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z p r á V II í tJ r a k s e. 
Přípustnost žalohy na zjištění pokrevního původu. 

(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 4. dubna 1941, č. j. Rv II 
, 594/40-1.) 

V prvním případě, který byl v této otázce nejvyšším soudem projedná
ván, rozhodl nejvyšší soud, že z á s ad něj eur č o v a c í ž a I o ti a n a 
z j i š t ě n í p o k r e v n í hop ů vod u pří p u s t n á, že však o b háj c e 
man žel sk é h o z r o z e n í j e p a s i vně leg i ti mo v á n t o I i k o 11: 
žalobě o určení, že žalobce svým původem nep,ochází od 
muž e, k t e r Ý j e pod I e z á k o n ·a jeh o man žel s kým o t c e m, 
naproti tomu k ž a lob ě o u r č e n í, že ž a lob cep och á z í p o k r e v
n i m p ů vod e m o dur čit é h o muž e, n e I z e při z n a tip a s i v n í 
legitimaci za života pokrevního otce obhájci manžel
ského zrozeni samotnému. 

V tomto rozhodnutí nebyla sice výslovně řešena otázka věcné přísluš
nosti pro positivni určení pokrevního původu. Obsahem svého rozhodnutí 
však n e j v y Š š í s o u d u z n a I věc n o u pří s 1 u š n o s t sen á t u 
krajského soudu také pro žalobu na positivní určení 
p o k r e v n í hop ů vod u ža lob c e o dur čit é h o muž e. Tím upustil 
nejvy~ší soud od názoru, projeveného v posudku, uveřejněném ve Věstní
ku min. sprav. roč. 1941, str. 1 a násl., podle kterého pro žalobu na posi
tlvní zjištěni pokrevního původu je příslušným okresní soud podle § 49, 
č. 2 j. n. Nejvyšší soud totiž ve svém rozhodnutí tuto část žalobní žádosti 
změnou nižších rozsudků zamítl z meritorních důvodů ' (pro nedostatek pa
sivní legitimace obhájce manželského zrození), kdežto ve smyslu názoru 
citovaného posudku by musel v této části nižší rozsudky zrušiti a tuto část 
žalobní žádosti odmítnouti pro nezhojitelnou věcnou nepříslušnost dovola
ného krajského soudu nebo aspoň při zamítnutí této části žalobní žádosti 
poukázati v souzeném přípa'dě na svou vázanost v otázce příslušnosti kraj
ského soudu (§ 45 od;st. 1 j. n.), která již byla pravoplatně uznána oběma 
nižšfmi soudy. Konečně je z důvodů rozhodnutí nejvyššího soudu patrno, 
že pokrevní otec je k žalobě o positivni zjištění pokrevního původu pa
sivně legitimován ve dle obhájce manželského zrození, takže tím odpadá 
jakákoliv obdoba s žalobou o uznání nemanželského otcovství a nastupuje 
zcela nepochybně přfslušnost krajského soudu podle § 50 Č. 3 j. n , Dalším 
důsledkem pak jest, že nebude nyni patrně námitek proti spojení nega
tivní a positivní žaloby na zjištění pokrevního původu, neboť podle citova
ného posudku nejvyššiho soudu vadily spojení obou žalob jediné předpisy 
o věcné příslušnosti, takže změnou jejich výkladu tato překážka odpadla. 

V tomto rozhodnutí uznal nejvyšší soud na p a s i v n í 1 e g i t i m a c i 
p o k r ev ni h o o t c e k žalobě na positivní zjištění pokrevního pU:vodu 
jen o m z a jeh o ž lv ota. Otázka, kdo je k žalobě pasivně leg:timován 
po ieho smrti. nebyla řešena, zda totiž je pak legitimován 'Obhájce manžel
ského zrození sám nebo vedle něho také dědicové pokrevního otce, resp . 
opatrovník jeh'O pozůstalosti. 

Pru.běh sporu, projednaného a rozhodnutého senátem krajského soudu 
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civiln1ho v Brně dne 8. října 1940, č . j. Ck I 153/40-4, vrchním soudem v 
Brně dne 1. listopadu 1940, č. j. Co I 272/40-9 a nejvyšším soudem dne 4. 
dubna 1941, č . j. Rv II 594/40-1, byl takovýto: 

S o udp r v ní s tol i c e uznal podle žalobní žádosti, že se zjišťuje, že 
žalobkyně, zapsaná v matrice jako manželská dcera Karla G., není pokrev
ní dcerou Karla G., nýbrž jest pokrevní dcerou Bohumila H. Zaloba s tím
to petitem byla podána proti žalovanému obhájci manželského zrození. 

V důvodech rozsudku první soud uvedl : Zalobkyně tvrdí, že se narodila 
dne 28. června 1905 a poněvadž její matka v té době byla provdána za 
Karla G., byla žaloblkyně zapsána v matrice narozených jako manželská 
dcera Karla G. a Marie G. Zalobkyně však pokrevně nepochází z manžel
ství své matky s Karlem G., neboť tento není .iejím zploditelem. Již před 
kritickou dobou před narozením žalobkyně se matka žalobkyně v důsledku 
roztržky od svého manžela odstěhovala, a žila od něj odděleně. V kritické 
době se pak matka žalolYkyně se svým manželem vůbec nestýkala, takže 
Karel G. není pokrevním otcem žalobkyně. Jejím pokrevním otcem je Bo
humil H., narozený 19. března 1878 v C., s nímž se matka žalobkyně v kri
tickou dobu stÝ'kala a který otcovství k žalobkyni jak před jejím naroze
ním, tak i později uznával. Poněvadž manžel matky žalobkyně nepoužil 
popěrného práva, zůstala žalobkyně zapsána v matrice jako jeho manželská 
dcera. Tento zápis neodpovídá pokrevnímu původu žalobkyně, avšak za 
platnosti dřívějšího právního řádu neměla otázka pokrevního původu 
právního významu a nemohla býti právně řešena. Podle práva rasového, 

' platného na území Protektorátu Cechy a Morava, je však' otázka pokrev
ního původu právně významná. Rodiče Karla G. náleželi k náboženské 
společnosti židovské, rodiče Bohumila H. byli arijci. Dne 16. září 1935, ani 
po tomto dni, žalobkyně nenáležela k náboženské společnosti židovské a 
Jest provdána zaarijce. Má proto právní zájem na zjištění svého pokrev
ního původu. 
Zalobkyně proto navrhla, aby rozsudkem bylo vysloveno, že nepochází 

pokrevně od manžela své matky Karla G., nýbrž jest pokrevnou dcerou 
Marie G. a Bohumila H. , nar. 19. března 1878. 

Zalovaný opatrovník manželského zrození namítl zamítnutí žaloby, po
přel její skutkový přednes a namítl, že žaloba jest s hlediska §§ 158, 159 
obč. zák. nepřípustná, takže není pasivně legitimován. 

Soud s ohledem na to, že jde o určovací žalobu ve smyslu § 228 c. ř. s. 
při níž dlužno z úřadu přihilížetik jejím zákonným předpokladům a s ohle
dem na zvláštní povahu uplatněného nároku, zkoumal' nejprve p r á v n í 
základ žaloby. 

