel~e 'pokládati za účinné, jest-
_ " liže obecní ,zastupitelsJvo (§ 4 odst. -5 zák. - Č. ' 77/1927 Sb. ve znění zák. Č . 

69/1935 Sb:) své usnesení, schvalující dodatečné podání odvolání, neuči
nilo a na příslušném podacím místě neprojevilo ještě v zákonné rekursnl 
lhůtě (t. j. nejdéle v 45 dnech po dni doručení školního rozpočtu obci). 
(14. února 1940, Č. 5865/37,..2.) 

Je-li ke kostelu přifařeno více místních obcí, zřizuje se podle § 14 zák. 
Č. 11/1864 z. z. mor. kostelní konkurenční výbor vždy. Podmínkou zřízení 
není, aby tu byl nejméně jeden poplatník, který má platit aspoň šestinu 
veškeré daně pro kostelní konkurenci předepsané. - Volitelnost do kos-
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telního konkurenčního výboru podle § 14 cit. zák. není závislá na členství 
v obecní radě, nýbrž je po této stránce podmíněna toliko členstvím v obec
ním zastupitelstvu. (21. února 1940, č. 2575/37-7.) 

O nároku na 'náhradu škody, vzešlé krádeží kostelního jmění ' nezná
mými pachateli, uplatněnému proti patronu z důvodu, že zanedbáním 
u~tanovení o správě kostelního jmění krádež pachatelům usnadnil, ne
jsou příslušny judikátr:iě rozhodovati správní úřady. (12. února 1940, č. 
5183/38-4.) . \'li l 

Pouhá skutečnost, že zákonodárství užilo pojmu "hrob rodinný" 
(zák. ě . 96/1925 Sb.), není ještě důvodem, aby neuznalo formelní náleži
tost, za jaké může jedině dojíti ke vzniku rodinného hrobu na konfess
ním hřbitově, předepíše-li ji vnitřní autonomní zákonodárství církevn.í. 
- Ani ustanovením onoho zákonodárství o tom, z jakých činitelů se 
skládá orgán správy hřbitovní, není ještě vyloučeno, že by vnitř-ní auto
nomní předpisy církevní nemohly platně a závazně stanoviti, že určitá 
opatření správy konfessního hřbitova vyžadují po formelní stránce též 
schválení příslušného ordináře. - Je podstatnou vadou po rozumu § 6 
zák. o nss-ě, jestliže úřad svůj závěr o tom, že nejde o "hrob rodinný" 
ve smyslu § 10 zák. č. 96/1925 Sb. pro nedostatek formálních předpokladů 
jeho vzniku opřel bez dalšího odůvodnění pouze o předpis canonu 1209 
Codexu iurie canonici, ačkoliv v řízení správním bylo tvrzeno, Ž2 k uza
vření smlouvy o hrobu došlo v době před účinností tohoto Codexu. 
(5. února 1940, č. 2206/38-3.) 

Nejde-li o hrob rodinný, nemůže si strana určovati hrobové místo 
. k uložení urny s popelem zemřelého sama bez svolení správy hřbitovní. 

- Hrobem "v běžné řadě hrobů" ve smyslu 2. věty odst. 1 § 10 zák. Č. 
96/25 Sb. rozumějí se jen místa. kde dosud žádných mrtvol není, tedy 
hroby nové. (5. února 1940, Č. 5726/37-3.) 

VII. Právo policejní. 
Doručení vyhošťovacího nálezu obecního na základě § 11 obec. znz. 

mor. lze bráti v odpor jen opravným prostředkem, který je přípustný 
proti vyhošťovacímu nálezu samotnému. - Člen obecního zastupitelstva 
nebo obecní finanční komise není povolán k tomu, aby v této fun~ci jako 
zástupce veřejného zájmu, vyzbrojený všemi právy proc2sní strany, byl 
oprávněn dožadovati se na úřadu zákroku podle §§ 102 a 103 obec. zfíz. 
mor. (28. února 1940, Č. 4380/1937-3.) 

Jde-li o přestupky, uvedené v §§ 127 a 128 stavebního řádu pro Čechy 
(zák. Č . 5/1889 čes . z. z.), vykonává trestní pravomoc ve venkovských 
obcích obecní trestní senát podle .§ 62 čes. ob. zř. (21. února 1940, Č. 
3742/37-3.) 

VIII. Řízení správní a řízení před nejvyšším správním so,udem. 
O odvolání proti usnesení obecního zastupitelstva o přesunech vydání 

a příjmu rozpočtu (§ 5 odst. 2 zák. Č. 329/1921 Sb.) i o účtech (§ 16 odst. 1 
cit. zák.) rozhoduje okresní a zemský výbor. (10. dubna 1940, Č. 6895/38-3.) 
Úřad nestíhá podle "§ 43 správ. řádu povinnost, aby ve dvoustranném 

procesu z mocí úřední zjišťoval skutkové okolnosti pro rozhodnutí smě
rodatné, když tu není návrhu stran. (12. března 1940, Č. 3116/38-3.) 

Pokutu pro svévoli podle § 39 spr. ř. (vl. nař. č. 8/1928 Sb.) ukládá v t 
stolici úřad, ktery provádí řízení, v němž ke svévoli došlo (17. ledna 1940, 
č.258 /38-3.) 
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Námitky proti příkazu k plnění podle § 96 odst. 2 vl. nař. Č. 8/1928 Sb., 
zejména námitky, že exekuční titul neexistuje nebo není vykonateln:ý, 
dlužno uplatniti ve lhůtě, která byla oním příkazem stanovena k plnění. 
(19. ledna 1940, Č. 1948/37- 5.) 

Rozhodnutí, které je ve shodě se zákonem svým obsahem, nestane se 
zmatečným ani nezákonným tím, že rozhodovací důvody byly převzaty 
z některého výnosu úřadu, který nebyl úřadem příslušným ve věci, o kte
rou jde. (27. února 1940, Č. 3835/38-3.\ 

Výrok kvalifikační komise, zřízené při zemském úřadě v Brně pro pro
fesory a učitele zemských středních a odborných škol není rozhodnutím 
správního úřadu v právně technickém smyslu podle § 2 zák o nss-ě. -
Odmítnutí stížnosti k nss-u proti výnosu úřadu, jímž bylo vyřízeno od
v olání proti takovému kvalifikačnímu posudku, pro nepřípustnost, ne
brání ani skutečnost, že výnos ten vydán byl úřadem věcně nepříslušným. 
(24. ledna 1940, Č . 830/37- 7.) 

Rozhodnutí (opatření, nálezy) okresního výboru, resp. okresního zastu 
pitelstva v Mladé Boleslavi jako správního výboru, resp. vrchní správy 
všeobecné veřejné nemocnice, okresní, podléhají instančnímu přezkou
mání, a to zemského úřadu. - I když odvolací úřad odvolání, k němuž 
podle nesprávného poučení podané, právem odmítne pro věcnou nepří
slušnost, je přesto povinen rozhodnutí 1. stolice co do nesprávného práv
ního poučení o opravných prostředcích zrušiti. (3. ledna 1940 Č . 6129/37- 2.\ 

Akt, jímž ministerstvo sociální péče, na něž přešla působnost minister
stva vnitra podle § 14 odst. 4 zák. Č . 144/1902 ř . z., vyslovilo souhlas s n á
vrhem vyřízení ministel:'stva financí ve věci povolení výmazu věnování 
domů, osvobozených od daně domovní, bytným účelům jako domy děl
nické, není samostatným správním aktem, schopným dotknouti se auto
ritativním způsobem práv interesentů (§ 2 zák. o nss-ě. ) . (28. února 1940, 
Č. 4506/37-6.) 
Doručení úředního aktu veřejné obchodní společnosti stane se s účin

Kem pro společnost, když písemnost byla dodána jednomu ze společníků 
k zastupování oprávněnému, a to i v případě, že jde o společníka opráv
něného k zastupování kolektivně (odst. 2 čl. 117 obch. zák). (12. března 
1940, č . 270/37-8.) 

Ustanovení poslední věty § 36 odst. 1 zák Č. 128/1924 Sb. o tom, že spory 
o požitky a nároky úřednictva okresních hospo.dářských záložen rozhoduje 
zemský správní výbor (resp. podle § 8 odst. 1 vl. nař. Č . 126/1928 Sb. zem
ský úřad) , se nevztahuje na spory v disciplinárních věcech těchto úřed
níků. (11. dubna 1940, č. 4271/38- 8.) 

Skutečnost, že § 91 slez. obec. zřízení nedává straně právní nárok na to, 
aby úřad použil dozorčího práva vůči obci, nemůže býti ještě důvodem, 
aby okresní úřad, kvalifikovav si podání k němu učiněné jako stížnost 
dozorčí, prohlásil za konečné své rozhodnutí, jímž odpírá žádaný dozorčí 
Lákrok učIniti. (12. ledna 1940, Č. 3496/37- 8.\ 

Nárok na náhradu škody, opřený o tvrzené zanedbání veřejnoprávnícl; 
p ovinnosti, uložených komisím, zřízených podle § 3 vlád. nař. Č . 48/1936 
Sb. (o dodávkách osiva a krmiva na úvěr) je svou povahou veřejnopráv
ním a náleží o něm rozhodovati úřadům správním a nikoliv řádným SOU"" 
dům. (31. ledna 1940, Č. 135/38/5.) 

Odepřením odkladného účinku stížnosti na nss podle § 17 zak. č. 36/1876 
ř. z. o ss-ě nemohou býti dotčena subjektivní práva stěžovatelova tam, 
kde rozhodnutí neb opatření stížnosti naříkané podlé své povahy řá9,ného 
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výkonu nepřipouští (in concreto: rozhodnutí zemského úřadu, ze zřízení 
prodejny svobodné živnosti spadající pod § 1 vlád. nař. č. 162/1935 Sb. 
by mělo hospodářsky nezdravý vliv na soutěžní poměry. (11. ledna 1940, 
Č. 2153/37:-4.) 

IX. Veřejní zaměstnanci. 
Ust. odst. 3 § 11 vlád. nař. Č. 163/1930 Sb. o služebním pořadí samospráv

ných úředníků, přešedších do služby protektorátní, je kryto § 10 org. 
z~. č. 12!:i/192? Sb. - S amosprávný zaměstnanec, převzatý takto do 
služby protektorátní, nemá nároku, aby mu služební doba, ztrávená jím 
v určité kategorii bez předběžného vzdělání předepsaného pro tuto kate
gorii podle předpisů, platných pro zaměst. protektorátní byla hodnocena 
pro stanovení služebního pořadí jako by byla samosprávným zaměstnan
cem ztrávena v této kategorii s předepsaným předběžným vzděláním. 
(9. ledna 1940, Č. 3013/38-8.) 

Obecní úředník v této vlastnosti není legitimován stěžovati si do usne
sení obecního zastupitelstva, jímž bylo systemisované místo, úředníkem 
tím zastávané, zrušeno. - Ustanovení § 30 odst. 1 zák. Č. 286/1924 Sb. ne
bylo dotčeno předpisem § 24 odst. 3 zák. Č. 77/1927 Sb. o zachováni na
bytých práv úředníku již ustanovenému pro obor služby konceptní v obci. 
(12. ledna 1940, Č. 4585/37-6.) 

Př'edpis § 104 odst. 2 věty 2 sl. pragm., podle něhož má přednosta úřadu 
se sestavením disciplinárního senátu pro následující rok současně usta
noviti pořadí náhradníků, jest povahy instrukcionelní, a nezakládá ne
zákonnost v sestavení senátu, jestliže senát během svého funkčního obdo
bí byl doplněn náhradníky ze členů disciplinární komise, ustanovených 
podle § 101- odst. 3 sl. pragm. na zbytek funkčního období. - Tím, že 
skončí funkční období předsedy disciplinární komise, jeho zástupců a 
členů ve smyslu § 101 odst. 1 sl. pragm. Č. 15/1914 ř. z., nezaniká discipli
nární stihatelnost a trestnost Činů, pro které bylo disciplinární řízení 
v tomto období sice zahájeno, ' ale neskončeno. - Odmítnutí dvou členů 
disciplinárního senátu bez udání důvodů podle § 111 odst. 2 sl. ·pragJIl. 
pro ústní líčení neobsahuje v sobě současně vyloučení těchto členů podle 
§ 111 odst. 1 sl. pragm. pro jiná usnášení disciplinárního senátu. - Není 
nezákonným, uloží-li disciplinární senát podle § 127 odst. 2 sl. pragm. 
disciplinárním nálezem při konkurenci nepořádnosti a. služebních přečinů 
jediné trest disciplinární. - Dob!!, ztrávená v suspensi, není podle § 149' 
.odst. 2 sl. pragm. započitatelna pro postup ve směrech tam uvedených, 
a doplacení platů po dobu suspense zadržených nenastává ani v tom pří
padě, když úředník byl k disciplinárnímu trestu odsouzen pro jiný čin, 
než pro který byla na něho uvalena suspense. - Podle § 148 odst. 1 sl. 
pragm. má strana právní nárok na to, aby jí rozhodnutí disciplinární ko
mise o zrušení suspense bylo doručeno v písemném vyhotovení. (8. března: 
1940, Č . 2759 /37-7.) 

Amnestie vydaná v oboru občanského trestního soudnictví nevztahuje
se sama sebou na disciplinární řízení vedené proti profesoru podle zák .. 
č. 319/1917 ř. z. (9. února 1940, Č. 4872/38-2.) . 
Příjem člena revisní rady Měšťanského pivovaru v Plzni, pokud je po

droben dani důchodové, nutné považovati za stálý výdělečný příjem ve· 
smyslu § 7 vl. nař. Č . 252/1933 Sb. o úsporných opatřeních personálních_ 
(16. ledna 1940, Č. 6041/37-4.) 
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X. Mimořádná opatření hosPodářská . . 
Okolnost, že:' poplatek za povolení o dovozu radiopřístrojů byl přede

psán, aniž bylo předtím vydáno vládní nařízení po rozumu § 20 zák. Č. 
9/1924 Sb. o výši -a způsobu odvádění poplatku, nečiní sama o sobě před
pis ten zmatečl;lýlJl. (5. ledna 1940, Č. 2699/37-7.) 

K pojmu "svážeti" a "dáti svážeti" obilí od zemědělců ve smyslu § 17 
odst. 3 vl. nař. Č. 168/1935 Sb. náleží, aby svážení obilí dělo se buďto vlast
ními povozy mlynářskými nebo z jeho příkaf:u nebo z jeho podnětu. (29. 
ledna 1940, Č. 2684/37-4.) 

B. Ve věcech finan čních . 
T. Daně pnmé. 

Existence manželství zakládá podle § 5 odst. 4 zák. o př. d. právní do
mněnku, že je mezi manžely založena jednotná domácnost jako spotřební 
společenství, kteroužto domněnku lze však vyvrátiti. - O společné do
mácnosti, čili o domácnostním společenství a tím i o příslušnosti k do
mácnosti ve smyslu § 5 odst. 4 zák. o př. d. u manžela lze mluviti jen 
tehdy, žijí-li manželé společně; takového společenství není však tam, kde 
manželé žijí od sebe trvale odděleně. - Spotřební společenství mezi man
žely není dáno také v případě, že jeden z nich je trvale ošetřován v ústa
vu choromyslných. - Ustanovení prov. nař. Č. 15/1937 Sb., obsažené 
v odst. 4: K § 5 odst. 4 a 5, zák. o př. d. ve znění zákona Č . 226/1936 Sb., 
že není spotřebního společenství mezi manžely rozvedenými nebo z ji
ného důvodu od sebe skutečně trvale odloučenými je ve shodě se záko
nem. (1. března 1940 Č. 4540/38-2.) 