V tom směru uznal soud, že žalobkyně se nedomáhá oduznání' svého 
manželského původu, nýbrž určení svého pokrevního původu odlišného od 
původu manželského. Takovou určovací žalobu považuje soud za' přípust
nou' s ohledem na platné předpisy rasové, z nichž plyne právní zájem ža
lobkvně na požadovaném zjištění. Tento právní zájem je také prokázán 
předloženými doklady o nearijském původu manžela otce žalobkyně, příl. 
C. a D .. doklady () ariiském ptI vodu tvrzeného pokrevníhO otce - Bohu
mila H., příl. F., G., dále křestním listem ' žalobkvně, příl. D., po<;lle něhož 
žalobkyně od 21. června 1935 náležela k církvi římsko-katolické, dále od
dacím listem, příl. 1., podle něhož uzavřela dne 7. VII. , 1935 manželský 
sňatek podle obřadu římsko-katolického s drem T., jehož arijský původ 
jest orokázánostatními doklady. 

Ježto zjištění pokrevního původu se dotýká osobního ' stavu žalobkyně, 
jde v tomto sporu o věc statusovu. Proniká: tu tedy veřejmý zájem na 
zjištění pravdivosti skutečného stavu, takže jest povinností soudu, aby 

• 
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k této okolnosti přihlížel a všemi procesními prostředky jí napomáhal. 
Poněvadž není o tom zv·láštních ustanovení, platí pro řízení předpisy 
druhé části c. ř. s. Ježto však stranám podle povahy věci nepřísluší dispo
sice o předmětu rozepře, takže nelze vynésti ani rozsudek pro zmeškání 
nebo uznání, nebyl -'0 žalobě konán první rok. V otázce potřeby důkazů 
dlužno tu v plném rozsahu použíti "analogie § 158 obč. zák., takže této žalo
bě možnD' vyhověti jen tenkrát, prokáže-li se bezpečně, že manžel matky 
žalobkyně napr'0sto s touto v kritické době nesouložil a zjistí-li se bezpeč
ně soulož tvrzeného pokrevníhD otce s matkou žalobkyně v kritické době. 
Než ani tu nestačí pouhé svědectví matčino, nýbrž toto jest ' jen hlavním 
důkazem, který však musí býti dDplněn ještě důkazy dalšími. 

Pokud jde '0 pasivní legitimaci žalovanéhDobhájce manželského zrození, 
uznal soud, že je k tétD žalobě pasivně legitimován. To především proto, 
že se jedná '0 dítě manželské, jehož manželský původ může býti rozhodnu
tím '0 pokrevním původu dotčen. V případě kladného vyřízení žalobní žá
dosti sice žalobkyni manželský původ zůstane, zůstane však z něho toliko 
fDrmální příslušnost k rodině ve smyslu rodinného práva občanského. Tím 
jest nesporně manželský původ žalobkyně dotčen. Z toho plyne pasivní 
legitimace obhájce manželského zrození prD tento spor, neboť jest povin
ností tohotDobhájce hájiti veřejný zájem na objektivní pravdivosti zjiště
ní pOkrevního původu žalobkyně v tomto sporu. 

Příslušnost tohoto soudu jest dána ustanoveními § 50 čís. 3, § 100 j. n. , 
neboť jde o nikoliv majetkový spor z poměru mezi dcerou a otcem a ža
lobkyně má své '0becné sudiště v obvodu tohot'0 soudu. 

Soud zjistil na základě předložených listů rDdného příl. C. (.a křestního 
příl. D.), že žalobkyně se narodila dne 28. čerVna 190.5 a dále zjistil na zá
kladě přísežného seznání svědků Marie G., Karla G. a Bohumila H., že 
matka žalobkyně se v době kritické, - která s ohledem na zjištěné datum 
narození žalobkyně je 'Od 1. září do 30. prosince 1904 - vůbec nestýkala 
se svým manželem Karlem G., nýbrž, že se v kritické době stýkala po
hlavně s Bohumilem H. Soud uvěřil seznání těchto svědků, jichž výpovědi 
si v ničem neodporovaly, půsDbily na soud dojmem naprosté pravdivosti 
a byly doloženy předloženými úředními doklady. Podle oddacího listu, příl. 
R.), byla matka žalobkyně Dddána s Karlem G. dne 15. srpna 1904. Podle 
souhlasného jejich seznání žili manželé spolu manželsky jen nejvýše 5 dní, 
takže přerušili spolu manželské soužití nejpozději 20. srpna 1904, tedy ještě 
před počátkem kritické doby a obnovili je až po narození žalobkyně. Pro 
Dbjektivní pravdivost seznání všech tří jmenovaných svědků, svědčí také 
soudem z ' vlastního pozorování konstatovaná nápadná podoba žalobkyně 
s Bohumilem H.a pohnutí, jehož se žádný ze svědků neubránil při své 
.svědecké výpovědi před soudem. Slo o skutečnosti takového významu pro 
jejich soukromý život; takže soud věří, že jim zůstaly v paměti zachovány 
i po tak dlouhé dQbě. 

PDdle tohoto zjištění a výslovného " prohlášení svědka Bohumila H. , že 
souhlasí s tím, aby soudem bylo vysloveno, že žalobkyně je jeho pokrevnou 
dcerDu, uznal soud právem, jak ve výroku jest uvedeno. Přípustnost té 
části výroku, kterDu bylo uznáno na zjištění pokrevního otcovství Bohu
mila H. k žalobkyni, je odůvodněna tím, že zjištěním pokrevního vztahu 
nejsDu nikterak zjištěny právní povinnosti pokrevního otce k dítěti , neboť 
z tohoto pokrevního poměru žádné povinnosti podle 'občanského práva po
krevnímu otci neplynou. Může' tédy tentD pokrevní vztah býti vysloven 
rozsudkem ve sporu, na kterém není pokrevní otec jakO strana zúčastně"n. 
V tomtD sporu tDtiž nejde o řešení soukromo-právních otázek, zda dítě jest 
původu manželského či nemanželského, s účinkem pro majetkové právo 
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rodinné (srovn. rozh. Č. 17.094 Sb. n. s.). Jde tu jednak o určení takového 
osobního vztahu žalobkyně, z kterého nemůže ona vyvozovati žádné majet
kové nároky vůči komukoliv, tedy ahi vůči svému pokrevnímu otci, -
jednak ó takové statusové určení, které má obecnou platnost proti každé
mu, aniž je tím někdo ve své právní sféře . dotčen. Ježto pro toto zjištěni 
byl průvodním řízením získán bezpečný podklad i při ' přísném zkoumání 
provedených důkazů, bylo i této části žalobní žádosti vyhověno. . 

Ani v tomto směru není odůvodněna námitka nedostatku pasivní legiti
mace žalovaného obhájce manželského zrození. Tato legitimace je dána tím, 
že určení pokrevního otce vedle otce manželského se dotýká manželského 
zrození dítěte, a konečně tím, že nemůže zde býti žalován ani manželský 
ani pokrevní otec, nýbrž jen obhájce manželského zrození, hájicí veřejný 
zájem na objektivní pravdivosti pokrevního původu. Ostatně pasivní legi
timace jé vyloučena u manželského otce tím, že jeho právní postavení je 
vymezená vý,slovným ustanovením § 158 obč. zák., a u pokrevního otce 
tím, že sám svým dobrovolným uznáním nemůže žalobkyni' propůjčiti od
vození ze svého krevniho původu, takže nemůže býti ani o takové uznání 
žalován. Je proto i zde pasivně legitimován jen žalovaný obhájce manžel
ského zrození. 

O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného obhájce manželského 
původu a rozudek soudu první stotce potvrdil. V důvodech uvedl : 

Odvolací důvody nesprávného hodnocení věci po stránce skutkové a ne
správného posouzení po stránce právní neobstojí. 

Prvý soud správně zjistil z listinných důkazů, že kritická doba vzhledem 
k datu narození žalobkyně trvala od 1. září 1904 do 30. prosince 1904. Prvý 
soud konal řízení podle vyhledávací zásady a zjistil správně z výpovědí 
svědků, že matka žalobkyně v této kritické době se nestýkala pohlavně se 
svým mariž·elem. Tímto průvodním řízením bylo správně zjištěno, že mat
ka žalobkyně se nestýkala se svým manželem ani před počátkem kritické 
doby, t. j. nejpozději od 20. srpna 1904. Od tohoto dne až do narozeni ža
lobkyně uplynulo nejméně 313 dnů, takže jest vyloučeno, aby manžel mat
ky žalobkyně byl zploditelem žalobkyně. Z názoru odvolatele, že počátek 
kritické doby je velmi blízký době, kdy matka žalobkyně se stýkala napo
sledy se svým manželem, nelze pro skutkový stav nic. vyvozovati, neboť 
zákon zná 'pouze přesně vymezenou kritickou dobu, to znamená, . že otcem 
dítěte může býti pouze ten, kdo s matkou v kritické době obcoval. Nejzazší 
hranicí kritické doby je třístý den, počítaný zpět ode dne narození dítěte. 
Třístý den jako nejzazší hranici určil zákon proto, že zplození dítěte před 
touto doboú je podle přírodních zákonů vyloučeno. 

Tato žaloba není, jak procesní soud správně zjišťuje, žalobou podle § 158, 
159 obč. zák. Nejde tu o žalobu na oduznání manželského původu, nýbrž 
o žalobu na zjištění pokrevního původu, odlišného od manželského původu. 

Otázka pokrevního původu žalobkyně může býti předmětem určovací 
žaloby podle § 228 c. ř . s., neboť pokrevní původ představuje právní poměr 
podle § 228 c. ř. s. Zalobkyně má právní zájem na zjištění svého .skutečné
ho pokrevníp.o původu, pokud jde o otázku, zda žalobkyně má arijského 
nebo židovského zploditele. Tento názor zastává judikatura říšského sou
du, jež v podobných případech připouští určovací žalobu podle ,§ 256 ně
meckého civilního soudního řádu. Podmínky přípustnosti určovací žaloby 
podle § 228 c. ř. s., platného v Protektorátě Cechy a Morava, jsou tytéž ja
ko podmínky určovací žaloby podle § 256 něm. civilního soudriího řádu. 
Proto vrchní soud souhlasí s názorem ří'šského soudu, že výše zmíněná 
určovací žaloba je přípustná i podle § 228 c. ř . s., platného v Protektorátě 
Cechy a Morava . 
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Obhájce manželského původu je pasivně legitimován i pro žalobu na 
zjištění pokrevního puvodu žalobkyně, neboť zastupuje ve~ejný zájem o 
materiální pravdu. (Rozhodnutí říšského soudu ze dne 2. října 1939-VIII . 

. - 142/39, které bylo ve výtahu uveřejněno v časopisu Deutsche Justitz z r. 
1939 na straně 1837.) 

Ne j v y.š š í s o u d částečně vyhověl dovolání žalovaného opatrovníka 
k obhájení manželského puvodu a napadený rozsudek odvolacího soudu 
i rozsudek prvnÍho soudu změnil tak, že se zamítá žalobni ža~ost, aby bylo 
určeno, že žalobkyně je pokrevní dcerou Bohumila H. JinaK odvolání ne
vyhověl, takže výrok soudu první stolice, že žalobkyně není pokrevní dce-
rou Karla G., vstoupil v moc práva. . 

Z důvodů nejvyššího soudu: 
Dovolání, opřené o dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci 

(§ 503, čís. 4 c. ř. s.), je částečně opodstatněno. 
I. Nelze přisvědčiti dovolání, že při žalobě o určení pokrevního původu 

nejde o určení právniho poměru podle § 228 c. ř . s., ale o~Jištění skuteč
nosti, že žalující strana nebyla zplozena tím, kdo podle zákona je jejím 
manželským otcem. Pokrevní původ, pokrevní poměr má význam a účinky 
jak v nyní platném právu veřejném, tak i v právu soukromém a přesahuje 
svým významem vztahy osob na sporu zúčastněných, pro něž má podle zá
konů o židech zvláštní význam co do jejich osobního stavu. ·Je tudíž práv
ním poměrem ve smyslu § 228 c. ř. s . Zalobkyně prokázala svůj nutkavý 
právní zájem na určení svého pokrevního původu a jsou tudíž splněny 
předpoklády určovací žaloby podle § 228 c. ř. s. 

Z toho, že nejde o odpírání manželskému původu podle §§ 158 a 159 obč. 
zák., neplyne, že nutno žalobu zamítnouti, jak má za to dovolatel. Je dů
sledkem podstatné změny právního řádu, že se soudy musí vypořádati 
s otázkoll pokrevního původu a důsledky z toho pro jednotlivce plynou
cími, dokud nedošlo k úpravě zákonné, a podřaditi tyto případy pod zákon 
(§ 7 obč. zák.). Jest proto "hleděti k podobným případům v zákonech 
zřejmě rozhodnutým" (§ 7 obč. zák.). Ježto určení, že žalobkyně svým pů
vodem nepochází od muže, který je podle zákona jejím man~elským otcem, 
dotýká se osobního stavu žalobkyně a podobá se odpírání manželského pů
vodu po~lle § 159 obč. zák., nutno obdobně podati žalobu, pokud jdeo určení, 
že žalob~yně pokrevním původem nepochází od muže, jenž -je podle záko- _ 
na jejím manželským otcem, proti opatrovníku k obhájení manželského 
zrození a provésti řízení analogicky podle předpisů platných pro odpírání 
manžels*ého původu (§ 158 obč. zák., čl. VI, čís. 1 uvoz. zák. k c. ř . s.), 
v němž platí ovšem ustanovení § 158 obč. zák. o důkazu, že totiž musí býti 
otcovství manžela matky s úplnou bezpečností vyloučeno. 