Paušál podle § 15 Č. 1 lit. d) zák. o př. d. jest počítati z hrubých služeb
ních požitků v roce pro zdanění rozhodném skutečně dosažených; nelze 
tedy u protektorátních zaměstnanců paušál počítati ze služebních požitků 
podle platového zákona Č. 103/1926 Sb. nezkrácených o platové srážky 
podle zákona Č . 204/1932 Sb. (2. února 1940, Č. 883/38-2.) 

Při vyměření daně důchodové podle § 22 odst. 3 zák. o př. d. (mimo
řádná poruba lesů) , jest ve stanovené tu úměře uvedený tam "ostatní 
důchod", který má býti zvýšen o desátý díl mimořádného výtěžku, čítati 
nulou, byl-li zjištěn ztrátou. - Ustanovení odst. 6 prov. nař. Č . 175/27 
k § 22 odst. 3 zák. o př. d., že podle zákona přípustné výdaje lze odčítati 
od výtěžku z mimořádné lesní poruby jen, pokud postihují onen výtě
žek anebo jestliže jiný příjem poplatníkův převyšují, je ve shodě se zá
konem. (23. dubna 1940, Č. 640/38-2.) 

U poplatníka, který měl v kalendářním roce 1936 mimo pensijní po
žitky jiný příjem, nepřesahující 1000 K, jest úřadem, příslušným k vy
měření daně důchodové, berní správa a k rozhodnutí o odvolání zemské 
finanční ředitelství. - Na úhradu důchodové daně na berní rok 1937 lze 
podle čl. 1 odst. 4 části druhé zák. Č. 226/1936 započísti pouze část skuteč
ně v r . 1936 sražené daně, kterou plátce podle §§ 30 a 36 zák. o př. - d. sra
ziti měl (nikoliv případnou větší částku, kterou skutečně srazil) , při čemž 
ovšem nesmí zmíněná část přesahovati důchodovou daň (bez přechodné 
přirážky), připadající na berní rok 1937. - Ve shodě se zákonem jest 
ustanovení prov. nařízení Č. 15/1937 Sb. "K čl. 1 odst. 4" části druhé zák. 
č. 226/1936, pokud praví : "Na úhradu daně na berní rok 1937 lze však za
počísti jen tu část skutečně sražené daně, která připadá na služební 
(funkční) požitky v r. 1936 vyplacené (nikoli tedy případnou větší částku, 

.. 
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kterou plátce srazil) a která nepřesahuje daň důchodovou (bez přechodné 
přirážky) na berní rok 1937 připadající." (3. ledna 1940, Č . 3302/38.;.2.) 

Pojistné, placené advokátem za dobrovolné pOjištění . u Všeobecného 
pensijního ústavu podle § 60 zák. Č. 26/1929 ve znění zák. Č. 117/1934, néní 
odpočítatelnou položkou podle § 15 '· č, 3 věty 2. zák. o př.< d. ve znění zák. 
Č. 226/1936. '- Z ustanovení § 1 zák. Č . 26/1929, které jen vymezuje okruh 
osob, které jsou podrobeny obligatornímu pensijnímu pojištění, uprave
nému tímto zákonem, nejedná však vůbec o tom, jaké druhy pojištění 
může Všeobecný pensijní ústav uzavírati, nelze dovozOvati, že pojištění tl 

tohoto ústavu nemožno pokládati za pojištění na případ úmrtí nebo do
žití ve smyslu § 15 Č . 4 zák. o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936. (16. února 
1940, Č. 5200/38-2.) 

Jestliže poplatník zemřel. v r . 1937a v roce tom byl poživatelem pense 
a měl důchod z ' kapitálu, jsou dány zásadní předpoklady pro povinnost 
k dani důchodové na tento rok bez ohledu na to, že výše příjmů v r. 1937 
-poplatníkem, resp. pozůstalostí do jejího odevzdání skutečně dosažených 
nedosahovala zdanitelného minima; základem daně pak je výše důchodú 
v r . 1936 skutečně dosažených a zánik daňové povinnosti odevzdáním po
zůstalosti je důvodem pro odpis daně podle čl. 1 odst. 2 druhé části zák. 
Č. 226/~936. (3. ledna 1940, Č. 4424/38-2.) 

Ustanovení čl. 1 odst. 5 druhé části zák. o př. d. Č. 226/1936 Sb. o zdanění 
na rok 1937 na základě průměru let 1933, 1934 a 1935 vztahuje se také na 
poplatníka, kterému v letech 1933-1935 nebyla uložena důchodová daň 
z důvodu vyšetřené ztráty pro každé z uvedených let. - Pro stanovení 
průměrného základu daně na berní rok 1937 podle čl. 1 odst. 5 druhé části 
zák. o př. d. č. 226/1936 Sb. je poplatníkův důchod, výtěžek anebo požitek 
za roky 1933 až 1935, v nichž u jeho příjmového pramene, resp. zdroje 
byla zjištěna ztráta, čítati nulou. - Ve shodě se zákonem je prov. naříze
ní Č. 15/1937 Sb. čl. 1 odst. 5 k části druhé zák. č . 226/1936 Sb., pokud v 1. 
odst. uvádí u příkladu pod Č. 2, že, měl-li poplatník důchodové daně v roce 
1933 důchod 18.000 K a na léta 1934 a 1935 byl od daně osvobozen, ježto 
v roce 1934 měl důchod jen 6000 K a v roce 1935 ztrátu 5000 K, průměrný 
důchod těchto tří let činí 8000 K (třetina ze součtu 18.000 K a 6000 K) . 
(4, ledna 1940, Č. 4926/38-3.) 

Zemřel-li poplatník a zanechal-li po sobě pozůstalostní majetek, posky
tující důchod, zaniká povinnost pozůstalosti k dani důchodové ve smyslu 
čl. 1 odst. 3 části druhé zák. Č. 226/1936 Sb. nikoli již dnem úmrtí, nýbrž 
teprve dnem, kdy pozůstalost byla soudně odevzdána anebo dána dědi
cům do užívání. - Ustanovení odst. 2. prov. nař. k čl. 1 odst. 3 části druhé 
zák. 226/1936 Sb., pokud praví, že u daně důchodové nastane zánik da
ňové povinnosti, zemřel-li poplatník a zanechal-li po sobě pozůstalost, 
teprve dnem, kdy pozůstalost byla odevzdána nebo dána dědicům do uží
vání, je ve shodě se zákonem. (12. ledna 1940, Č . 3223/38-2.) 

Základem daně důchodové i všeobecné daně výdělkové jest, pokud' jde 
() příjem z výdělečného podniku, zásadně skutečně dosažený výtěžek pod
niku, resp. čistý příjem z podniku, jímž jest částka, vybývající po ode
čtení skutečně vynaložených výdajů od příjmů skutečně dosažených v roce 
pro zdanění rozhodném; výjimka z tohoto principu nastává podle usta
novení § 10 odst. 2 zák. o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936 u obchodníků, 
vedoucích řádné obchodní knihy, kde poplatný ryzí výtěžek podniku, resp. 
čistý příjem poplatníkův se stanoví způsobem bilančním, při čemž do 
základu daně náležejí i položky skutečně nepřijaté, resp. nevydané jako 
obchodní pohledávky, pokud se týče obchodní dluhy koncem obchodního 
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roku pro zdanění rozhodného. - Ustanovení prov. nařízení . k § 10 odst. 
1 zák. o př. d. v odst. 1, že "ku příjmum z podnikll náleží zejména: 
.. . zboží a výrobky", sluší rozuměti tak, že u poplatníku, kteří obchod
ních knih nevedou, musí jíti o zboží na úvěr 1?rodan~, ale. do konce roz
hodného roku také zaplacené; ustanovení to neodporuje zákonu. (23 . dub·· 
na 1940, Č. 5224/38-2.) 
. Částka, kterou platil podnik majitelce domu, v němž má najaty ob
chodnímístnosti, za to, že majitelka domu nepronajme určitou místnost 
.p·odniku konkurečnímu, je výdaj k zabezpečení a udržení duchodu (vý
těžku) podle § 15 Č. 1 lit. a) a §§ 55 odst. 1 zák. o př. d. (23. ledna. 1940, Č . 
2415/38-2.) 

Trvalé břemeno ve smyslu § 15 Č . 2 zák. o př. d. Č. 76/1927 i zák. Č . 
226/1936, které jest investičním zatížením příjmového pramene, není pro 
podnik nebo výdělečné zaměstnání odčitatelnou položkou podle § 55 odst. 
1 cít. zák. - Částky, placené substitutem zemřelého advokáta jeho vdově 
a dceři podle ujednání s nimi po řadu let v určitých odstupňovaných pro
centech čistého výnosu své kanceláře a vynaložené k získání substituce 
pro souhrn klientely zemřelého advokáta, jsou odčitatelnými investičním i 
vydáními, nikoliv režijními položkami. (8. dubna 1940, Č . 346/38-2.) 

Částka, zaplacená poplatníkem a zaúčtovaná na nedoplatek všeobecné 
daně výdělkové, uložené veřejné dbchodní společnosti, jejímž společní
kem byl poplatník a od níž podnik i s pasivy převzal, není odpočitatelnou 
položkou podle § 15 Č . 1 písm. e) zák; o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936, 
nýbrž je vydáním, neodčítatelným podle § 17 Č . 1 téhož zákona. - Odvo
lací stolice jest oprávněna použíti kontumačních následku, stihnuvších 
poplatníka již v řízení před I. stolicí, i když úřad I. stolice ve svém roz
hodnutí následky ty sám nevyslovil, ať již se tak stalo z jakéhokoli dů
vodu. - Ustanovení § 325 odst. 3, věta 1 zák. o př. d. ve znění Č. 226/1936 
o pominutí kontumačních · následku nelze se dovolávati pro dekret, daný 
poplatníku úřadem I. stolice v řízení odvolacím, byl-li vydán bez příkazu 
odvolací stolice, která kontumační následky vyslovila. - Podkladem pro 
výpočet odpisu z duvodu znehodnocení majetkových předmětů s hlediska 
§ 15 č . · 1 písm. b) zák. opř. d. je hodnota, za kterou byly předměty pů
vodně pořízeny. - Pouhý poživatel budovy nemá nárok na odpisy při
měřeného opotřebení nebo znehodnocení této budovy (§ 15 Č . 1 písm. b) 
zák. o př. d.). (22. května 1940, Č. 6911 /38-2.) 

Z § 17 Č. 4 posl. věta zák. o př. d. 76/1927 nelze dovoditi, je peněžité pla
.ty, jež poskytuje poplatník člen um rodiny za práce, které konají při pro
vozu jeho hospodářství nebo podniku, nejsou srážkovou položkou při sta
novení základu daně duchodové a všeobe.cné daně výdělkové. - Ustano
vení § 92, ani § 91 o. z. o. nevylučuje, aby od základu daně duchodové a 
všeobecné daně výdělkové, vyměřené manželovi jako poplatníku, ode
·čtena byla částka, kterou platil manžel své manželce jako služební plat 
'za práce, konané v jeho podniku. (2. dubna 1940, Č . 6102/38- 2.) 

Spisovatelská činnost, jde-li o zaměstnání, směřující k dosažení zisku, 
t. j. o činnost trvalejšího rázu, která směřuje k dosažení zišku, podléhá 
zásadně všeobecné dani výdělkové ve smyslu § 46 zák. o př. d.; nerozhod
no jest, že jde pouze o činnost příležitostnou a nepravidelnou a zda vedle 
zištného úmyslu slouží zaměstnání též účelum veřejným a všeužitečným. 
(19. března 1940, Č. 1219/38-2.) 

Předpokladem toho, aby činnost poplatníka, který během tří let posta
vil a prodal čtyři domy, byla posuzována jako samostatné zaměstnání, 
směřující k dosažení zisku, ve smyslu § 46 odst. 1 zák. o př. d. jest, ~e bylo 
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zjištěno, že při stavbách domů a jich- prqdeji byla vyvíjena .. trv:alá . čin., 
nost, vedená úmyslem z prodeje těchto domů docíliti zisk, při čemz Je 
bez významu, zdali zamýšleného zisku bylo skutečně dosaženo čili nic. 
(3. května 1940, č. 4618/38-2.) 

Pro pojem určení samostatného hospodářského celku ve smyslu §46 
odst. 3. zák. o př. d. je směrodatná objektivní povaha provozu v jednotli
vých závodech a nikoliv subjektivní -momenty v osobě podnikatelově: -
Činnost poplatníkovu jako soudního znalce nelze pokládati za část jeho 
vlastní výdělečné činnosti stavitele - civilního geometra s hlediska § 46 
odst. 3 zák. o př. d. proto, že poplatník je ve všech zaměstnáních osobně 
činný. - Úřad, vydávaje rozhodnutí o nároku stranou uplatněném, je. 
povinen toto rozhodnutí náležitě odůvodniti, t. j. úplně a jasně uvésti 
v něm skutečnosti, které vzhledem k použitému právnímu předpisu po
kládá za rozhodné a o které se opírá a uvésti právní předpisy, o které 
svůj výrok opřel, jaký význam jim přikládá a na základě jakých práv
ních úvah dospěl k svému výroku. (8. dubna 1940, č. 1598/39-2.) 

Je věcí poplatníka, aby prokázal, že podmínky § 47 odst. 1 č. 2 zák. 
o př. d., odůvodňující výjimečné vynětí z daňové povinnosti, jsou u něho 
skutečně splněny; úřad není povinen průvodní prostředky poplatníkem 
uplatňované v nějakých směrech doplňovati a rozpory v nich snad obsa
,žené sám z moci úřední odstraňovati a vysvětlovati. - Předložil-li po
platník k průkazu tVl'-zeného služebního poměru smlouvu za dobu pro 
zdanění nerozhodnóu: není úřad povinen vytknouti mu tento omyl a do
datečně jej vyzvati k předložení smlouvy za rozhodnou dobu. - Vedla-li 
strana důkaz o tom, že své zaměstnání vykonává ve služebním poměru 
(§ 47 odst. 1 Č. 1. z. 226/1936) pouze smlouvou, týkající se roku pro zdaně
ní nerozhodného, není úřad povinen k ní přihlížeti ani jako k pomůcce 
podle § 325 odst. 1 cit. zákona. (18. dubna 1940, Č. 5036/28-2.) 
Vyměření dodatku k předepsané již dani nemůže se samo o sobě nijak 

dotýkati pravoplatnosti původního předpisu daně, nastalé tím, že odvolání 
podané do tohoto původního předpisu bylo poplatníkem odvoláno, a vy
měřením dodallku nevzniká straně nové odvolací právo co do celého před
pisu daně. - Případná nezákonnost rozhodnutí nebrání tomu, aby roz
hodnutí nabylo moci práva. - Předpis § 276 zák. o př. d. ve znění zák. 
Č. 226/1936 o odpisu daně předpokládá, že jde o pravoplatně předepsanou 
daň; v případech tohoto paragrafu není příslušna rozhodovati odvolací ko
mise daňová. (21. května 1940, č. 6278/38-2.) 

Ustanovení § 256 zák. o př. daních nevylučuje, aby úřad vyměřil doda
tek k všeobecné dani výdělkové podle § 277 cit. zák. - Částka, účtovaná 
jako stravné manželky jednoho z veřejných společníků v podniku za
městnané, jest podle § 17 Č. 4 zák. o př. d. neodčitatelna při výpočtu vý
těžku podniku. (3. dubna 1940, Č. 5682/38-2.) 

Odvolací komise daňová řeší otázku, zda poplatníci byli podle tvrzen!, 
uplatněného v odvoláních z předpisů daně, účastni daňové amnestie podle 
§ 4 zák. Č. 142/1396 jako otázku prejudicielní pro otázku, zda odpovídají 
zákonu předpisy daňových dodatků, ke kterýmžto předpisům došlo proto, 
že určité výdajové položky, původně od výtěžku, resp. důchodu odečtené, 
nebyly dodatečně u~nány za srážkové položky. - Daňová amnestie, sta
novená v § 4 zák. Č. 142/1936, vztahuje se jen na případy a výtěžky po
platníkem zatajené způsobem, v zásadě podléhajícím stíhání trestním ří
zením daňovým. (25. dubna 1940, Č. 1465/38-3.) 