Ve v·ýše uvedených směrech posoudily tudíž nižší soudy věc správně, 
pokud jde o určení, že žalobkyně nepochází pokrevním původem od muže, 
který je podle zákona jejím manželským otcem, a v tom směru není uplat
něný dOvolací důvod nesprávného právního posouzení věcí (§ 503, čís. 4 
c. ř . s.) opodstatněn. 

II. Opatrovníku k obhájení manželského zrození nelze však samotnému 
za život,a pokrevního otce přiznati ani podle analogického výkladu platné
ho práva pas:vní legitimaci k určení, že žalobkyně pochází pokrevním pů
vodem od Bohumila H. Je-li pOkrevní poměr poměrem právním, nelze roz
hodovati ve sporu, v němž jde o to, pochází- li žalobkyně původem od urči
té osoby, bez její účasti jako strany žalované ve sporu. Platí tudíž zásada 
civilního řádu soudního, že se rozsudek týká toliko stran na sporu zúčast
něných (res iudicata ius facit inter partes tantum) . Prohlášení s v ě rl k a 
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Bohumila H. (č. 1. 7), že souhlasí, aby bylo soudem vysloveno, že žalob
kyně je jeho pokrevní dcerou, nemá významu co do rozsudečného výroktl. 
VUle stran nebo jiných účastníků ve sporu se může uplatňov~ti co do před
pisů soudního řízení jen tam, kde a pokud to civilní soudní řád připouští. 
Rozsudek podle civilního soudn~ho řádu může upravovati sporný poměr 
jen mezi stranami sporu. Pokud tedy bylo do rozsudku pojato i určení, že 
žalobkyně je pokrevní dcerou Bohumila H., je dovolání důvodné a bylo 
rozhodnouti , jak se stalo. -kg. 

Z judikatury nejvyššího správního soudu. 

A. Ve věcech administrativních. 
I. Věci ústavní a všeob~cné. 

Odepřela-li obec pobytu uznati nárok na výslovné přijetí do svazku do
movského, nesmí politický úřad, rozhoduje podle § ~ 6 odst. 2 zák. dom. 
Č . ~ 222/1896 ř. z. o odvolání, vyhověti mu jen proto, že obci pobytu se ne
podař'ilo vyvrátiti pouhá nedokázaná tvrzení žadatelova. - Přiznání do
movského práva nelze odůvodniti tím, že nebyly zjištěny okolnosti, z ~nichž 
by se dalo usuzovati, že osoba, o jejíž domovské právo se jedná, měla 
úmysl pobyt v obci přerušiti. (3. října 1940, č . 6305/38-3.) 

Pouhá okolnost, že osoba (choromyslná od narození) se zdržovala v obci 
z opatření svých příbuzných, není sama o sobě okolností vylučující dobro
volnost pobytu ve smyslu § 2 domov. zákona. (30. října 1940, č . 3895-38-4.) 

II. Samospráva a samosprávné finance. 
Učinila-li obec opatření , aby její lidé v zimní době na potočním brodu, 

který je jako veřejná komunikace v její péči, prosekávali led v rozSahu 
pro přejetí brodu potřebném (v šíři vozu), COž tito také činili, a dále vý
stražnými tabulkami - byť i šlo o zařízení trvalé - na eventuelní pře
kážky a závady brodu náležitým způsobem upo:wrni1a, vyhověla pro tuto 
dobu své povinnosti udržovati brod s hlediska ručení za škodu úrazem 
podle § 37 ob. zříz . čes . (25. září 1940, č. 2259/37-7.) 
. Skutečnost, že nabyvatel, aniž k tomu byl zmocněn zcizitelem, podal 
příznání k dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí, právě tak jako i sku
tečnost, že vyměřující úřad, přijav přiznání nabyvatelovo, vyzval zcizitele 
k vyjádření, resp. k dohodě o ceně, nechrání zcizitele před následky pre
kluse podle § 16 dávko práv. (13. října 1940, č. 4250/38-3.) 

Zemský úřad, rozhoduje v pořadu instancí o odvolán: proti rozhodnutí 
městské r,ady v Brně o tom, že určitý podnik náleží mezi podniky převa
hou přepychové (ve smyslu pravidel o dávce z útraty za poživatiny a ná
poje ve veřejných zábavních místnostech převahou přepychových, plat
ných v 1. 1935/36) , je oprávněn a povinen samostatně si zjistiti podstatné 
znaky legálního pojmu "místnosti převahou přepychové" . (9. října 1940, 
č. 616/38-4,) 

III. :livnostenské a pracovní právo. 
Nejde-li o živnostenské oprávnění, jehož rozsah je vymezen zákonným 

předpisem, nelze od řízení předepsaného v § 36 odst. 2 živn. ř . upustiti ani 
v případě, kdy živnostenský úřad na podkladě § 146 odst. 4 živn. ř . zrušuje 
vydaný živnostenský list proto, že byl vydán bez předložení průkazu způ
sobilosti, ačkoliv obsahem ohlášené živnosti je činnost, která tvoří obsah 
živnosti prohlášené zákonem za řemeslnou . (15. října 1940, č . 2147/38-4.) 

V řízení zavedeném proti živnostníku, kt~rý zneužívá svého oprávriění 



Ib
nI. 
~d
ští. 
lěr 
že 

y-lo 
I 

:10-
lm. 
!le
do
chž 
ěla 

bci 
ro-
4.) 

[du, 
ahu 
vý
lře
luto 
:em 

Idal 
ku
tele 
)re-

rlUtí 
~va

ná
lat
~tné 
1940, 

~ým 
ani 

suje 
:pll
)sah 
3-4.) 
hění 

153 

k tomu, aby bylo kryto neoprávněné provozování živnosti třetích osob, 
nemá živnostenské společenstvo postavení procesní strany a není proto 
legitimováno ani ke stížnosti na nss proti konečnému výroku živnosten
ského úřadu, vydanému na podkladě § 133 ž. ř. (24. října 1940, č. 31/40-3.) 

Šití oděvů na míru a zkoušení během výroby není výlučným znakem 
řemeslnické povahy živnosti. (5. září 1940, č. 5952/37-3.) 

"Koncesí hostinskou a výčepnickou", jakož i provozem této živnosti, ja
ko schválený náměstek nebo pachtýř ve smyslu § 3 odst. 1 bod 1 písm. a) 
zák. Č. 112/1927 Sb. rozumí se toliko oprávnění a provoz podle právního 
řádu v tuzemsku platného (živYJ.ostenského řádu). (9. září 1940, č. 268/39-3.) 

Rídí-li se odborová organisace, přiznávajíc ve smyslu § 4 odst. 1 č. 5 zák. 
č . 267/1921 Sb. podporu v nezaměstnanosti a příspěvek k této podpoře, 
předpisy v tomto zákoně, resp. prováděcím nařízením Č. 186/1924 Sb. da
nýini, má 'stihatelný nárok na to, aby jí byla tato řádně a podle předpisů 
přiznaná příplatková podpora refundována (§ 3 zák.). (16. září 1940, 
č. 4528/38-2.) 

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 39/1928 Sb. o ochraně domácího trhu práce ve 
znění vlád. nař. č. 82/1937 Sb. pozbývá platnosti také ósvědčení, jež bylo 
vydáno cizinci podle § 2 odst. 2 uvedeného zákona před 31. květnem 1937, 
jestliže se tento cizinec vzdálil ze zdejšího území, třebas jen dočasně. 
(15. října 1940, Č. 4203/38-4.) 

I za účinnosti vlád. nař. Č. 82/1937 Sb. může býti osvědčení, vydané ci
zinci podle § 2 odst. 2 zák. Č. 39/1928 sb., prohlášeno úřadem za neplat
né, jestliže cizinec přestal býti zaměstnancem podle cit.' zákona. (15. října 
1940, Č. 4857/38-2.) 

Zřízení závodního výboru nelze odpírati z toho důvodu, že v závodě ne
bylo během minulého roku zaměstnáno trvale (celoročně) aspoň 30 zaměst
nanéů. (15. října 1940, č. 6238/3'8-3.) 

K rozhodnutí o námitkách podjatosti vznesených proti předsedovi ko
misé podle zákona o záv. výborech a zároveň všem členům této komise je 
podle §32 vlád. nař. Č. 2/1922 Sb. povolán rozhodnouti předseda přísluš
ného sborového soudu. - Jestliže protí návrhu akciové společnosti, aby 
člen -jejího závodního výboru byl zbaven funkce, tento člen namítá, že se 
správní rada této akciové společnosti neusnesla řádně na podání stížnosti 
k rozhodčí komisi podle zák. o závodních výborech, musí se rozhodčí ko
mise s touto námitkou vypořádati. (21. června 1940, Č. 3222/38-4.) 

IV. Veřejné pojišťování a sociální péče. 
Nemocenská pojišťovna je podle odst. 2 § 30 a) nov.ely k poj. zák. Č. 

112/1934 Sb. oprávněna žádati, aby politický úřad I. stolice rozhodl o po
jistné příslušnosti pojištěnce, který již u jiné pojišťovny, po názoru žá
dajíci pojišťovny nepříslušné, přihlášen není. (4. října 1940, Č. 3089/37-3.) 

Spblupodnikatelem provozu kinematografického podniku ve smyslu 
§ 69 odst. 1 č. 1 pens. zák. č. 26/1929 Sb. není majitel kinematografické 
licence, který přes zákaz § 9 min. nař. 191/1912 ř. z. svoji licenci přenechá 
třetí osobě ku provozu na její účet a risiko, když při tomto provozu sám 
nevyvíjí žádnou činnost podnikatelskou. (ll. října 1940, Č. 6027/38-4.) 

Spólupodnikatel neručí podle § 170 odst. 1 poj. zák. za pojistné, za které 
ručí podnikatel jako nabyvatel podle § 171 poj. zákona. (23. října 1940, 
č. 2625/38-3.) 
- Předpis § 4 odst. 2 zák. Č. 142/1920 Sb. ve znění zák. Č. 139/1922 Sb., po

kud mluví o "válečném poškozenci", jenž byl "přijat" do služeb veřej
ných korporací tam uvedených, vzt.ahuje se na válečné poškozen ce, jichž 
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služební nebo pracovní poměr byl teprve nově založen po nabytí nároku 
na důchod válečného poškozence. (26. června 1940, č. 4255/37-6.) 

Pomáhá-li manželka válečného poškozence tomuto při prodeji v trafice, 
nelze tuto její činnost pokládati za výdělečnou činnost ve smyslu § 10 
odst. 2 zák. Č. 142/1920 Sb. ve znění zák. Č . 39/1922 Sb. (28. června 1940, 
č. 1423/36-9.) 

S hlediska "události, zakládající nárok na důchod", jakož i počítání jed
noroční lhůty k přihlášce nároku podle § 28 zák. Č. 142/1920 Sb. nerozho
duje forma (dočasné či trvalé) pensionování (topiče na lokomotivě), nýbrž 
- při splnění ostatních předpokladů přiznání invalidního důchodu -
skutečnost, že pensionováním došlo ke snížení příjmů . (28. června 1940, 
Č. 4786/37-7.) 

Slovy "k jejichž vý.živě je válečný poškozenec podle zákona povinen 
přispívat:" v § 2 odst. 2 zák. č. 142/1920 Sb. rozumí se osoby, které zásadně 
m ohou míti alimentační zákonný nárok vůči válečnému poškozenci, aniž 
je třeba, aby in concreto povinnost jeho efektivně musila nastati. (2. čer
vence 1940, Č . 2680/35-11.) 

I při zjišťování výše příjmu z trafiky (t. j. z prodeje tabákových výrob
ků, kolků, poštovních cenin a směnek), směrodatného pro přiznání a urče
ní výše invalidní renty po rozumu § 4 odst. 1 zák. Č. 142/1920 Sb., dlužno 
postupovati podle ustanovení k § 2 odd. a) odst. 1 vlád. nař. Č. 363/1922 Sb. 
(3. července 1940, č. 5410/36-6.) 

v. Stavební, vodní a zdravotní právo. 

Pozůstává-li stávající stavební objekt kromě budov regulační čarou 
dotčených i z budov, jež regulační čarou tangovány nejsou, musí úřad 
před vydáním stavebního zákazu podle odst. 1 § 15 stav. ř . pro město Brno 
(zák. Č . 63/1894 z. z. mor.) skutkové okolnosti, důležité pro rozhodnutí" po
kud jde o stavební změny na budovách regulační čarou nedotčených , 
zjistiti procesně nezávadně, zejména za účasti stran. (30. října 1940" 
Č . 3535/38-3.) 

Povolení štítové zdi 15 cm silné podle § 27 zák. o staveb. ruchu č . 
65/1936 Sb. je přípustno jen . tehdy, jde-li o současnou stavbu sousednich 
domů. (18. září 1940, č . 6106/38-2.) 

Pojem požární zdi ve smyslu § 56 čes . stav. řádu není omezen pouze na 
zdi štítové. (ll. listopadu 1940, Č. 46'80/38.3.) 

Není nezákonné, odepře-li úřad potvrditi změnu plánu polohy, vyvola
nou projektem rekonstrukce a rozšíření nádraží v místě, z toho důvodu, 
že situace nádražní budovy jakožto ústředního bodu nového regulačního 
řešení není dosud definitivně stanovena. (6. listopadu 1940, Č . 3962/37-4.) 

Okolnost, že nějaká stavba, která o sobě neodporuje platnému plánu 
polohy, učiní snad v budoucnosti nutnou · nebo žádoucí změnu tohoto plá
nu, nemůže odůvodniti požadavek, aby ne.byla povolována, dokud nebyla 
projednána změna plánu polohy. (6. listopadu 1940, Č . 5619/37-6.) 