Výhodu vyměření daně na berní rok 1937 podle průměru daňových zá
kladů let 1933-1935 podle části druhé čl. 1 odst. 5 zák. Č. 226/1936 Sb., 
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muze poplatník v každém případě uplatniti v odvolací lhůtě, i když tak 
mohl učiniti dř.Íve. Ustanovení prov. nař. č. 15/1937 Sb. v čl. II. k části 
druhé k čl. 1 odst. 5 v odst. 1, podle něhož žádost za vyměření daně na 
berní rok 1937 podle průměru daňových základů let 1933-1935 nutné po
dati do 14. února 1937 a podání žádosti té ve lhůtě odvolací se omezuje na 
případy, kdy poplatník tak v uvedené lhůtě učiniti nemohl, není kryto 
zákonem. - Výtěžek podniku docílený v roce 1936 jest nředmětem daně 
výdělkové na berní rok 1936, i když tento podnik vznikl teprve v tomto 

. roce. - Ustanovení § 60 odst. 1 zák. č. 226/1936 Sb., podle něhož výtěžek 
podniku v kalendářním roce nově vzniklého se zdaní na berní rok (t. j. 
na rok následující) podle skutečně dosaženého výtěžku, netýká se daně 
za berní ro.k 1936, (18. ledna 1940, č . · 478'3/38-2.) 
Předpokladem postupu úřadu I. stolice podle § 333 odst. 2 a 3 zák. o př. 

d. jest, že v řízení před touto I. stolicí se sběhly vady řízení a že tyto 
vady byly uplatněny poplatníkem v odvolání; povinnost odstraniti tyto 
va,dy má již úřad I. stolice, nikoliv teprve stolice odvolací. - Nevyhověl
li poplatník výzvě dekretu k specifikaci položek dlužníků a věřitelů, mohl 
z toho úřad vyvoditi následky zmeškání podle § 325 odst. 1 zák. o př. d. a 
nss-u není třeba zabývati se vývody stížnosti, brojícími proti výroku 
úřadu, že poplatník nevyhověl ani "opětovné" výzvě dalšího dekretu 
k specifikaci. (13. února 1940, Č. 5953/38-2.) 

K námitce, vznesené teprve při veřejném ústním líčení, že odvolací 
stolice vydala rozhodnutí o odvolání po uplynutí lhůty jednoho roku, sta
novené v § 334 odst. 5 zák. o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936 Sb. nemůže 
nejvyšší správní soud věcně hleděti. - I odvolací důvody musí poplatník 
přednésti ve lhutě odvolací; o důvodech uplatněných teprve po uplynutí 
odvolací lhůty, není úřad povinen meritorně jednati. Ze skutečnosti, že 
berní správa zahájila řízení ve věci, uplatněné poplatníkem teprve po 
uplynutí odvolací lhůty, neplyne pro poplatníka nárok, aby odvolací ko
mise v této věci rozhodla meritorně. - Ryzí výtěžek podniku jako základ 
daně stanoví se u poplatníků, vedoucích řádně obchodní knihy, tím způ
sobem, že za základ se vezme obchodní zisk, vykázaný v účetní závěrce 
(t. j. v bilanci a v účtu ztráty a zisku) předložené poplatníkem, tedy způ
sobem bilančním, při čemž je předpokladem pro stanovení výtěžku tímto 
způsobem, že vyšetření zisku odpovídá zásadám správného bilancováni 
na podkladě řádně vedených knih. (14. března 1940, Č. 2368/38-2.) 

Při vypočítávání výnosnosti pQdniku podle § 83 odst. 8 zák. o př. d. Č. 
76/1927 Sb. za účelem předpisu rentabilní přirážky nelze přenos zisku 
z předchozího obchodního roku, . jevící se na počátku obchodního roku 
pro zdanění rozhodného, připočítávati k ukládacímu kapitálu. - Částka, 
která byla vrácena podniku v rocé, předcházejícím rozhodnému roku ob
chodnímu, jako daňový přeplatek vzhledem k příznivému vyřízení odvo
lání z předpisů daní za předešlá léta a která nebyla počátkem roku pro 
zdanění rozhodného vůbec bilančně vykázána, nemůže býti součástí uklá
dacího kapitálu pro předpis rentabilní přirážky podle § 83 odst. 8 zák. o př. 
d. Č. 76/1927 Sb. (17. května 1940, Č. 769/38-4.) 

Vyplácí-li společnost, podléhající zvláštní dani výdělkové, osobě, která 
- nejsouc její společníkem - je členem správy, ale není k ní při tom 
ve sl1,lžebp.í\fclpoměru ať již podle smlouvy nebo podle stanov, určitou 

, částk'u za 'služby jí konané pod jakýmkoliv názvem a jakýmkoliv způ
sobem, jde o participaci tohoto orgánu jakožto společenského účastníka 
na zisku podniku, která není zásadně odpočitatelná s hlediska § 77. odst. 
1 zák. 58/1906, jsou představenstvem společnosti a jejím společenským 
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orgánem,tudíž spoléčenskýrrii účastníky na správě této společnosti ve 
funkci její hlavy, i když nejsou zároveň společníky, tedy kapitálovými 
účastníky na společnosti. (22. ledna 1940, č. 523/38-2.) 

Odpis podle § 79 písm. f) zák. o př. d., jakož i fondovní dotace, nahra
zující takovýto odpis, jest korektivem určité aktivní položky bilance po
platného podniku a jejich vztah k dotyčné určité položce bilanční musí 
býti patrný. - Podmínkou odčitatelnQsti mimořádného odpisu 20% ná
kladu na stavbu budov a obnovu inventáře prokazatelně vynaloženého . 
podle § 79 písm. f) odst. 3 zák. o př. d. jest, že odpis tento byl proveden 
v obchodních knihách poplatného podniku na příslušném majetkovém 
účtě a že je také . obsažen v účetní závěrce podniku, ktj:!rá . má býti pod
kladem pro stanovení základu daně; přísÍušným majetkovým účtem v 
uvedeném smyslu pak dlužno ruzuměti účet, na němž se dotyčné majet
kové předměty, jichž se odpis nebo reservní uložka týká, . podle jejich 
objektivní povahy zaúčtovávají. - K odůvodnění výroku úřadu, že u 
podniku, majícího provozovny v tuzemsku a v Rakou*u, položka, za
účtovaná jako ziskový podíl na jinéinpodniku, není - proti opačnému 
tvrzení strany v odvolání - ziskem, docíleným výlučně činností provo'
zovny v Rakousku a že je částí celkového zisku podniku, nestačí pouhá 
citace § 77 zák. o př. d. a odst. 1 vyhl. min. fin. Č. 20/1923 Sb. - Výrok úřadu, 
že rakouské dávky "Zinsgroschensteuer" a ' "Wohnbausteuer" nejsou shod
né s daní domovní, platnou v tuzemsku ve smyslu § 79 písmeno b) 
zák. o př. d., je podstatně vadný, když úřad neuvedl, na jakém podkladě 
dospěl k tomuto úsudku a zda přihlédl k rakouským prá,vním normám, 
stranou v tom směru předloženým . (30. ledna 1940 Č. 2590/38-2.) 

Zvláštní daní výdělkové podléhá podle § 68 odst. 1, III. zák. o př. d. 
'podnik veřejné obchodní společnosti, je-li na něm alespoň padesáti pro
ceqty zúčas1;něna akciová společnost, komanditní společnost na akcie, tě
žířstva nébo společnost s r. o., tuz·emskému zdanění nepodrob2ná, buď 
účastí kapitálovou,nebo podílem na zisku, nebo jinakým způsobem, kte
rýžto pojem zákon blížé neurčuje, 'anebo současně více z těchto způsobu 
účasti, po případě všemi těmito způsoby; předpoklady zdanění podle to
hoto zákonného ustanovení je zjistiti úřadem za součinnosti strany a čí
selně vyznačiti tuto účast, aby bylo možno posouditi, zda dosahuje stano'· 
vení minimální výše 50%. - Ve shodě se zákonem jest ustanovení odst. 
1 prov. nař. k § 68 odst. 1, III. zák. o př. d., že spoluúčast ve výši n'2jméně 
50% může býti vyjádřena buď ve formě kapitálové účasti (obchodních 
vkladů) nebo podílem cizozemské společnosti na čistém' zisku tuzemské
ho podniku nebo konečně i jinakým způsobem, na př. tím, že vedle ka
pitálové účasti, činící méně než 50% obchodních vkladů, vloží cizozem 
ská společnost další vklad ve formě zápůjčky, při čemž je nerozhodným, 
jde-li o zápůjčku trvalou nebo jen přechodnou, anebo že podíl na zisku, 
činící méně než 50% , doplní se mimořádnými ' příděly ve formě různých 
odměn, provisí a pod. a že tak se dosáhne hranice účasti zákonem před
pokládané. (15. února 1940, Č. 5919/37-2.) 

Otázku, zda úroky, zaúčtované v účetní uzávěrce podniku jako úroky 
k tíži cizozemské provozovny, ležící v Německu, tvoří součást základu 
zvláštní daně výdělkové, předepsané podniku ze zdejšího závodu, podle 
zák. o př. d. Č . 76/1927, je řešiti podle čl. III. smlouvy A mezi bývalou 
C.-s. republikou a Německou říší Č. 118/1923 Sb. z. a n., nikoliv podle § 70 
odst. 1 zák. o př. d. - Pro ot~zku zamezení dvojího zdanění, upraveného 
smlouvou Č. 118/1923 Sb., je po právní stránce směrodatna skutečnost, aby 
i3lo o závody, pokud se týče o závod hlavní a pobočný téhož podniku nebo 



249 

téhož majitele, z nichž jeden leží na území jednoho, druhý pak na území 
druhé ze smluvních stran; je-li tento předpoklad splněn, je nutno na 
každý z těchto závodů pohlížeti s hlediska práva daňového jako na objekt 
samostatný a odlišný. - Úroky, vykázané v účetní závěrce podniku, ma
jícího pobočný závod v Německu, ve vlasti aktivních úroků, účtovaných 
k tíži cizozemské pobočky, nejsou při stanovení daňové základny zdejšího 
podniku vylučitelné podle čl. III smlouvy s Německou říší Č. 118/1923, 
nýbrž jsou součástí daňové základny podle § 77 odst. 1 zák. o př. d. (8. 
března 1940, Č . 175/38-2. 

Společenstvo, k,teré podle stanov zprostředkuje prodej koží, 'dodaných 
jeho členy a k úhradě své režie, sráží každému členu z prodejní ceny 
za kůže režijní příspěvek ve výši, určované podle předem stanovené re
lace k dosaženým prodejním cenám, podléhá zvláštní dani výdělkové co 
do rozvrhových přebytků, jevících se účetně v rozdílu mezi celkovou výší 
sražených příspěvků a skutečnou jeho režií v rozhodném obchodním ob
dobí. (15. ledna. 1940, Č. 5768/37-4.) 

Dávka za úřední výkon, vyměřená za povolení cizozemské společnosti, 
aby mohla dále po právu v tuzemsku provozovati obchody, a a,dvokátní 
výlohy, placené společností za účelem, aby jí bylo dáno připouštěcí po
v olení, jsou investičními výdaji, neodčitatelnými podle § 78 písm, a) zák. 
o př . d. (25. ledna 1940, Č. 5169/37-3.) 

P ovinnost platiti úroky z prodlení podle zák. Č . 76/1927 vzniká pro po
platníka již ex lege tím, že se octl v pwdlení s placením přímé daně, a 
nevyžaduje se ke vzniku této povinnosti, aby byla zvláštním výměrem 
finančního úřadu formalisována. - Povinnost platiti úroky z prodlení 
podle zák. Č. 116/1921 u přímých daní podle zák. o d. os. a u daně z obratu 
podle zák. Č. 268/1923, resp. Č. 246/1926 a Č. 181/1929 vzniká pro poplatní
ka již ex lege tím, že se octl v prodlení s placením daně, a nevyžaduje se 
ke vzniku této povinriósti, aby byla výměrem finančního úřadu formali
sována. - Není odpočitatelnou položkou od vyměřovacího základu zvlášt
ní daně výdělkové částka, předepsaná a zaplacen;í na úroky z prodlení 
v obchodním období pro zdanění rozhodném, týkají-li se tyto úroky 
z prodlení daňových nedoplatků za roky .. předcházející roku pro zda
nění rozhodnému. - Jestliže strana popřela V odpovědi na dekret u po
ložky, kterou úřad jako ii1Vestiční, povahu kontigentní náhrady, uplatňu
jíc, že jde o výdaj udržovací, nemohl úřad bez dalšího řízení a bližšího 
odůvodnění dospěti k úsudku, že jde o platbu za převedení výrobního 
kontingentu. (25. ledna 1940, Č . 2330/38-3.) 
Řešení otázky, jaký právní význam má pro stanovení základu mini 

mální daně usnesení valné hromady společenstva o snížení základního 
kapitálu s účinkem ke konci rozhodného obchodního roku, nemůže úřad 
pominouti z důvodu kontumace pro opozděnost přiznání. (26. března 1940, 
Č . 695/38-2.) , 
Řešení právní otázky započítatelnosti určité položky do daňového zá

kladu na podkladě nesporné skutkové podstaty nevyžaduje provedení do
plňovacího nebo vytýkacího řízení ve smyslu §§ 310 a 312 zák. o př. d. -
Vyplácí-li společnost, podléhající zvláštní dani výdělkové, osobě, která 
jest členem její správy, ale není při tom k. ní ve služebním poměru ať již 
podle smlouvy nebo podle stanov, určitou částku za služby jí konané pod 
jakýmkoliv názvem a jakýmkoliv způsobem, pobírá osoba ta s daňového 
hlediska dotyčnou č~stku jen ve vlastnosti societérního orgánu společnosti 
a ' jde tu se stanoviska daňového a participaci tohoto orgánu jakožto spo
lečenského účastníka na zisku podniku, která není zásadně odčitatelná 
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podle § 77 odst. 1 zák. o př. ' d., pouze za podmínek § 79 písm. h) téhož 
zákona, jenž je modifikací zásady § 77 odst. 1, jest odměna člena správy 
akciové společnosti odčitatelná způsobem tu stanoveným. - Paušální 
odměna právnímu zástupci, který jest zárOveň členem představenstva 
akciové společnosti, za provádění právnických prací pro podnik je s hle
diska § 77 odst. Izák. o př. d. zásadně započitatelná do základu zvláštní 
daně výdělkové. - Ustanovení materiálně-právní povahy prováděcího 
nařízení Č. 15/1937 Sb. nelze vztahovati na přímé daně za r. 1935 a před
chozí. (3. května 1940, č. 37e9/38-2.) 

Vyzval-li úřad poplatníka dekretem podle § 310 odst. 2. Č. 2 zák. o př. d., 
aby poslal specifikaci svých příjmů a vydání, nebo některé z .příjmových 
nebo výdajových položek, jest poplatník oprávněn místo požadované spe
cifikace předložiti anebo ve smyslu §§ 314 a násl. zák. o př. d. nabídnouti 
důkaz obchodními knihami, z nichž by údaje, které mají podle výzvy de
kretu býti specifikovány, byly patrny; použije-li poplatník tohoto svého 
oprávnění nabídnouti důkaz obchodními knihami, nemůže úřad bez dal
šího vysloviti následky zmeškání podle § 325 odst. 1. zák. o př. d. z dů
vodu, že poplatník nevyhověl výzvě ke specifikaci. - Provádění nařízení 
Č. 175/1927 Sb. je ve shodě se zákonem, pokud v odst. 5 k § 310 odst. 2 Č. 2 
zák. o př. d. stanoví, že poplatnika, který sice nevyhověl výzvě, aby roz
vedl příjmy a vydání, ale ve vČll-sné odpovědi na výzvu nabízí nahlédnutí 
do obchodnich knih, nemohou stíhati následky kontumace, a dále, pokud 
y odst. 3 k § 325 odst. 1 č. 3 zák. uvádí, že nelze ' '§ 325 odst. 1 užíti, nabíd
ne-li strana jako odpověď na výzvu ke specifikaci příjmu a vydání na
hlédnutí do knih. (9. ledna 1940, Č. 3067/38-2.) 

Ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně nájemníků Č. 44/1928 Sb. 
ve znění zák. Č. 166/1933 Sb., podle něhož do vyměřovacího základu čin
žovní daně se nezapočítává zvýšení nájemného podle § 12 odst. 2 Č. 4 zák. 
Č. 48/1925 Sb., nelze užíti u nájemních předmětů, na které se ustanovení 
zák. o ochraně nájemníků již nevztahují ; že zvýšení nájemného, rozvrže
né na více let, provedeno bylo v době, kdy celý dům podléhal ustanove
ním zák. o ochraně nájemníků, je nerozhodno. - Plat za čištění komínů 
není při vyměření činžovní daně odpočitatelnou položkou podle § 151 zák. 
o př. daních. (8. dubna 1940, Č. 6146/38-2.) 

Pojem neobytné budovy nebo neobytné části budovy ve smyslu § 53 
zák. o stavebním ruchu Č. 45/1930 je řešiti s hlediska . zák. o př. d. Č, 
76/1927, nikoli podle předpisů stavebních řádů. - Je-li dům určitými 
svými místnostmi pravoplatně zakatastrován k domovní dani třídni, 
nutno míti za to, že dotčené místnosti, pokud toto zakatastrování trvá, 
t . j., pokud ,případné změny nebyly při evidenci katastru domovní daně 
třídní provedeny podle § 166 zák. o př. d., jsou s hlediska zákonných 
ustanoveni, jednajících o domovní dani, místnostmi obytnými, a neroz
hoduje, k jakému účelu jsou v té době skutečně používány. (20. února 
1940, Č. 2613/38-3.) . 

Pro divadelní budovu, která není ve vlastnictví státu, nelze dovozovati 
vynětí z domovní · daně podle § 126 Č. 2 zák. o př. d. z ustanovení § 119 
téhož zákona, upravujícího subjektivní povinnost k této dani. - Násled
ky zmeškání podle § 309 odst. 1 zák. o př. d. Č . 76/1927 Sb. ve znění no
vely Č. 226/1936 Sb. záležejí v tom, že úřad může vyměřiti daň podle po
můcek, které má po ruce, že poplatník, kterého následky ty stihly, je 
vyloučen z dalšího spolupů.sobení při stanovení daňového základu a že 
pozbyl práva odporovati skutkovým zjištěním, na nichž se zakládá úsu
dek úřadu o výši zdaněného přijmu (výtěžku) poplatníkova, při čemž 
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není úřad při volbě svých" pomůcěk nikterak omezen a je zůstanoveno 
jeho volné úvaze, 'které z POmůcek : po ruce jsoucích hodlá použíti. 
(8. dubna 1940, Č. 6239/38-2.) 

Provozovnou, sloužící výlučně účelům výroby podle § 126 Č. 8 zák. o př. 
d. , rozumí se místnosti, sloužící výrobě v širším slova smyslu, t. j. míst
nosti, kde se provádí celý výrobní proces, tedy nejen výroba v užším 
slova smyslu, nýbrž event. i uskladnění a vypravení (expedice) vyrobe
ných předmětů, případně i manipulace výrobou vyžadovaná. (2. ledna 
1940, Č . 2240/38-2.) 
Předpokladem pro posuzování stavby jako částečné přestavby podle 

§ 134 odst. 1 písm. e) zák. o př. d. jest, že bylo zbořeno celé, samostatně 
používatelné křídlo budovy, nevyžaduje se však, aby též nově po stavené 
křídlo bylo samostatně použivatelné. - Při řešení otázky, jde-li o sa
mostatně použivatelné křídlo stavení po rozumu § 134 odst. 1 písm. e) 
zák. o př. d. , je rozhodno stavební zařízení budovy, nikoli okolnost, jak 
se budovy v té které době užívalo. - Ze skutečnosti, že určitá součást bu
dovy, mající samostatný vchod, je spojena dveřmi s jinou místností, ne
plyne ještě, že součást tu nelze považovati za samostatně použivatelné 
křídlo stavení podle ustanovení § 134 odst. 1 písm. e) zák. o př. d. -
Za samostatně používatelné křídlo stavení podle ustanovení § 134 odst. 1 
písm. e) zák. o př. d. nelze považovati takové křídlo, jehož použivatel
no st je závislá na používání schodiště, nacházejícího se v jiné budově. 
(29. března 1940, Č. 2270/39-2.) 

Jestliže nájemník provedl mi. domě se svolením jelw- ,majitele určité 
adaptace, resp. investice, jež se staly vlastnictvím majitele domu a je
jichž hodnota byla sporná, byl úřad oprávněn vyměřiti činžovní daň 
z pronajatého předmětu podle nájemní hodnoty podle § 153 Č. 4 zák. o př. 
d: - Byla-li místní prohlídka zdaňovaného předmětu provedena vadným 
způsobem, ježto přibraní odhadcí neprovedli srovnání s jinými pronaja
tými předměty v místě, nutno provésti novou místní prohlídku podle 
§ 320 zák. o př. d. - Úřad není povinen vzíti zřetel na nové dobrozdání 
odhadce, obsahující pouhé tvrzení, které nebylo učiněno srovnáním před
mětu, o který jde, s určitými jinými stejnými nebo podobnými předměty, 
pronajatými v místě, jak to předpisuje § 320 odst. 3 zák. o př. d. - Dob
rozdání a návrh odhadcu podle § 3'20 odst. 3 -zák. o př. d. neváže sic~ 
úřad , odchýlí-li se však úřad od posudku toho, musí vysloviti, z jakých 
důvodů tak činí. (8. března 1940, Č. 2167/37-4.) 

O námitkách, jež spolumajitelka parcely podala ' proti sepsání ohlašo
v acího archu měřickým úřadem a proti jeho provedení v katastrálních 
operátech, čímž zápis v pozemkovém katastru byl uveden na 'stav, který 
byl před změnou, provedenou na podkladě dřívějšího ' ohlašovacího archu, 
r ozhoduje finanční úřad II. stolice s konečnou platností; při tom jest 
oprávněn řešiti prejudicielně otázku, kdo je držitelem sporné části po
zemkové parcely. (17. května 1940, Č. 315/39-5.) 

Pod pojem "braní požitků" ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 zák. o pr. 
d. spadá i případ, .kdyc).~užník dlužnou úr<;lkovou částku ' zaplatí místo 
bezprostředně příjemci požitku' věřiteli příjemce požitku s ~tím účinkem 
že tím nastane splnění závazku, který má příjemce požitku vůči svém~ 
věřiteli. - Nebylo-li v odvolání namítáno, že právo vyměřiti daň je pro
r:tlčeno (§ 277 zák. o př. d.) není nezákonné, ani vadné, když odvolací sto
lIce rozhodnutí 1. stolice s hlediska promlčení nepřezkoumala. (21. května 
1940, Č. :1569/38-2.) 

Jestliže strana na výzvu úřadu, aby prokázala doklady správní výlohy, 
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uplatňované ve spojení s pronájmem živnostenského zařízení, bez omluvy 
ani neprokázala, že došlo .ke skutečnostem, jež podle jejího tvrzení byly 
příčinou těchto výloh, nebyl úřad povinen konati , se strano'u další řízení 
o výši těchto výloh. - Předpokladem odčitatelnosti břemene; ' yáznoucího 
na důchodu, k dani rentové podle § 178 odst. 2 Č. 1 zák. o př, d. jest, aby 
břímě bylo s požitkem přímo spojeno, 't. j. aby nárok perClpienta na po
bírání důchodu a jeho povinnost něco plniti byly v bezprostřední vzájem
né příčinné spojitosti. - Ze základu rentové daně z pronájmu živnosten
ského zařízení nejsou odpoči:elnými položkami podle § 178 'odst. 2 C. 1 a 3· 
daň z obratu a daň rentová, placené z tohoto požitku. (5. března 1940, 
Č. 191/38-2.) 

Ze zákona opř. d. neize pro úřad, rozhodující o odvolání z předpisu 
daně z tantiem, vyvoditi povinnost, aby rozhoduje o určitém odvolání, 
vyčkal rozhodnutí nss-u o stížnosti, podané na jiné rozhodnutí 'téhož 
úřadu, jímž byla vyřízena jiná odvolání, podaná v téžé věci. - Bylo-li 
dřívější rozhodnutí, jež žal. úřad učinil součástí skutkové podstaty nař. 
í"ozhodnutí, zrušeno předchozím nálezem nss-u pro vadnost řízení , jest 
i nař. rozhodnutí v dotčené ' části zrušiti podle § 6 zák. o nss. - Přímá 
náhrada hotových cestovních výloh společenských orgánů, uvedených 
v § 183 odst. 1 zák. o př. d" nepodléhá dani' z tantiem, prokáže-li příjemce 
jejich pravost podrobenými účty. - V otázce, zda částka, vyplacená akcio
vou společností č~enům správní rady jako náhrada cestovních výloh ke 
schůzi správní rady, je paušálem či maximální náhradou. rozumí se 
paušálem náhrada, poskytovaná jednotnou (nebo schematicky odstupňo
vanou) částkou ve všech případech, kdy nastaly předpoklady pro vypla
cení náhrady, bez zřetele na zvláštní okolnosti jednotlivého případu, na-o 
proti tomu náhrada maximální je náhrada, upravená se zřením k indi
viduálním poměrům každého případu, ale ohraničená toliko co do své· 

. výše určitou nejvyšší částku. (2. dubna 1940, Č. 5334/38-2.) 
Za mimořádný dar ve smyslu § 7 odst. 2 zák. o př. d. je považovatI 

každé bezplatné věnování, na něž příjemci nepříslušel žalovatelný nárok 
a které mu bylo poskytnuto z důvodů mimořádných okolností jako něco, 
s čím nemohl předem počítati ani pravděpodobně jako s příjmem. -
Mimoř'ádnost daru (§ 7 odst. 2 zák. Č. 76/1927 Sb.), který zaměstnanec obdrží 
od osoby třetí, od zaměstnavatele rozdílné, nelze popříti jen proto, poně
vadž zaměstnanec dar onen obdržel za výkon, spadající do' okruhu povin
ností, k jichž konání je podle služební smlouvy povinen. Je nutno vy-: 
šetřiti , je-li poskytnutí daru takového zvykem. - Vyměřovací úřad 
(berní správa) jest při ukládání daně z vyššího služného povinen vychá
zeti jako z podkladů pro vyměření této daně z výše služebních požitků; 
jak byly příslušným k tomu orgánem (buď úřadem nebo daňovou komisí), 
upraveny pro stanovení daňových základů pro vyměření daně důchodové,. 
a může tento daňový základ upraviti pouze ve směrech, v nichž mu to, 
přímo ustanovení § 184 předpisuje, resp. dovoluje; v týchž mezích je také 
finanční úřad II. stolice vázán, přezkoumávaje k odvolání poplatníkovu. 
předpis daně z vyššího služného - pokud jde o základ daně -, výrokem. 
orgánu, příslušného k uložení daně důchodové, resp. k rozhodování 

. o opravných prostředcích ve věci této daně. (15. dubna 1940, Č. 1753/38-2.) 
Z ustanovení odst. 4 písm. f) prov. nař. Č. 15/1937 k § 11 odst. 1 a 3 zák. 

o př. d. nelze dovozovati, že mimořádné dary a podobná bezplatná věno-o 
vání, pobíraná ve spojitosti se služebním poměrem, pokud nepřesahují 
částky 20.000 K, nejsou příjmem ze služebního poměru. - Není zákonného 
předpisu, podle něhož by úřad, který je v konkretním případě příslušný 
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k rozhodování o odvolání do předpisu daně důchodové i o odvolání do 
daně . z vyššího služného, byl povinen o každém z těchto odvolání roz
hodovati za všech okolností zvláštním rozhodnutím. - Výrok úřadu, 
že odměnu, vyplacenou poplatníku zaměstnavatelem, nepokládá za mimo
řádný dar proto, že "zvláštní přičinění o vzrůst obchodu", za kteroužto 
činnost byla odměna . vyplacena, nelze považovati za mimořádné práce, ' 
není náležitě odůvodněno, když úřad neuvedl, na základě kterých sk ut
·kových okolností a na základě jakých úvah dospěl k svému úsudku. 
(18. dubna 1940, Č. 6619/38-2.) 

K vyřízení žádosti za zrušení pravoplatného předpisu daně důchodové, 
uložené daňovou komisí, i daně z vyššího služného, vyměřené berní sprá
vou, je podle § 256 odst. 6 zák. o př. d. ve znění čl. 123 zák. Č. 226/1936 
Sb. příslušným zemský finanční úřad, i když je zamítr..utý. - Nepodal-li 
poplatník žádost, aby mu daň byla uložena na berní rok 1937 podle čl. 1 
odst. 5 části druhé zák. Č. 226/1936 podle průměru let 1933, 1934 a 1935, 
není vyměření daně podle čl. 1 odst. 1 části druhé zák. Č. 226/1936 z dů
chodů v r. 1936 dosažených ani vadné, ani nezákonné s hlediska § 25.6 
odst. 5 téhož zákona. (12. března 1940, Č. 4738/38-2.) 
Úřad není povinen vyzvati poplatníka podle § 325 odst. 3 zák. o př. d. 

ve znění zák. Č. 226/1936, jestliže poplatník nevyhověl výzvě ve smyslu 
odst. 1 Č. 3, resp. 4 téhož paragrafu, aby prokázal příjem ze zahrady. -
Užitkovou hodnotu budovy, používané poplatníkem a dceři jeho zdarma 
ponechané, je stanoviti k dani důchodové podle § 9 odst. I, nikoli podle 
§ 152 zák. o př. d. a úřad není při tom povinen prováděti místní prohlídku, 
resp. šetření podle § 320 téhož zákona. (10. ledna 1940, Č. 2979/38-2.) 

Opatření, jímž berní úřad vrací námitky, podané exekutem proti vý
konu politické exekuce, provedenému na příkaz okresního úřadu pro 
dlužné náboženské dávky, jako k němu nepatřící, nemůže označiti jako 
konečné ani podle § 330 zák. o př. d., ani podle všeobecných zásad správ
ního řízení. - Jestliže úřad označil své rozhodnutí, resp. opatření, byť i 
neprávem, jako konečné v instančním pořadu, je povinen rozhodnouti 
o žádosti za odkladný účinek pro toto rozhodnutí, resp. opatření, napadené 
stížností k nss-u, podle § 17 zák. o nss Č. 164/1937. (19. března 1940, Č. 
2313/38-3.) 

II. Daně nepfímé. 
Úplata za vytápění bytu ústředním topením a za používání zdviže 

podléhá daní z obratu, bez rozdílu, byla-li či nebyla-li při najímání bytu 
zvláště ujednaná. (4. dubna 1940, Č. 3022/38-2.) 

Podstatným znakem služebního poměru pojišťovacího jednatele, vylu
čujícího povahu jeho činnosti jako podnikatele ve smyslu § 6 zák. o dani 
z obratu Č. 268/1923, resp. Č. 188/1930 a Č. 56/1932 jest, že při činnosti jed
natele podle smlouvy s pojišťovnou, kterou se mu přikazuje k inkasu a 
správě určitý okruh pojištění ·a určuje jeho osobní činnost při akvisici 
nových pojištění, musí jeho vůle a volnost jeho disposic, zejména také co 
do množství a doby služebních úkonů v mezích převzaté povinnosti 
ke konání služby ustoupiti vůli a disposicím pojišťovny a že je tedy vázán 
pracovati pro pojišťovnu i tehdy, když by tak již činiti nechtěl. - Za 
podnikatele ve smyslu § 6 zák. o dani z obratu Č. 268/1923, resp. Č . 188/1930 
a č. 56/1932 nepokládá se pojišťovací jednatel, který je podle zák. o pen
sijním pojištění pojištěn co do své činnosti jednatelské, vykonávané pro 
poj išťovnu.· (26. března 1940, Č. 3987/38-3.) 

Skutečnost, že poplatník je jako obchodvedoucí prodejny ve služebním 
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poměru k firmě, nevylučuje, aby jeho poměr k této firmě byl stran 
zvláštní součástky této prodejny vůli stran jinak upraven; pro posouzení 
právní povahy vzájemného poměru smluvních stran je směrodatný obsah 
smlouvy, nikoli také její použití a prováděni. - Jestliže obchodvedouci 
prodejny podle smlouvy s firmou vede ' správkárnu a pedikuru, tvoříci 
součástku prodejny, ve vlastní režii, tedy na vlastní zisk či ztrátu, nelze 

. tuto činnost pokládati za zaměstnání ve služebním poměru, i když jeho 
smlouva s firmou obsahuje i ohledně vedení správkárny a pedikury ještě 
další ustanovení, která bývají obvykle obsahem smlouvy služební. 
(4. dubna 1940, č. 1843/38-2.) . 

Paušál daně z obratu u jatečného dobytka a masa podle min. vyhl. 
č. 247/1925 Sb. nevztahuje se na dodávky vlastních uzenářských výrobků 
poplatníka, provedené jím' v jeho jídelně, je-li tato hostinskou místností, 
při čemž je nerozhodno, že jídelna je v naprosté souvislosti s krámem 
poplatníkovým. (23. ledna 1940, č . 27/38-2.) 

Jde-li jen o řešení právní otázky na podkladě skutkového stavu stranou 
uvedeného, není třeba, aby úřad prováděl vytýkaci řízení podle § 19 
odst. 2 zák. č. 268/1923 ve znění zák. č . 188/1930 a 56/1932. - Otázku, zda 
došlo s hlediska zák. o dani z obratu k převodu práva vlastnického u zboží 
s podnikatele na tvoříci se akciovou společnost, nutno řešiti podle práva 

. soukromého; k převodu tomu nedošlo, nebyla-li akciová společnost za-
psána do obchodního rejstříku (čl. 211 o. z. o.). (26. března 1940, č . 3899/38-2.) 

Na prodloužení lhůty k předložení úřadem požadovaných dokladů 
cestou milosti nemá strana nároku. - Na prodloužení lhůty, stanovené ve 
výzvě úřadu podle § 19 odst. 2 zák. č. 268/1923, resp. 246/1926 a 181/1929, 
nemá strana právního nároku (§ 47 odst. 3 cit. zák. a § 253 odst. 3 zák. 
o př. d. č . 76/1927). - Zákon o dani z obratu nemá ustanovení, které by 
úřadu ukládalo, aby z důvodů spravedlnosti a slušnosti uznal srážkové 
položky, které poplatník neprokázal, jak k tomu podle zákona byl povinen. 
(25. dubna 1940, č. 4993/38-3.) 

Povinnost platiti úroky z prodlení u daně z obratu podle § 20 odst. 4 
zák. č. 268/1923 ve znění zák. č . 246/1926, 181/1929, 188/1930 a 56/1932 po
číná u podnikatelů - povinných podle odst. 2 téhož paragrafu platiti daň 
z obratu ve čtvrtletních splátkách - prvním dnem po uplynutí přísl š
ného čtvrtletí, i když byla jim daň z obratu předepsána teprve dodateč
ným platebním rozkazem. - Podnikatel, který nezaplatil čtvrtletní splát
ku na daň z obratu buď zcela nebo zčásti, je povinen zaplatiti 5010 zvý
šení z dlužné daňové splátky podle § 20 odst. 4 zák. č. 268/1923 ve znění 
zák. č. 188/1930 a 56/1932 Sb. i tehdy, byla-li mu daň z obratu předepsána 
teprve dodatečně platebním rozkazem. - Stanovením upouštěci částky 
podle § 44 odst. 2. zák. č. 268/1923 ve znění zák. č . 246/1926, 181/1929, 
188/1930 a 56/1932 v trestním řízení pro přestupek zkrácení daně z obratu 
není zabráněno úřadu vyměřujícimu daň, aby dodatečně po provedeném 
upouštěcim řízení předepsal poplatníku ještě úroky z prodlení z doda
tečných předpisů daně z obratu a 5010 zvýšeni této daně. (25. dubna 1940, 
č. 5435/36-3.) 

Ustanovení § 271 odst. 6 a § 277 odst. 7 zák. o př. d. ve znění zák. 
·č. 226/1936 Sb. nelze použíti na promlčení úroků z prodlení při daních, 
týkajícich se let 1935 a předchozích. - Není zákonného ustanovení, podle 
. něhož bylo by lze refllndace daně z obratu podle § 22 zák. o této dani 
přeúčtovati na daňové nedoplatky dnem podání žádosti za refundaci, resp. 
podle něhož by poplatníku příslušel dobropis úroků z prodlení z dotče
ných daňových nedoplatků. (2. dubna 1940, č. 177/38-6.) 
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Podáním opravného prostředku přechází právo rozhodovati ve věci na 
vyšší stolici in toto, takže tato není vázána důvody nižší stolice a muze 
rozhodnouti i z důvodů jiných. - Jestliže částka, placená poplatníku, byla 
v 1. stolici zdaněna jako úplata za pronájem hostinské koncese (inven
tář"e), odvolací stolice však mínila částku tu posuzovati jako úplatu za 
dovolování, resp. nekonání, bylo-li její povinností, aby toto své nové sta
novisko sdělila se stranou před vydáním rozhodnutí o odvolání. (28. února 
1940, Č. 2057/38- 2.) 

Není zákonného předpisu, který by odvolací stolici bránil, aby o oprav
ných prostředcích, týkajících se daně z obratu za vice let, i když tyto 
opravné prostředky spolu nesouvisí a týkají se různých sporných věcí, 
rozhodl jediným rozhodnutím. - Odvolací stolice může přezkoumati roz
hodnutí 1. stolice k odvolání z předpisu daně z obratu in toto i ve smě
rech, jichž se odvolání vůbec netýkalo, a tedy základ daně nově vypočísti, 
a to bud' v ' rámci původního předpisu, nebo přes jeho meze, pokud ne
nastalo promlčení (§ 45. zák. Č . 268/1923, resp. 246/1926). - Ustanovení 
§ 45 odst. 3 zák. o dani z obratu Č. 268/1923 Sb., prodlouženého zák. č. 
246/1926 Sb., o promlčení práva vyměřiti částku, o kterou bylo nespráv
ným vyměřením daně předepsáno méně, nelze použíti, nedošlo-li roz
hodnutím odvolací stolice ke zvýšení daně (k předpisu dodatku). - Na 
osvobození od daně z obratu z dodávek vývozcům podle § 4 Č. 18 zák. Č. 
268/1923 ve znění zák. Č. 246/1926 nemá nároku strana, která nesplnila 
podmínky, stanovení ve čl. 2 Ball prov. nař. Č. 254/1924, resp. 247 /1926. 
t ím, že . nevedla ani evidenční knihu o vývozu, ani si neopatřovala od 
výstupních celních úřadů prohlášení. - Chtěl-li úřad stanoviti základ 
daně odchylně od přiznání poplatníkova podle výsledku revise, provedené 
revisní komisí ministerstva financí , bylo jeho povinností, aby výsledek 
této revise sdělil poplatníku před svým rozhodnutím ve smyslu § 19 zák. 
Č . 268/1923, resp. 246/1926 s výzvou, aby k němu zaujal stanovisko. (14. 
května 1940, Č . 2959/38- 3.) 
Ručení členů správní rady akciové společnosti za daň z obratu přede

psanou společnosti za r. 1922 až 1926, je posuzovati podle § 8 odst. 2 zák. 
Č. 321/1921 Sb., resp. § 8 odst. 3 zák. Č. 268/1923 Sb., i když výzva, uplatňu
jící ručení , byla doručena za účinnosti zák. Č . 265/1935 Sb. - Ustanoveni 
§ 8 odst. 2 zák. Č. 321/1921 a § 8 odst. 3 zák. Č. 268/1923 ukládají ručební 
p ovinnost osobám, odpovědným za správu právnických osob - tedy, po
kud jde o akciové společnosti, členům představenstva (správní rady -
čl. 227 a násl. o. z.) - vůbec, aniž rozeznávají, zda a v jaké míře tyto 
osoby správu skutečně obstarávají. - Pro otázku zániku ručení za daň 
z obratu, uplatňovaného podle § 8 odst. 2 zák. čl. 321/1921 resp. podle § 8 
odst. 3 zák Č .. 268/1923, jsou směrodatná jedině ustanovení těchto zákonu 
Q dani z obr.atu, nikoli předpisy obch. zák. a zák. Č. 31 /1878. - Pro řešení 
otázky, co sluší vyrozumívati zavedením exekuce, které podle § 45 odst. 
6 zák. Č. 321/1921 a zák. 268/1923 přerušuje promlčecí lhůty, stanovené 

. v § 45 odst. 5 cit. zákonů, nelze použíti podpůrně (podle § 47 zák. o dani 
z obratu) ustanovení § 344 odst. 7 zák. o př. d. Č . 76/1927, když jde tu o 
daň z obratu za dobu před účinností tohoto zák. o př. daních. '(23. května 
1940, Č. 36/39- 2.) 

Výhoda sazby daně z motorových vozidel podle § 11 odst.l. Č. 5 zák. 
'č. 116/1921 nepřísluší, použije-li se vozidla k nějakému jinému účelu, než 
ke zkušebním jízdám, ať již samotným výrobcem nebo obchodníkem, je
muž byla nevázaná dopravněpolicejní značka přidělena, či dokonce ně
kým jiným. - K zapravení daně z automobilu, který přenec~al jeho ma-
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jitel jiné osobě, na niž zněla přidělená nezávazná dopravněpolicejn[ znač
ka, k používání v jejím podniku, na kterém byl zúčastněn jako tichý 
společník, je povinen majitel vozidl.a. (30. ledna 1940, Č . 5482/37-4.) 

Jestliže majitel automobilu popi'el vznik povinnosti platiti daň z mo
torových vozidel z důvodu, že vozidla nebylo a nemohlo býti použito k 
jízdě, ježto mu pro nezaplacení dopravněpolicejním úřadem požadované' 
dávky za úřední výkon nebyly vydány osvědčení a certifikát vozidla" 
a o tom nabídl důkaz svědky, byl úřad povinen náležitě přihlédnouti k 
tomuto proti důkazu vůči prá":ní domněnce podle § 58 odst. 1 zák. Č . 77/1935 
o používání vozidla k jízdě. (30 ledna 1940, Č. 5665!37-3.) 

III. Poplatky, dávky, clo. 
Z ustanovení § 12 zák. Č. 48/1933 neplyne pro stranu nárok, aby pře

platek na dědických dávkách, vzniklý novým upravením výměry těchtO' 
dávek vzhledem k jejich zaplacení dluhopisy půjčky práce, byl jí pouká
zán ke vrácení opět v těchto dluhopisech s kupony, jež se mezitím staly 
splatnými. - Platila-li strana podle 2. odst. § 12 zák. Č. 48/1933 daň dě
dickou a pozůstalostní poplatek nemovitostní pro předpisy titry půjčky 
práce a byl-li jí přeplatek, vzniklý užitím výhody v tomto předpisu nor·, 
mované, vrácen v hotovosti, nemá nároku na náhradu kuponů dluhopisů 
půjčky práce co do vrácené částky. (6. února 1940 Č. 4516/38-3.) 
Průkazem pohledávky advokáta, jehož, pokud jde o průkaz pozůsta

lostních pasiv podle § 21 odst. 1 č. 3 min. nař. Č. 397/1915, dlužno pova
žovati za živnostníka, j,ako pozůstalostní srážky, jest ověřený výpis z jeho. 
řádně vedené palmárni knihy, nikoliv jen palmární účet. - Doklad, ozna
čený "účet odměn a výloh v záležitostech právních" a opatřený soudní 
vvěřovací doložkou, že opis tento souhlasí doslovně s prvopisem, nelze 
uznati za výpis z řádně vedené palmární knihy advokáta ve smyslu § 21 
odst. 1 Č. 3 min. nař. Č. 397/1915. - Je věcí dědiců, aby veškeré uplatňo
vané srážky pozůstalostní prokázali doklady, jaké pro důkaz srážek těch 
podle jejich povahy vyžadují ustanovení §§ 21 až 25 prov. nař. Č . 397 /1915 ;. 
úřad dávky dědické vyměřující není ani povinen je k tomu vyzývati nebo. 
k doplnění dokladů nedostačujících vybízeti, ani sám doklady takové 
opatřovati, ani nemusí, ba ani nemůže hleděti k průkazům, jež cit. před
pisům §§ 21-25 neodpovídají. - Nebyl-li stranou předložen úřadu o po-o 
zůstalostním dluhu některý z dokladů, uvedených pod č. 1, 2, 3 a 6 odst. 
1 min. nař. 397/1915, nelze použíti analogicky ustanovení odst. 2 téhož
paragrafu. (2. února 1940, Č. 3702/38-2.) 

Záruka, poskytnutá podle § 27 odst. 1 Č. 1 zák. Č. 35/1923 Sb. z. a n. o 
stavebním ruchu, nemá povahu převzetí dluhu podle § 1405 obč. zák., 
nýbrž má povahu převzetí plnění podle § 1404 obč. zák. - Dluh, zaručený 
podle § 29 zák. Č. 35/1923 Sb. z. a n. o stavebním ruchu, je při vyměření 
daně dědické posuzovati jako dluh, závislý na podmínce odkládací (§ 22' 
odst. 6 cís. nař. Č. 278/1915 ř. z.). - Je věcí dědicovou, aby prokázal po-
zůstalostní dluhy podle § 21 m. n. nař. Č. 397/1915, a úřad není povinen~ 
aby stranu v tom směru vedl. - Písemné potvrzení peněžního ústavu, 
že směnečný dluh zůstavitelův, u něho skutečně existoval, není samo' 
o sobě průkazem pozůstalostního dluhu podle § 21 min. nař. Č. 397/1915. 
(17. února 1940, Č. 3725/35-6.) 

Dani darovací podle § 30 cís. nař. Č. 278/1915 ve znění § 1 písm. b) zák. 
Č. 337 /1921 - pokUd samo nestanoví výjimek - je podrobeno v zásadě 
každé právní jednání, jímž strana jedna poskytuje straně druhé nějaké 
majetkové právo nebo zčásti bezúplatně, t. j. bez jakéhokoliv protiplnění " 
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nebo bez protiplnění ekvivalentního. - Na věnování, poskytnuté rodiči 
dceři - byť i bylo označeno jako věno -, lze užíti § 31 Č. 1 cís. nař. Č. 
278/1915 ve znění zák. Č. 337/1921 jen tehdy, bylo-li věnování takové po
skytnuto rodiči výslovně nebo za okolností, vylučujících každou pochyb
nost, se zřetelem na nadcházející manželský sňatek. - Pod ustanovení 
§ 788 o. z. o. o započitatelnosti do povinného dílu nespadá, co otec dal 
dceři k založení samostatné existence; nespadá proto také věnování toho 
druhu pod ustanovení § 31 Č. 1 cís. nař. Č. 278/1915 ve znění zák. Č. 337/1921. 
- Pro nárok dítěte vůči rodičům na plnění zákonné alimentační povin
nosti a tudíž i pro tuto povinno~r rodičů vůči dítěti je zcela lhostejno, zda 
dítě své existeční potřeby může uspokojiti jen z výnosu svého majetku, 
či zda k tomu cíli by bylo nuceno sáhnouti i na podstatu. (21. ledna 1940, 
Č. 5093/38-2.) 