Při parcelaci pozemku do regulačního plánu nepojatého nebo při pře
měně takového pozemku na parcelu stavební, p o případě při určování re
gulační nebo stavební čáry, je stavební úřad oprávněn a povinen posou
diti projekt také s všeobecného hled:ska § 2 čes. stav. ř . a uplatniti vše
chny direktivy zákonné, které jinak generel ně dává již plán reguláční. 
.Legitimovaný interesent mŮže v tomto řízení uplatniti všechny námitky, 

- jež by · jinak byl vznesl v řízení o plánu regulačním podle .§ 4 stav. ř . čes. 
-:(6. , Lstopadu 1940,č. 1536/39-3.) 

Úřad vodoprávní nemůŽe zamítnouti návrh na zjištění starého stavu ve 
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smyslu § 102 vod. zák. jediné z toho důvodu, že tvrzený stav vodního díla 
byl za- účinnosti vodního zákona svémocně změněn. (19. · září 1940, 
č. 3662/37-4.) 

Byla-li vydražena nemovitost ve svazku vodního družstva, stíhá vydra
žitele povinnost platiti pří,spěvky vodnímu družstvu splatné v den nebo 
po dni příklepu bez ohledu na to, zda břemeno, povinnost tuto podle § 62 
vod. zák. zakládající, bylo pojato ve smyslu § 146, Č. 3 exek. řádu do dra
žebních podmínek. (19. září 1940, č. 1950/37-4.) 

Z okolnosti, že vodní tok je hOľskou bystřinou, neplyne již samo o sobě, 
že projekt jakéhokoliv vodního díla na něm, i když samo svou povahou se 
jeví (ať již vůbec, ať jen zároveň i) jako vodní ve smyslu zákona vodniho, 
musí býti projednán vždy výlučně jen podle zák. č. 117/1884 ř·. z. o neškod
ném svádění horských -bystřin. (29. června 1940, Č. 2695/37-7.) 

Vlastník níže položeného vodního díla nemůŽe se na základě pouhého 
konsensu jemu uděleného, který neukládá též vlastníkovi tekoucí soukľo
mé vody hoření, aby se zdľžel nakládání vlastní vodou, resp. aby ji po
stoupil vlastníku díla níže položeného, domáhati toho, aby vlastník jemu 
patřící soukľomé vody neužíval. (24. čeľvna 1940, Č. 5550/37-4.) . 

Pro otázku, nastane-li v důsledku zřízení nové lékárny ohrožení exis
tenční schopnosti lékárny dosavadní, je ľozhodujícím jen, zda dosavadní 
lékárna bude vůbec schopna další existence; nerozhoduje tu, že rozsah 
obchodu dosavadní lékárny se zmenší. - Při rozhodování o udělení kon
cese ke zřízení nové lékáľny nepadá vůbec na váhu skutečnost, jakou 
částku do dosavadní lékárny její majitel investoval a jak se tato investice 
projevuje na čistém výnosu lékárny. (5. září 1940, č . 4608/38-2.) 

Podle § 15 odst. 2 zák. Č . 5/1907 ř . z., přejde-li veřejná lékárna, která je 
Pľovozována na základě koncese, po smrti majitele koncese dědictvím na 
jeho manželské potomky, mllže býti provozována dále na zák~adě staré 
koncese na jejiCh účet až do doby, kdy dokončí 21. rok věku, bez ohledu 
na to, zda snad descendent, o kterého jde, dosáhl již dříve úplné způsobi
losti k právním činům tím, že byl pľohlášen za zletilého. (9. září 1940, 
č. 2731/38-2.) 

VI. Skolské právo. 
Ustanovení § 2 odst. 2 vlád. nař. Č . 52/1923 Sb., jímž úchylkou z před

pisu věty 2. odst. 2 čl. V. zák. č. 251/1922 Sb. bylo stanoveno, že řed:tellim 
(správcům) škol započítává se do normální vyučovací povinnosti pouze 
vyučování předmětům povinným, je ve shodě se zákonem. - Ustanovení 
§ 2 odst. 2 vlád. nař . Č. 52/1923 Sb. nebylo modifikováno pľO ředitele 
(správce) škol také ustanovení věty 3. odst. 2 čl. V. zák . č. 251/1922 Sb. 
o honorování vyučování nepovinným předmětům. (4. července 1940, 
Č. 3692/36- 5.) 

VII. POlicejní a spolkové právo. 

Oprávnění říditi motorové vozidlo, jehož se užívá k veřejné dopravě 
osob, i když bylo uděleno před úč:nností zákona Č, 81/193.5 Sb., lze ode
jmouti za předpokladu, že ostrost zraková nečiní bez korekce nejméně 
'/B na lepším a 6/12 na horším oku; od této podmínky nelze upustiti (§ 79 
odst. 4 vl. nař. Č. 203/1935 Sb). (9. září 1940, Č . 2758/39-4.) 

Projev schůze, který se nestal způsobem předeps.aným ve spolkových 
stanovách, nenabývá povahy projevu vůle spolku ani tím, že se schůze 
zúčastnil bez námitek úřední zástupce. - Osvědčení, jímž úřad pouze po
tvrzuje, že podle učiněného oznámení stranou byli na valné hr·omadě spol
ku zvoleni určití funkcionáři, může býti odvoláno, když úřad zjistí, že in-
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formace strany, na základě níž bylo osvědčení vydáno, byla nesprávná. 
(27. září 1940, č . 2566/37-8.) 

VIII . • Uzení správní a řízení před nejvyšším správním soudem. 

Paragraf 81 odst. 2 správ. ř. č . 8/1928 Sb. neposkytuje úřadu II. stolice 
zákonného podkladu, aby k pouhému "rozkladu" změnil z důvodu veřej
ného zájmu výrOk úřadu I. stolice. (13. září 1940, č . 975/37-5.) 

Požadavek, vyslovený v § 19 odst. 2 větě druhé správního řádu č. 8/28 
Sb., že musí býti připojeny neb aspoň navrženy potřebné důkazy, pokud 
to povaha případu vyžaduje, týká se obsahu odvolání a nedostatek v tom
to směru není tudíž vadou formální ve smyslu odst. 3 cit. § 19. - V dvou
stranném procesu není odvolací úřad oprávněn z moci úřední prováděti 
důkazy v odvolání' nenabídnuté (§ 19. odst. 2 správ. řádu č. 8/28 Sb.) 
(12. září 1940, č. 3934/38-2.) 

V disciplinárním řízení před čestnou radou lékařské komory stanovený 
trest pokuty podle § 29 odst. 1 písm. c) zák. č. 113/1929 Sb. ve znění zák. 
Č. 176/1934 Sb. nemůže nss. přezkoumávati co do jeho přiměřenosti, pohy
buje-li se v mezích zákonné sazby. (3. července 1940, Č . 4734/37-4.) 

Zmeškala-li strana odvolací lhůtu proto, že rozhodnutí obsahovalo ne
správné poučení o podacím místě pro odvolání, nemůže nárok na navrá
cení v předešlý stav opírati o ustanovenÍ> § 84 odst. 1 Č. 2, a to ani ve spo
jení s § 71 odst. 2, podle něhož nesprávné a neúplné poučení nemůže býti 
str,aně na újmu. (10. října 1940, Č. 4006/38-5.) 