Závazek, uložený posledním pořízením zůstavitelem dědicům, aby své 
matce poskytovali životní zaopatření, má povahu závazku, zakládajícího 
se na posledním pořízení, nikoli závazku, vyvěrajícího přímo ze zákona, 
i když udánlivě nepřesahoval mezí slušného zaopatření ve smyslu § 154 
o. z. o. - Obohacení dědiců ve smyslu § 21 odst. 5 cís. nař. Č. 278/1915, 
nastalé zánikem odkazovnice, zatěžujícího zděděné jmění' na poskytování 
jí zaopatření po čas jejího života, rovná se hodnotě práva, zatěžujícího 
napadlé jmění, vyšetřené podle § 20 odst. 4 cit. cís. nařízení při vyměření 
poplatků podle odst. 1 § 21 téhož cís. nařízení. - Námítkou stížnosti, že 
zvýšené dávky pro včasné nesplnění ohlašovací povinnosti podle § 41 
odst. 1 cís. nař. Č. 278/1915 je nepřiměřeně vysoké, pokud stížnost netvrdí, 
že zvýšení vybočuje z mezí zákonem stanovených, nemůže se n. s. soud 
věčně zabývati. (29. dubna 1940 Č. 2857/38-4.) 

Smlouvu o darování pro případ smrti nelze jen proto, že byla uzavřena 
mezi manžely, kvalifikovati bez dalšího jako smlouvu manželskou podle 
§ 1217 o. t. o. - Smlouvu, uzavřenou mezi manžely jako spoluvlastníky 
domu ve formě notářského spisu, kterou jeden druhému daroval na pří
pad své smrti svoji spoluvlastnickou polovici domu s podmínkou, že jej 
druhý manžel přežije, a současně se vzdal práva toto darování odvolati 
nebo zrušiti, nelze posuzovati ani jako manželskou smlouvu podle § 1217 
o. z. o., ani jako dědickou smlouvu podle § 1249 o. z. o. (2. února 1940, Č. 
4808/38-2.) 

Podle § 83 Č. 1 zák. náhradového Č. 329/1920 Sb. ve znění zák. Č. 220/1922 
Sb. přísluší osvobození od poplatků také podáním, týkajícím se knihov
ních zápisů vlastnického práva k zabraným nemovitostem, jež byly pře
vedeny t. zv. zkráceným pří dělovým řízením; toto osvobození je osvobo
zení věcné. (4. dubna 1940, Č. 2693/38-2.) 

Okolnost, že nebylo knihovní vlastnictví ideální části nemovitosti, vne
sených společníky do společnosti, knihovně převedeno na společnost, ne
padá s hlediská práva poplatkového vzhledem k ustanovení § 1 lit. A 
Č. 1 pop!. zák. na váhu. - Byly-li do veřejné obchodní společnosti vne
seny nemovitosti v určité hodnotě, jde vzhledem k presumpci čl. 91 o. z. 
o zpoplatnění převodu těchto nemovitostí na společnost jakožto subjekt 
nový. tedy nikoliv o převod na jednotlivé společilíky mezi sebou; přIbu
zenský, resp. rodinný vztah jednotlivých společníků mezi sebou je pro 
obor poplatkového práva nerozhodný. (16. března 1940, Č. 5469/38'-4.) 

Není-li sporna věcná příslušnost dvou finančních úřadů k předpisu po·· 
platku z dodávací smlouvy, je nerozhodno, který z těchto dvou úřadů po
platek ve skutečnosti předepsal. - Protokol o schůzi místní školní rady, 
podle něhož byla schválena usnesením této rady paušální částka, za kte-
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rou přítomný podnikátel jest ochoten podle své předchozí nabídky pro
vésti potřebné práce při stavbě školy, a podnikatel potvrdil, že své ofertě 
správně dostojí, že obdržel správně vyrozumění o přijetí jeho nabídky a 
že uznává tento zápis za listinný průkaz, zastupující formální smlouvu, je, 
byl-li podepsán všemi přítomnými, právní listinou o zadání stavby škol
ních budov; uplatňovala-li strana v rekursu z předpisu poplatku, že ne
byla písemně vyrozuměna o dodatečném schválení smlouvy dozorčím 
úřadem, byl úřad povinen vypořádati se" námitkou, že protokol nelze po
kládati za listinu, osvědčující podle § 1 A č. 3 popl. zák. platné právní 
jednání. (16. března 1940, č . 5230/38-4.) 

Ustanovení § 19 vl. nař. z 5. prosince 1930 č . 184/30 Sb. o popl. ekviva
lentu na desetiletí 1931-1940. pokud v prvním odstavci v otázce zjišťo
vání čisté hodnoty movitého majetku odkazuje na § 22 odst. 1 cís. nař. 
č. 278/1915 ř. z., je ve shodě se zákonem (saz. pol. 57/106 B e) popl. zák) . 
- Stejně ve shodě se zákonem je ustanovení § 20. odst. 1 cit. nařízení č. 
184/1930 Sb., podle něhož při výpočtu čistého majetku movitého smějí 
býti od majetku odpočteny jen sumy, které v rozhodném čase jiné osoby 
měly právo pohledávati a které majetkovou podstatu skutečně zmenšují. 
- Za srážkovou polozku při měření poplatkového ekvivalentu Zemské 
bance v Praze podle saz. pol. 106/57 B e} a podle § 20 vl. nař. č. 184/30 Sb. 
lze uznati z úhradního kapitálu, určeného pro pense zaměstnanců, jen 
část, " odpovídající úhradě pensi již přiznaných ke dni rozhodnému pro 
měření poplatkového ekvivalentu . . (10. května 1940, č. 2414/38-2.) 

Ustanovení § 77 popl. zák. o vrácení poplatku vztahuje se n a všechny 
případy, kdy poplatek byl zaplacen v kolcích nebo přímo bez předchozí
ho vyměření, bez ohledu na to, zda zaplacení se stalo na základě skutko
vého či právního omylu strany. - Pro poplatky nelze použíti předpisll 
občanského práva o 30leté promlčecí lhůtě. - O obnově řízení nelze mlu
Iliti, jestliže strana plní určitou veřejnoprávní povinnost bez řízení a bez 
jakéhokoliv úředního výměru, jak je tomu při poplatcich, placených 
přímo nebo v kolcích. - Poplatkům z pojišťovacích smluv jsou podro
bena jen taková zařízení pro zaměstnance, která jsou odlišná od zaměst
navatele a vůči nimž přísluší zaměstnancům přímo nárok na požitky z~
opatřovucí. (29. dubna 1940, č . 817 /38-2.) 

Poskytne-li zemědělská rada, kupujíc nemovitost, vedle trhové ceny čí
selně určené prodali v této souvislosti ještě "subvenci", patří i tato "sub
\'ence" do poplatkového základu. - Promlčecí lhůta k vyměření převod
niho poplatku podle § 1 zák. č. 31 /1878 počíná běžeti - vzhledem k usta
novení § 2 cit. zák. - teprve uplynutím správního roku, ve kterém úřad 
nabyl možnosti poplatek ze skutečné trhové ceny vyměřiti. - Ustanovení 
§ 3 zákona č. 31 /1878 o promlčení práva vyměřiti dodatečný poplatek 
]ze použíti jen tam, kde úřad na základě objektivně správného, stranou 
poskytnutého podkladu z nějakého důvodu (na př. početního omylu a pod.)
poplatek nesprávně vyměřil. - Osobní osvobození od poplatků podle saz. 
pol. 44/75 písm. b) popl. zák. přísluší veřejným nedotovaným ústavům , 
jež jsou zřízeny pro veřejné účely a jejich správa je bezprostředně vedena 
úřady anebo obcemi. (16. února 1930, č . 4350/38-4.) 
Finančnímu úřadu pÍ"Ísluší právo, aby své rozhodnutí ve věcech poplat

k, .v.ých změnil i v neprospěch strany, shledá-li, že podle jeho názoru bylo 
na poplatku vyměřeno, resp. od té které strany poplatkem povinné P :J
žadováno méně, než po zákonu patřilo, pokud tomu není na překážku 
promlčeni práva k vyměření dodatku; může tedy za tohoto předpokladu 
opraviti původní vyměřeni a předepsati dodatek, i když si to při původ-
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ním vyměření nevyhradil, ani se nevyskytla zvýšená vyměřovací základ
na, a bez ohledu, zda původní vyměření vešlo v moc práva či nic. (27. 
února 1940, č.3293 /38-2.) 

Za účinnosti cel. zák. č. 114/1927 nemá strana právního nároku,- aby jí 
byl před vydáním rozhodnutí ministerstva financí sdělen k vyjádření zna
lecký posudek, na němž má býti rozhodnutí to založeno. - Cídící kameny 
na obuv, jež se skládají ze síranu barnatého a z bavlněných vláken ke 
ztužení, nespadají pod saz. pol. 627, resp. pod odst. 1 vysvětlivky k této 

. saz. položce. (2. dubna 1940, č . 5585 /38-3.) 

Přehled rozhodnutí nejvyššího soudu. 
A. Ve věcech civilních. 

1. O b č a.ll s k é p r á v -o. 
K tomu, aby styk jednoho z manželŮ' -s třetí os'Obou mahl býti považo·

ván za nevěru, tedy :oa ubližavání druhému manželu a za důvod k roz
v odu z viny onoho TI1anžela, nestačí, že důvad ten nastal abjektivně v oso
bě anoho manžeLa, nýbrž vyhledává ·se zavinění subjektivní ; razh. ze dne 
6. března 1940, Rv I 1340/39. 

Pro stanovení výše výživného v ' případech § 171. a. z. jest vzíti za základ 
skutečnou cenu čisté pozůstalosti v době jejíl10 odevzdání, t. j. co dědi
cům skutečně zbude po odečtení všech dluhů a břemen. (Rozh. ze dne 4. 
dubna 1940, Rv I 233/40.) 

Proti žalabě vl.a.stnické na vydání věci může se také uživatel věci brá
niti námitkou, že mu k věci přísluší užívací právo. 

Vlastník věci má zápůrčí žalabu podle § 520 abč. zák. -také proti u ž i
va t e I i věci, rozšiřuje-li tento 'Obsah 'služebnosti užívání; rozh. ze dne 14. 
března: 1940, Rv I 1342/39. 

Byl-li plátce v době vykonaných pl1ateb pro duševních-orobu zcela ne
způsobilý k právním činům, je proplacení peněz jako i příkaz plátce o po
užití složených peněz absolutně nepla,tný a příjemce plateb je pavinen 
v rátiti přijaté -částky bez ohledu na to, zda jednaI v dobré víře a zda je 
obohacen. 
Příjemce plateb nemůže s úspěchem namítati, že splnil daný mu příkaz 

a použití placených peněz a že je připsal k dobru na účtě třetího. 
Zásada, :stanovená v § 1421 obč. zák., plp.tí i tam, kde jde o- placení ci

zího dluhu osobou zcela nezpůsobilou k právním jednáním; rozh. ze dne 
14. března 1940, Rv ! 750/39. 

Zavázal,a-li se třetí osaba advokátu chudé -strany, že mu zaplatí pal
má-rní pohledávku ze sporu, vedeného chudou -stranou, jest tentO' závazek 
podle § 879,odst. 1 o. z. nepla-tný, bylo-li při tom využito nezkušenosti 
chudé strany, pokud se týče zavázaného; -rozh. ze dne 16. března 1940, 
Rv II 520/39. 

Nešla-li jen o pouhé udání adresy stran nebo pouhé jich nezávazné za
znamenání, nýbrž o záměrné vyjednání sňatku, jímž měla býti žena ovliv
něna a působeno na její vůli, aby se rozhodla ke sňatku, jest ujednání 
odměny za zprostředkavání sňatku v takovém případě nepLatné; rozh. ze 
d ne 20. bř·ezna 1940, Rv I 1437/39. 

Nesprávnost čísla k-atastrálního a . čísla knihovní vložky užívaného 
v kupní smlouvě pro označení koupeného pazemku je bez významu pro 
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účinnost kupní smlouvy, dali-li smluvníci popisem plochového výměru a 
qranic koupeného ·pozemku .podle polohopi·sného plánku nepochybně na~ 
jevo, který pozemek je předmětém smlouvy. Jde o obapolné mylné pojme-
nováni předmětu koupě. . 
Společný ·omyl stran o podstatné vlastnosti předmětu koupě (pozemek 

uvedený v kupní smlouvě nenáležel prodateli) činí 'smlouvu neplatnou. 
Při společném omylu nezáleží na vině na omylu, nýbrž může jíti jen 

o to, Zida pravá vůle jedné strany byla druhé straně známa nebo musila 
jí býti známa. 

Prodatel je povinen vrátiti kupní cenu; kterou .na základě neplatné 
kupní smlouvy přij.al , třebaže vrácení předmětu koupě kupitelem je práv
ně nemožným, ježto koupený pOZiemek byl odepsán z pozemlmvé knihy do 
seznamu o statku veřejném;rozh. ze dne 27. března 1940., Rv I 987/39. 

Dala-li jedna firma firmě druhé pod pohrůžkou přerušení obchodních 
styků příkaz k svémocnému odebrání autobusu třetí osobě a příkaz ten 
provedl v důsledku svého služebního poměru zaměstnanec oné druhé fir
my, jenž proto byl odsouzen solidárně s majitelem oné druhé firmy k ná
hradě škody, vzniklé tím osobě, jíž byl autobus odebrán, jest přikazující 
firma povinna nahraditi onomu zaměstnanci veškerou škodu, jež mu tím 
vznikla. (Rozh. ze dne 9. dubna 1940., Rv I 78/40..) 
Rodiče (zákonný zástupce) ručí za bezprávné činy d o s pěl Ý c h n e

z l ·e t i 1 c ů jen podle všeobecných ustanovení,podle nichž odpovídá třetí 
za 'škůdce, nikoliv podle § 130.9 obč. zák 

Pokud rodičům .nelze klásti za vinu, že nezabTánili úrazu, jejž způsobil 
jejich 15letý syn střelbou z pistole; rozh. ze dne 16. března 1940., Rv I 
1453/49. 

Nebyla-li poškozená věc (motocykl) v době poškození opotřebována tak, 
že by její hodnota a vý·konnost neodpovídala nové věci téhož druhu ~ 
jestliže by cena opř,av poškozené věci byla větší, než její hodnota v dobe 
poškození, lze uznati na povinnost škůdce, opatřiti pošk'ozenému věc no
vou (§ 1323 obč. zák) ; rozh. ze dne 19. března 1940., Rv I 1438/39. 

K nákladům na léčení ve smyslu § 1325 obč. zák náleží i náklad na 
účelné operativní zákroky, jimiž lze zdraví poškozeného nebo jiné násled.:. 
ky porušení jeho tělesné neporušenosti zcela nebo v míře co nejlépe do
sažitelné uvésti v předešlý stav. 

Nárok na náhradu škody uvedením tělesné neporušenosti do předešlého 
stavu je dospělý, jakmile je zjištěno, že ze škodného jednání škoda na 
zdraví nastala, že ji lze určitým způsobem napraviti a že je stanoven při
měřený náklad k tomu potřebný. 

Léčebními náklady podle § 1325 obč. zák. jsou jak náklady, které již 
vznikly, tak i ty, jichž bude dokazatelně třeba k léčení. 

Zaměstnavatel není oprávněn jednostranně odepříti zaměstnanci vý
platu smluvené nebo obvyklé remunerace z důvodů týkajících se jeho 
osoby. 

Nárok zaměstnance na výplatu remunerace může býti smluvně upraveI1 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jestliže tento nepodal anebo ne- ' 
mohl podati smluvený nebo předpokládaný pracovní úkon. 

Byl-li poškozený vzhledem ke .snížené své pracovní výkonnosti nucen 
svoliti k oprávněnému zkrácení služebních požitků a k odepření remune
race, přísluší mu vůči škůdci náhrada toho, oč dostal na požitcích a na 
remuneraci méně. (Rozh. ze dne 3. dubna 1940., Rv II 566/39.) 
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• Újmou v~ ~myslu § 1,327, o. z.J, vzešl<;lU manželce usmrceného, jest v případě, 
ze tato poblra vdovsky duchod ve smyslu § 25 zák. Č. 26/29 Sb. rozdíl mezi 
tím, co usmrcený man:žel :s·vé manže}ce do své smrti skutečně poskytoval 
a vdovským důchodem, jehož se jí jalm vdově podle § 25 zák. Č. 26/29 Sb. 
do·stává; rozh. :z;edne 19. března 1940, Rv I 77/40. 
Ručení podle § 1409 obč. zák. předpokládá .právní jednání, jímž bylo 

jmění nebo závod zcizeno a dále, že se :z;cizení stalo perfektním, t. j. že 
jednotlivé předměty přešly tradicí, intabulací, cesí do jmění přeji mate
lO'V.á; rozh, ze dne 12. března 1940, Rv I 1380/39. 
Při žalobě 'dědice, který podal dědickou přihl<išku, jest tříletou pro

mlčecí lhůtu pro výkon práva odporovati poslední vůli (§ 14870bč. zákS 
počítat ode dne subjektivní možnosti k podání ža}oby. Tuto možnost nutno 
posouditi podle okolností konkretního případu; rozh. ze dne 14. března 
1940,- Rv I 50/40. 

Ustanovují-li všeobecné ' pojistné podmínky, že pojistný poměr nemá 
býti rozvázán dostavením se pojistné příhody a žádá-li pojistník po zno
vuvybudování nebo opravě pojistných objektů a doplnění inventáře o 
úpravu pojistného poměru podle změněných poměrů, nebyl přijetím tohoto 
návrhu pojistníkova založen nový pojistný poměr, nýbrž dosavadní po
jistný poměr byl pouze upraven. 

Nezáleží na tom, zda byla náhradní pojistka vystavená o upravovacím 
návrhu pojistníkovi doručena, byl-li jeho návrh přijat beze změny a byl-U 
o přijetí návrhu uvědomen a zaplatil-li doplatek na pojistném. 

Nabyvatel nemovitostí je vázán právním jednáním dřívějšího vlastníka 
zahájeným k úpravě pojistné smlouvy, nevypověděl-li pojistný poměr po
dle § 65 zák. o poj . sml. ve lhůtě tam stanovené. 

Uplynutím doby vázanosti pojistníka na návrh týkající se jen úp r a v y 
pojistného poměru podle nastalých změn nedojde ke zrušení pojistné 
smlouvy ujednané na určitou dobu. 

Pokud pojistitel může z chování nabyvatele pojištěné nemovitosti po 
dobu výpovědní lhůty po nabytí držby míti za to, že nabyvatel nemovi
tosti chce pokračovati v upraveném pojistném poměru. (Rozh. ze dne 4. 
dubna 1940, Rv II 515/39.) 

Ustanovení pojistných podmínek, že byla- li pojistná smlouva z ur>Čitého 
důvodu předčasně zrušena, je pojistník povinen doplatiti částku, O' kterou 
byla prémie se zřetelem na umluvenou dobu smluvní snižena, nelze vzta
hovati na případ, skončil-li se pojistný poměr předčasně pojistnou přího
dou (úplným zničením pojistného předmětu); rozh. ze dne 29. března 1940, 
Rv I 881/39. 

Tř'ebas v době uzavření pojistné smlouvy neplatily předpisy o povin
nosti míti Vlldčí list pro řízení motocyklů bez přívěsného vozíku, není 
kryt pojištěním pojistný případ, k němuž došlo za platnosti oněch před
pisů, jestliže podle pojišťovací smlouvy měla míti osoba, vozidlo řídící, 
úředně předepsaný a platný vůdčí list pro vozidlo téhož druhu, o jaký se 
jednalo v pojišťovací smlouvo (Rozh .. ze dne 3. dubna 1940, Rv I 629/39,) 

Používání slovné známky, k níž má prioritu určitý podnik, ve firmě 
jiného podniku takovým způsobem, že nemůže dojíti k záměně obou pod
niků, není jednáním příčícím se dobrým mravům soutěže. Okolnosti roz
hodné pro posouzení možnosti zaměnitelnosti určité značky používané 
dvěma podniky. (Rozh. ze dne 10, dubna 1940, Rv I 269/40, R I 121/40.) 
Odpovědnost vlastnice a provozovatelky neveřejné vlečky za nehodu 



262 

na silničním přejezdu této 'vlečky, způsobenou přílišnou hloubkou kolej
nicového žlábku n.a přejezdu . 

Občasný dozor, vykonávaný protek. drahou, za nějž tato, nejsouc provo
zovatelkou vlečky a neobstaráv,ajíc její udržování, nepřevzala žádné od
pO'vědnosti, nenahrazuje trvalý dozor provozovatele vlečky, jenž musí 
dbáti mimořádné pozo['nosti ,a kromobyčejné opatrnosti podle § 1299 obč. 
zák.; rozh. ze dne 16. březn.a 1940, Rv II 22'5/39. 

II. Pracovní právo. 
Zákon O' soukromých zaměstnancích Č. 154/34 Sb. 
Je-li zaměstnavatelem ,akciová banka, nelze lhůtu podle §35, odst. 1 

uved. zákona počítati ode dne, kdy jí došla revi'Sní zpráva, obsahující sku
tečnosti, zakládající snad důvod k předčasnému propuštění zaměstnance, 
nýbrž lhůta počíná teprve dnem, 'kdy se orgán banky, příslušný 'o zaměst
nanci rozhodovati, po nutném vyšetření skutečně dozvědělo opodstatně
nosti shledaných závad a tím i o důležitých důvodech k předčasnému pro
puštění určitého zaměstnance. Zaměstnavatel musí mHi možnost, aby, 
arciť bez zbytečného odkl,adu, prozkoumal opodstatněnost a záv.a~nost 
důvodů k předčasnému propuštění zaměstnance; rozh, ze dne 19. brezna 
1940, Rv I 213/40. 

Z úlev podle části III. vládního nařízení čís. 250/35 Sb. byly vyloučeny 
jen pohledávky, o nichž to bylo výslovně stanoveno. 

Byla-li splatnost pohledávky, podléhající vl. nař. čís. 250/35 Sb. odsu
nuta na dobu nejdéle do 31. prosince 1936, nepřichází v úvahu předpis 
§ 18 cít. nař. o povinnosti dlužníka oznámiti věřiteli do 1. ř1jna 1936, že 
hodlá úlev užíti. 

Uplatňovati úlevy nelze ve sporu o zaplacení pohledávky, nýbrž až v 
exekučním řízení, zahájeném k jejímu vydobytí. 

Přistoupila-li manželka dlužníka zemědělce jako zemědělkyně k dluhLl 
svého manžela jako rukojmí a plátce, jest pro otázku doby vzniku jejího 
závazku s hlediska vl. nař . čís. 250/35 Sb. rozhodný závazek hlavního dluž
níka. (Rozh. ze dne 11. dubna 1940, Rv I 1460/39.) 

Zákon o soukromých zaměstnancích Č . 154/34 Sb. 
Výr8}~m ,,~kut~čná po~ah;,a jeho pr~d" (§ 1, odst. 3 uved. zákona) jest 

rozumeh bud prace, k mmz byl zamestna:nec smlouvou ustanoven nebo 
prá'ce, které z příkazu zaměstnav,atele koná, při čemž nesejde na jeho 
titulu, platu neb jiných okolnostech. 

Okolnost, že zaměstnanec byl přij,at s určitým označením funkce (stárek 
na menšrm mlýně), by měla v otázce pov,ahy prací význam jen tehdy, 
kdyby použitím ur,čitého technického 'označení zaměstnancovy funkce byly 
mezi odborníky stanoveny <rozsah a pO'vaha jeho prací způsobem jasným 
a každou pochybnost vylučujícím; rozh. ze dne 4. března 1940, Rv I 
1464/39. -

Služební poměr p o m D c n Ý c h ošetřovatelů v moravskoslezských zem
ských léčebných a hamunitních ústavech je poměrem soukromoprávním ; 
nárOky z něho činěné lze uplatňovati pořadem práva (§ 49 předpisů o 
úpravě platových a některých služebních poměrů ošetřovatelů v zem
ských ústavech léčebných a humanitních). 
Země Moravskoslezská je oprávněna dáti pomocnému ošetřovateli i v 

době jeho nemoci jednoměsíční výpověd', zaměstnanec však má přesto 
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nárok na plat po dobu trvání nemoci, nejdéle po dobu jednoho roku 
(§§ 66, 70, 71 uved. předpisů) . (Rozh. ze dne 1. dubna 1940, Rv II 703/38.) 

III. Obchodní a směnečné p,rávo. 
Směnečný závazek zůstavitelův přechází jako jiné závazky tohoto, po

kud se nezakládají na poměrech pouze osobnich, na dědice. 
Námitka dědice, že pozůstalost, k níž se přihlásil s dobrodiním inven

táře, je předluž~na, nepozbývá účinnosti tím, že žalobce omezilvykona
telnost směnečného platebního přík,azu na pozůstalostlní jmění odevzdané 
dědici. Proti takovému omezení vykonatelnosti není s hledrska předpisů 
formálního práva námitek. 
Vyřešení otázky, zda a do jaké výše ručí dědic přihlásivší se s dobrodi

nim inventáře, nelze ponechati řízenr exekučnímu, nýbrž musí se státi ve 
sporu o zaplacení pozůstalostního dluhu, tedy i v řízení směnečném; rozh. 
ze dne 19. března 1940, Rv I 1426/39. 
Ručení odpadnuvšíhočlena společenstva ve smyslu § 78 zák. 'č. 70/1873-

ř . z. se týká jen těch závazků společenstv,a , v ně,ž společenstvo vešlo do 
vystoupení člena, nikoliv také závazků, jež podstoupilo společenstvo v do
bě, uvedené v § 78 řeč. zák., t . j. pokud trvalo ručení odpadnuvšíhočlena. 

Vystoupivší společník, jenž žaluje na výplatu podílu po uplynutí jed
noho roku po zániku jeho členství (§ 78 zák.), nemusí v žalobě dokazov,ati, 
že bilance společenstva za příslušný správní rok byla již -schválena-, nýbrž 
jest věcí žalova:ného společenstva, aby se. ,žal-obě bránilo námitkou, že bi
lance dosud schválena nebyla, po případě, že podle majetlmvého stavu 
onoho údobí byly podíly zčásti nebo úplně vyčerpány; rozh. ze dne 20. 
března 1940, Rv II 373/39. 

Splátkové obchody. 
Uplatnění výhrady vlastnictví k prodané věci i po odstoupení od smlou

vy předpokládá pře d ch o z í kvalifikovanou upomínku podle § 5. odst. 
2 zák.. o splátkových obchodech. 

Prohlášení prodatele o odstoupení od smlouvy, k němuž došlo teprve 
po svémocném odnětí věci pro datelem, je bezúčinné. Kupitel má n.adále 
n árok na držbu koupené věci a tudíž i nárok na její vydání ; rozh. ze dne 
29. března 1940, Rv I 1311/39. 

IV. Civilní řízení slporné. 
O návrhu z let i I é h o dítěte, aby mu byla dána ze jmění jeho matky, 

zba'Vené svéprávnosti, určitá částka, jest rozhodnouti pořadem práva. 
Návrh ten, podaný u opatrovnického soudu, jest považovati za p'okus 

o mimosporné vyřfzení věci u opatrovnického soudu; navrhovatel, nejsa 
však účastníkem řízení, není oprávněn k stížnosti do rozhodnuti opatrov
nického soudu, jímž nebyl udělen souhlas s vydáním žádané -částky; rozh. 
ze dne 20. března 1940, R I 558/39. 
Nenavrhuj~-li více směnečných žalobců, aby směnečným žalovaným 

bylo přikázáno zaplacení směnečné sumy žalobcům k ruce společné a ne
r ozdílné, rozhoduje pro příp~tnost dovolání podíl připadající z celé za
žalované pohledávky na jednotlivé žalobce. 

V návrhu více žalobců, aby více žalovaných bylo odsouzeno solidárně, 
není obsažen návrh, aby bylo uznáno na solidaritu i na straně žalobců . 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1940, Rv I 263/40.) 



Domáháno-li se fulobou o obnovu zrušení rozsudků prvé a druhé sto
lice, nebrání připustnosti žaloby o obnovu a rozhodnutí o ní, jestliže za 
řízení o žalobě o obnovu v první stolici r·ozhodl v zákLadní rozepři též 
nejvyšší soud, aniž žaloba o ·obnovu byl:a rozšířena též na to, aby byl ZTU 
šen i rozsudek nejvyššího soudu. 
Předmětem .žaloby '0 obnovu jest základní rozepře ve stavu, v jakém 

jest v době podáni žaloby o obnovu; rozh. ze dne 8. března 1940, R II 
277/39. 

Kratší lhůty § 575 II c. ř. s . platí i tehdy, bylo-li žalováno na vyklizení 
najaté mí'stnosti, třebas smlouva nájemní byLa podle obsahu žaloby již 
před podáním žaloby rozvázána; rozh. ze dne 28. března 1940, R II 28i40. 

Výtkou, že byl porušen předpis § 598 c. ř. S., že totiž rozhodcové mají 
zjis titi příběh, o něj.ž se spor opírá, není dolíčen důvod neúčinnosti roz
hodčího nálezu podle §§ 577 a násl. c. ř . s. 

V řízení před rozhodčimsoudem není předepsáno zastupování ·stran ad
v·okáty a neplatí tu ani předpisy civilního řádu o 'zastupování stmn ad
v'okáty; nesejde proto na tom, že předseda rozhodčího 'Soudu vykáza) ad
vokáta jako zástupce strany z jednání a že obsílky k ústnímu jednání u 
rozhodčího soudu ·obsahovaly ustanovení o nepřípustnosti zastoupení a dv o
k átem; rozh. ze dne 5. března 1940, Rv I 1394/39. 

Advokát, suspendovaný podle § 2, lit. c) a § 17 di,sc. statutu z výkonu 
advokacie, nepotřebuje, je-li sám stranou ve sporu, zastoupení advokátem 
p odle § 28, odst. 1 c. ř . s . 
Předpis § 19 adv. ř. nepLatí na poměr mezi suspendov.aným advokátem 

a zatímním náměstkem, ustanoveným inu advokátní komorou podle § 17 
disc. statutu. 
Náměstek ustanovený suspendovanému advokátu podle § 17 di-sc. sta

tutu, jest .p~vinen vydati suspendovanému a dvokátovi, j.akmi.le jeho sus
pense pominula, peníze, jež pro něho a jeho klienty vyinkasoval za dobu 
jeho suspense; rozh. ze dne 1. března 1940; Rv II 57/40. 

V. NeslPorné řízení. 
Nemanželská matka osvojencova není sice smluvní stranou v adopční 

smlouvě, ujednané mezi osvojitelem a osvojencem (nemanželským dítě
tem), jest však účastnicí řízení bez jejíhož souhlasu nemůže býti smlouva 
platně uzavřena. 