Podle vl. nař. č. 8/1928 Sb. jest úř.ad povinen přihlížeti k přednesu uči
něnému manželem při komisionelním jednání v zastoupení manželky, 
když plnou moc předložil sice dodatečně, ale dříve, než úřad ve věci roz
hodl. (31. října 1940, č . 4523/38-2.) 

Při posuzování včasnosti stížnosti do disciplinárního nálezu pracovní 
sekce představenstva inženýrské komory jako čestné rady podle § 24. zák. 
Č. 185/1920 Sb. nelze použíti ustanovení zák. č. 101/1896 5. z. o nezapočítá
vání dnů poštovní dopravy do stanovené lhůty ani přímo, ani analogicky. 
(19. září 1940, Č . 2170/38-3.) 

Nss, zkoumaje za účinnosti zákona z 15. prosince 1938 Č . 330 Sb. pl,at
nost vládního nařízení z 22. prosince 1933 Č. 252 Sb. o úsporných opatře
ních person~lních, vydaného podle § 1 zákona Č. 95/1933 Sb. o mimořádné 
moci nařizovací, prodloužené zákonem Č. 206/1933 Sb., nemůže zkoumati 
jeho platnost po věcné stránce. (18. září 1940, Č. 1768/38-6.j 
Lhůta, uvedená v § 17 zák. o nss-ě Č. 164/1937 Sb. pro rozhodnutí správ

ního úřadu o odkladném účinku stížnosti na nss, staví se podle § 4-8 cit. 
zák. v době od 1. července do 31. srpna. (23. září 1940, Č . 2384/39-2.) 

Proti výroku ministerstva veřejných prací, jímž byla v cestě instanční 
určena výše odškodného za pozemek vyvlastněný pro okresní silnici v Ce
ch ách, je stížnost k nss-u vzhledem k § 3 lit. a) zák o nss-ě nepřípustna, 
a to jak s námitkami věcnými, tak i s námitkami formálními, jež se tý
kají výroku samého nebo vyšetření podkladu pro určení výše odškodného. 
(25. září 1940, Č . 2733/37-4.) 

-Nenahraditelnou škodu, odůvodňující přiznání odkladného účinku stíž
nosti na nss podle § 17 zák. o nss-ě, rozuměti dlužno i škodu, která straně 
hrozí ne přímo z naříkaného rozhodnutí (in concr. parcel.- povolení), nýbrž 
jen nepřímo z výkonu dalšího správního ,aktu (in concr. staveb. povolení) ; 
pro jehož obsah je naříkané rozhodnutí ve sporném směru prejudicielní. 
(18. září 1940, Č. 4871/38-3.) 

Námitky, směřující proti rozhodnutí presidenta krajského soudu civil-' 
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ního, kterým byly pravoplatně zamítnuty námitky podjatosti vznesené 
proti předsedovi rozhodčí komise podle zákona o záv. výborech a zároveň 
jejím členům, jsou ve stížnosti podané na nález této rozhodčí komise -ve 
věci samé podle § 2 zákona o nejv. správ, soudě nepřípustné. ' (21. června 
1940, č. 3222/38-4.) . 

IX. Veřejní zaměstnanci. 
Otázku nuceného oddělení žití manželů ze služebních důvodů ve smyslu 

§ 8 odst. 1 lit. b) vlád. nař. Č . 252/1933 Sb. nelze Posuz'Ovati podle toho, že 
ke správnímu aktu o přeložení zaměstnance došlo na jeho vlastní žádost. 
(17. října 1940, Č. 1330/38-2.) 
"Doplňovacim přídavkem ženatých" v § 3 odst. 2 zák. Č. 267/1937 Sb., 

resp. v dřívějším předpisu § 6 odst. 2 zák. Č. 204/1932 Sb., který se do sráž
kové základny podle těchto zákonů nečítá, nelze rozuměti přídavek k od
počivným (zltopatřovacim) platům, ať již tento byl přiznán podle § 161 
plat. zák. Č. 103t 1026 Sb., nebo podle § 6 odst. 2 zák. Č. 70/1930 Sb. a § 42 
odst. 2 vlád. nař. Č. 96/1930 Sb. (26. září 1940, Č . 6659/38-4.) 

Pro snížení odpočivného platu ve smyslu § 7 vlád. nař. Č. 262/1933 Sb. 
je rozhodnou povaha vedlejšího příjmu v době, kdy byl vedle odpočiv-
ných platů vyplacen. (2. září 1940, Č . 3639/38-3.) , 

Zvýšení pel).s~ podle § 1 vl. nař. Č. 234/19,21 Sb. nelze považovati za zvý
šení procentní sazby rozhodné pro výměru odpoč:vných požitků . (26.- září 
1940, Č. 4988/38-2.) . 

Paragraf 212 odst. 1 plat. zák. Č . 103/1926 Sb. nepropůjčuje obci opráv
nění, aby při převodu platů svých úředníků na platovou soustavu tohoto 
zákona vyloučila pro ně účinnost předpisu § 17 zák. o obecních úřednícich 
Č . 35/1908 čes. z. z. ve znění zák. Č. 443/1919 Sb. o výši alimenta.ce. - Usta
novení § 17 posl. odst. zák. č. 35/1908 Č. z. z. ve znění zák. Č . 443/1919, podle 
něhož d:sciplinární řízení má býti skončeno v 8 týdnech !JO suspensi obec
ního úředníká, má povahu předpisu pořádkového, který neposkytuje úřed
níku stihatelný nárok vůči obci na to, aby lhůtu zachovala. (7, října 1940, 
Č. 475/39-2.) 

Odkazovaci usnesení podle § 122 odst. 3 služ. pragm. nemusí vykazovati 
specifikování činů po sttánce právní podle jednotlivých zákonných znaků. 
~ Doručení odkazovacího usnesení je účinným i proti obviněnému, sta
lo-li se do rukou jeho vykázaného právního zástupce. - Disciplinární ná
lez nemusí býti ve smyslu § 129 služ. pragm. vyhlášen téhož dn!,!, kdy ob
viněný skončil svoji obhajobu (§ 125 odst, 4 služ. pragm.). - Není nezá
konným ani vadným, jestliže disciplinární komi-se v 'Odkazovacím usne
sení (§ 122 služ. pragm.) nepřihlíží k vedlejším ustanovením trestního roz
sudku o podminěnosti odsouzení a nevyslovení ztráty volebního práva. '
Není nepřípustno, aby disciplinární komise určitou deliktní činnost subsu
movala i pod ustanovení více paragrafů než jediného (§§ 21 až 24), má-li 
tato deliktní činnost takovou povahu, jakou ten který paragraf předpo
kládá. - "Celkové dosavadní chování úředníkovo" ve smyslu § .99 služ. 
pragm. možno posuzovati i podle momentů dalších, vedle formální kvali
fikace (§§ 14 až 20 služ. pragm.) stojících, ale onoho chování se dotýkají
cich. (10. října 1940, Č. 3592/38-12.) 