Souhlasila-li nemanželská matka s adopcí pod výslovnou podmínkou že 
osvojenec (nemanželské dítě) ponese vedle příjmení osvojitelova také ~'3Vé 
nynější příjmení a byla-li tato podmínka str.anami vyloučena, jest míti 
za to, že matka s adopcí nesouhlasila. 

Tím, že soud zamítl návrh matčin na podržení i dosa'vadního příjmení 
dítěte a schválil adopční smlouvu, nebyl scházející souhlas nemanželské 
matky nahrazen soudem podle § 2,odst. 3 zák. č. 56/28 Sb. 

Jest rozlišovati schválení adopční smlo1.)vy soudem podle § 10 dotč . zák. 
od ná'hradního svolení podle § 2, odst. 3 dotč . zák.; rozh. ze dne 8. března 
1940, R II 19/40. . 

Kdo učinil nabídku, byť výhodnější, na koupi nemovitosti osoby úplně 
zbavené svéprávnosti, nestal se ještě účastníkem řízení a není o:právněn 
k stížnosti proti schválení trhové ·smlouvy o koupi nemovitosti .třetí oso- , 
bou, udělené mu opatrovnickým soudem ; r ozh. ze dne 16. března 1940, 
R I 99/40. 
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V řízení o obnovu řízení o určení a úpravu hranic jest dovolací rekurs 
do rozhodnutí soudu druhé stolice nepřipustný; rozh. ze dne 14. března 
1940, R I 69/40. 

VI. Exekuční řízení. 
Zavdá-li exekuční řízení, v jehož průběhu došlo ke ztrátě části 'spisu 

(zájem,ného zápisu), podnět k řízení o rekonstrukci této ,části spisu; platí 
p ro opravné prostřed.ky v řízení 'rekonstrukčním příslušné předpisy ex. ř. 
a c. ř. s., nikoliv příslušné předpisy řízeni mimosporného. 

Předpis § 528 c. ř. s. nerozlišuje, obsa'hují-li souhlasná usnesení nižších 
soudů rozhodnutí o sporném žádání nebo týkají-li se -okolnosti, jež má 

ráz oficiosní; rozh, ze dne 28. března 1940, R I 141/40. 
Vlastnictví, jehož nabyl žalobce jako dědte povinného, nenidůvodem ne

přípustnosti exekuce vedené proti zůstaviteli, pokud se týče jeho pozů
stalosti; rozh. ze dne 29. března 1940, Rv II 131/40. 

Byla-li pohledávka, k jejímuž vydobytí vedl její věřitel exekuci, berním 
úřadem zabavena administrativní exekucí a jemu :přikázána k vybrání, je 
berní úřad oprávněn pokračovati 'v exekuci již zahájené a původní věřitel 
není již pasivně legitimován k žalobě poddlužníka podle § 35 ex. ř., po:
dané ,proti exekuci zahájené pro přikázanou pohledávku; rozh. ze dne 5. 
března 1940, Rv II 45/40. 

Zabavení vymáhané pohledávky vymáhající věřitele dlužníkem k za
jištění jeho vzájemné pohledávky je skutečností opravňující nejen k ža
lobě podle § 35 ex. ř . , nýbrž i k návrhu na ,zastavení exekuce podle § 40 
ex. ř., tím spíše k návrhu na odklad exekuce. (Rozh. ze dne 9. dubna 1940 
R I 114/40.) 

V éxekuci vedené proti st~tu jest usnesení o póv'olení exekuce doručiti 
finanční prokuratuře. Nestalo-li se tak, nebylo doručení vykonáno platně 
a lhůta k podání opravného prostředku nepočala běžeti; rozh. ze dne 16. 
března 1940, R I 627/39. 

Otázku, zda a pokud jest přikázati náhradu z-a ,zadrželé výměnkářské 
dávky z nejvyššího podání, jest posuzovati podle § 216, odst. 2 a § 219 ex. 
ř., nikoliv podle § 216, odst. 1,č. 4 ex. ř. 

K opětujícím se dávkám ze smlouvy ve smyslu § 216, odst. 2 ex. ř. ná
leží i dávky .výměnkářské, a to dávky jak peněžité, tak i naturální. 

I peněžité relutum, přisouzené soudním vý-rokem za dospělé, ale ne
plněné naturální výměnkářské dávky rovná -se opětujícím se dá'vkám ze 
smlouvy výměnkářské a má za přerupokl,adů § 216,odst. 2 ex. ř. stejnou 
pl'ednost s právem na vybírání dávek (výměnku). 

Rozsudek vydaný 'O peněžité náhradě na neplněné dospělé výměnkářské 
dávky není závazným proti zadním věřitelům. Tito mohou v rozvrhovém 
řízení účinně uplatňovati, že hodnota naturálních dável{ stanovená soud
n ím 'výrokem není správná a domáh-ati se jejího opětného stanovení v roz-
vrhovém řízení. . 

. Vý~ěnkářsk.~ dáv~y, j~ž do~pěly až do dne příklepu, má plniti povinný, 
rukoliv vydra'Zltel, trebaze prevzal výměnek bez započtení na nejvyšší 
P9dání; rozh. zé dne 12. března 1940, R II 25/40. 

Bylo-li dražební řízení zahájeno proti dlužníku po jeho smrti a nebyla-li 
a ni pozůstalost dlužnikova v exekučním řízení zastoupena, může opatrov
ník ustanovený po dražební roku pro pozůstalost dlužníka odporovati 
udělení příklepu ve lhůtě § 187, dst. 1 ex. ř. 
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Je-li celá nemovitost podle dražebních podmínek dražena jako jednotný 
celek, má odepření příklepu ohledně jedné ideální 'části z.a následek ode
pření příklepu v příčině celé nemovitosti. 

Pro legitimaci k podání odporu proti příklepu stačí, že nebyl doručen 
dražební edikt oprávněné osobě, .aniž by bylo třeba, aby byly zároveň do
tčeny zájmy této osoby. 
Poručník nezletilého dlužnílm není oprávněn z,astupovati v exekučním 

r'ízení, zahájeném po smrti poručence, na tohoto ani jeho poztlstalost ; 
rozh. ze dne 5. března 1940, R I 66/40. 
Věcné ručení nemovitosti (§ 72 popL zák.), které je předmětem částečně 

bezúplatného převodu, zahr,nuje v sobě nejen nemovitostní poplatek, 
nýbrž i dílčí částku obohacovacího pop1atku na ni připadajicího (daně dě
dické a obohacov,ací). I daň darov.ací požívá proto přednostního zákonného 
zástavního práva podle § 216 Č. 2 ex. ř. 

Odpurčí věřitel, který si 'vymohl poznámku odpůrčí žaloby na nemovi
tosti, jež ušla ze jmění dlužnikova, patří, byla-li tato nemovitost později 
prodána v exekučni dražbě, k osobám, které jsou poukázány se svými ná
roky na uspokojení z hypotéky na dražební výtěžek (§§ 210, 216, Č . 4 ex. 
ř.) a jsou oprávněny zúčastniti se rozvrhového řízení. 

V ,otázce pořadí pro uspokojení z dražebního výtěžku za prodanou ne
movitost mezi dvěma věřiteli, kteří si ,časově po 'sobě vymohli poznámku 
odpúrčí žaloby; z nihž jeden všakodpoT·oval zcizení nemovitosti i dalšímu 
vk1adu požívacího, druhý toliko zcizení nemovitosti ; rozh. ze dne 1. břez
na 1940, R II 258/39. 

Věřitel, který v rozvrhovém řízení nevznesl odpor, muže up1atňovati 
proti pravop1atnému rozvrhovému usnesení spo'rem své lepší práv·o,' pokud 
se toto zakládá na skutkové podstatě, o které nebylo v rozvrhovém řízení 
rozhodnuto. 

Snížil-li exekuční soud dodatným usnesením k náv rhu nadzástavní vě
řitelky, jíž by1a Tozvrhovým u snesením přikázána větší ,částka než jí po 
právu patřila, přikázanou částku na výši skutečné její pohledá~'ky a roz
díl přikázal dalšímli knihovnímu věřiteli má toto usnesení nabylo-li 
prá'vní moci, povahu rei iudicatae jen v po~ěru mezi nadzásta~ním věH
telem a dalším knihovním věřitelem, jemuž se dostalo uvolněné částky. 
Nadzástavní dlužní,ka současný knihovní věřitel jest oprávněn domáhati 
se sporem svého lepšího práva proti onomu knihovnímu věřiteli; rozh. ze 
dne 20. března 1940, Rv II 545/39. 

Do rozhodnutí, že mají zu.stati nadále v platnosti knihovní poznámky, 
týkající se dražebního řízení, zejména i poznámka příklepu, jejichž vý
maz nařídil exekuční soud dříve pTavoplatným usnesením, je rekurs 
přístupný. 

K rekursu je opráv,něn zejména i knihovní věřitel, jenž navrhl po
volení opětné dražby; T'ozh. ze dne 20. března 1940, R I 498/39. 

Ustanovení § 239 , č . 2 ex ř. platí i ; jde-li o soudní prodej nemovitosti, 
náležejícího do konkursní podstaty; rozh. ze dne 6. března 1940, R II 
275/39. 

Exekuci k vymožení smírem ujednaného nároku na hmotné odevzdání 
pozemku výměnou, když vymáhající věřitel svuj závazek splnil, jest 

. vésti podle § ex. ř., nikoliv podle § 356 ex. ř.; rozh. ze dne 20. března 
1940, R I 112/40. 

I pro exekuce nuceným vkladem vlastnického práva (§ 350 ex. ř.) 
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p latí osmidenní lhůta k podání opravných prostředků (§ 65, odst. 2. 
ex. ř.) Tozh. ze dne 20. března 1940, R I 96/40. 

Lze-li jeden z několika záv,azků, obsažených v ,exekučním titulu a od 
sebe neoddělitelných, splniti jen jednáním nezastupitelným které lze 
vynutiti exekucí § 354 ex. ř ., lze vésti exekuci jen podle § 354 ex. ř., 
třebas ke splnění ostatních závazků by stačila exekuce podle § 353 ex ř. ; 
rozh. ze dne 20. března 1940, R I 13/40. 

Přísluší-li Vymáhajícímu věřiteli podle exekučního titulu nárok na 
několik plnění ,alternativně, musí vymáhající 'věřitel právo volby vyko
nati již v exekučním návrhu. Na tuto volbu je vázán. (Rozh. ze dne 
3. dubna 1940, R I 24/40.) 

P.odmínka § 368, druhý odstavec ex. ř. musí býti splněn~ jen, když se 
in terese uplatňuje u soudu exekučního, jinak lze uplatňovati interese 
k dykoliv, i před zahá jením exekuce. 

Kdo žaluje na plnění interese podle § 368 ex. ř·. pro nenáležité splnění 
'smlouvy, musí dokázati, že byla uzavřena smlouva určitého obsahu, že 
n ebyla splněna buď vůbec nebo řádně a tímto nesplněním dlužníkova 
závazku vznicklo interese nebo byla žalobci způsobena škoda určité výše, 
nemusí však dokazovati zavinění dlužníkovo ; r'ozh. ze dne 19. března 
1940, Hv I 656/39. -

Ustanovení vlád. nař. Č. 251/35 Sb. o splácení dlouhodobých pohledá
vek hypotekárních nebyl,a, pokud jde o úlevy poskytnuté nezmněs tna
n ým , dotčena vládním nařízením čís. 77/36 Sb. 

Ustanovení § 12 vlád. nař. Č. 251/35 Sb. platí i za platnosti vlád. nař. 
Č. 77/36 Sb. 

Vládním nař. Č . 77/36 Sb. byl pouze připuštěn odklad exekucí a konkursů 
protinezaměstna,ným i p r,o pOhledávky, ' pro které nepla tily úlevy vlád . 
nařízení 'č . 251/35 Sb. ; rozh. ze dne L března 1940, R II 9/40. 

V řízení o 2)peněžení úpadkové podstaty není úpadce oprávněn k re
k u rsu (k dovolacímu rekursu); ro-2!h . ze dne 4. d ubna 1940, R I 56/40. 

Živnost stáčení piva do lahví je podle nařízení Č . 116/39 živností kon
cesovanou, k jejímuž nastoupení je potř'ebí průkazu zvláštní způsobilosti 
v e smyslu § 341, ,odst. 1, věta druhá ex ř· . 

Exekuce vnucenou správou nebo propac'htováním této hvnosti je pří
p ustná jen s omezením v tomto předpise uvedeným. To platí i tehd~, 
provozuje-li dlužník živ nost na základě oprávnění ve smyslu § 11 dotc. 
nař., t akže nemusil pro Sovou osobu prokazovati zvláš,tní způsobilost k 
provozu živnosti ani žádati za udělení koncese. (Rozh. ze dne 3. dubna 
1940, R II 278/39.) 

VII. Konkursní a vyrovnací řízení. 
V řízení o zpeněžení úpadkové podstaty není úpadce oprávněn k re

kursu. (Rozh. ze dne 4. dubna 1940, R I 56/40.) 
Oddělený věř·itel, kterému přísluší i osobní nárok proti úpadci a který 

d osáhl 'Zla konkursního řízení částečného uspokojení zpeněžením věci, k 
níž mu přísluší oddělné právo, má při nuceném vyrovnání pouze nárok 
na ,kvoru z neuhrazeného zbytku své pohledávky. 
Oddělený věřitel, který proti předpi'su § 105, odst. 3 konk. ř . v při

hlášce, kterou se domáhá zaplacení své pohledávky jako věřitel kon
k ursní, neohlásí svůj nárok na oddělené uspokojení a uplatňuje práva 
k onkursního věřitele ve větším rozsahu, než zákon přiznává oddělenému 
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věřiteli a trvá ~ zaplacení kvoty z celé pohledávky, nikoliv jen z ne
u hrazeného jejího zbytku, neztrácí tím své oddělné prá\;o. 

Nesejde také na tom, by1a-li realisace věci, k níž příslušelo věřiteli 
oddělené právo, úpadci ·oznámena; rozh. ze dne 16. března 1940. Rv I 
1417/39. 
Předpis § 16 konk. ř. o splatnosti pohledávek jinak nedospělých platí 

pro , uspokojení jen v konkursu ; dojde-li ke Z"rušení konkursu, dospívá 
pohledávka v té době, jež je určena okolnostmi jejího vzniku a její po
vahy bez ohledu na přiznávanou jí dřívější splatnost v konkursu. 

Uvalením konkursu není úpadce zbaven směnečné pasivní způsobilosti 
k právním činům a múže proto platně akceptovati směnku i za t rvání 
konkursu. 

Formální nebo materiální pLatnost jednoho z několika akceptů není 
závislá na formální nebo materiální platnosti druhého akceptu; rozh. ze 
dne 28. března 1940., Rv I 155/40.. 

Vyrovnací řízení nelze ve smyslu § 4, čís. 3 zák. čís . 64/31 Sb. zahájiti 
ani tehdy, bylo- li před podáním návrhu na vyrovnací řízení o jmění dluž
níka ve lhůtě v řečeném předpisu uvedené již zahájeno zem ě děl s k é 
vyrovnací řízení podle vl. nař. čís. 76/36 Sb. , skončivší k návrhu dlužníka 
zastavením. (Rozh. ze dne 3. dubna 1940., R II 21 /4o..) 

Okolnost, že nejsou dány předpoklady podle § 67 vyr. ř. pro obživnutí 
směneční pohledávky postižené vyrovnáním, jest uplatniti ve směnečném 
řízení podáním námitek proti směnečnému platebnímu příkazu. 

Ustanovení čl. II. vlád. nař. 83/39 Sb. nemá zpětnou účinnost v přípfi.
dech, v nichž nastaly následky podle § 67 vyr. ř. již před platností zmíně
ného vlád. nařízení. Rozh. ze dne 5. dubna 1940., R I 628/39.} 