B. Ve věcech finančních. 
I. Přímé daně. 

Obnos, vyplacený najednou v roce 1936 poplatníkovi z titulu neprávem 
zkrácených pensijních požitků za dobu dřívější, patří zásadně do základu 
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důchodové daně jak za berní rok 1936, tak i na berní rok 1937 podle části 
druhé čl. 1 odst. 1 přechod . ustanovení zák. č. 226/1936 Sb. (27. června 
1940, č. 5960/38-4.) 

Cástky, které otec poskytoval k tíži svého kapitálového účtu v podniku 
synovi jako alimentační příspěvky, jsou u .syna zdanitelným důchodem 
podle § 7 odst. 1 a § 13 odst. 1 zák. o př. d.; okolnost, že částky ty byly 
zdaněny u otce, nezakládá dvojí zdanění. - Ustanovení § 11 odst. 2 zák. 
o př. d. o nezdanitelnosti náhrady služebních výdajů nelze analogicky 
vztahovati na příjmy z jiných pramenů než ze služebního poměru. (4. října 
1940, č. 1737/38-2.) 

Jestliže poplatník na výzvu úřadu,aby věrohodným způsobem prokázal, 
že příspěvky sestrám jsou břemenem ve smyslu § 15 Č. 2 zák. o př. d., na
bídl důkaz svědeckým výslechem svých ses~er, je věcí úřadu, aby nabíd
nutý dů:k·az provedl, a nejde o přesunutí důkazního břemene na úřad. 
(6. září 1940, Č. 1472/39- 2.) 

Pojistné, placené za pojištění . proti věcným škodám, které se týká ne
movitosti, z níž příjem není v tuzemsku podroben dani důchodové (§ 16 
odst. 2 zák. o př. d.), není srážkovou položkou podle § 15 Č. 1 ht. c) zák. 
o př. d. - Ustanovení § 15 Č . 1 písm. d) a § 11 odst. 2 zák. o př. d. nemohou 
přijíti v úvahu pro otázku odčitatelnosti cestovních výdajů poplatníko
vých z tantiem, vyplacených jemu z titulu jeho funkce jako člena správní 
rady akciové společnosti. - Náklady na honitbu, provozovanou z osobní 
záliby, nikoliv k účelům výdělečným, nejsou podle § 17 Č. 4 zák. o př. d. 
odpočitatelné. - Vznese-li poplatník v řízení o vyměření daně námitku, 
že daně jím placené nebyly výběrčím úřadem správně zúčtovány podle 
ustanovení § 273 odst. 3 zák. o př. d., musí vyměřovací (odvolací) úřad 
dříve, než rozhodne o odpočtu podle § 15 Č. 1 lit. e) téhož zákona, poskyt
nouti poplatníku možnost domoci se u příslušné berní správy rozhodnutí 
o zúčtování podle § 273 odst. 3 cit. zák. (10. října 1940, Č. 3310/38-4.) 

Pro zdanitelnost poplatníkova důchodu za určitý berní rok rozhoduje, 
kdy příjmu bylo skutečně dosaženo, bez ohledu na to, kdy a 'jak vznikl 

. právní nárOk na výplatu, kdy byl nárok ten splatný a zda-li nárOk na to, 
co bylo skutečně vyplaceno, je již nezměnitelně . stanoven čili nic. - Ode
čtení. sr:ážkového paušálu podle § 15 Č. 1 písm. d) zák. o př. d. je přípustné 
při služebních pož:tcích, uvedemých v § 11 odst. 1 č. 1 a 2 téhož zákona . 
(24. září 1940, Č. 2570/38- 2.) 
Důkaz knihami nelze pokládati za zdařený, jsou-li v sestavě, před:o

žepé jako počá.teční bilance, některá data přelepena ·a druhy uvedeny jen 
odhadem. - Ustanovení § 324 odst. 3 zák. o pf. d. - platné vzh'ledem 
k § 334 i pro řížení odvolací -, .e vyměřovací úřad, nabude-li přesvědče
ní, že při rozhodnutí nutno se odchýliti od knihovních zápisů, jest povi
nen ve sdělení tom uvésti skutkové okolnosti a úvahy, které byly proto 
rozhodny, načež je poplatníkovi volno do lhůty patnáctidenní podati ná
mitky neb nabídnouti důkazy jiné, předpokládá, že předložené knihy jsou 
vedeny řádně podle obch. zákona. (22. října 1940, Č. 1462/38-3.) 

Zisky ze zcizení majetkových předmětů za provozovánízernědělského 
podniku poplatníka, vedoucího o svém hospodářství knihy, vykazující čí
selně ryzí. příjem, jsou důchodem dani podrobeným podle § 7 odst. 3 zák. 
o př. d. Č. 76/1927 Sb. - Zisk, docílený při výdělečném podniku za jeho 
provozování ze zcizení majetkových předmětů, jež tvoří součást základ
ního kap:tálu, podléhá zdanění podle § 7 odst. 3 zák. o př. d., při čemž 
nezáleží na tom, zda předměty ty byly či nebyly v provozu podniku. 
(18. října 1940 Č. 3341/38-2.) 

Pro výhodu podle § 1 odst. 1 zák. Č. 102/1921 (čl. III. odst. 2 uvád. usta-. 
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novení k zák. o př. d.) není průkaz doklady o okolnosti, že ve smyslu odst. 
7 cit. § 1 bylo věnování budov převážně k účelům obývacím vloženo do 
pozemkových knih jako reální břemeno nahrazen doklady o tom, že do 
pozemkových knih bylo vloženo zástavní právo podle § 62 vl. nař, 191/1921 
k zajištění konvenční pokuty stavebníl<;a při nesplnění povinností podle 
určitých ustanovení zák. o stavebním ruchu Č. 100/1921. (17. října 1940 
Č. 1778/38-3.) 
Ručení manžela za daň důchodovou podle § 264 odst. 1 č. 6 zák. o př . d. 

za uvedených tam předpokladů se vztahuje jen na daň předepsanou dru
hému manželu za dobu, v níž žil s ním ve společné domácnosti ; ručení 
toho se uvaruje jen ten manžel, který skutečnost, že nenabyl jmění od 
druhého manžela, prokáže. - Veškeré námitky, proti ručení za daň nutno 
uplatniti v odvolací lhůtě, která je lhůtou propadnou. (31. října 1940 
č. 6234/38-2.) 
Přípustnost odhadu výše důchodu nebo výtěžku dani podrobenému po

dle § 327 odst. 1 a 2 zák. o př. dani není závislá na okolnosti, že se po
platník octl v kontumaci podle § 309 odst. 1 nebo § 325 ódst. 1 téhož zá
kona. - Nabídl-li poplatník v odpovědi na dekret důkazy svědky a znal
cem za tím účelem, aby vyvrátil pochybnosti úřadu výzvou mu 'oznámené 
ohledně spolehlivosti předložených dokladů, je pov:nností úřadu, aby' dů
kazy provedl nebo poplatníku sdělil, proč nabídnuté důkazy odmítá. 
(7. listopadu 1940 Č. 5527/38- 2.) 

Renta, kterou ascendent poskytuje descendentce dotis causa, není odčí
tatelná jako břemeno podle § 15 Č . 2 zák. o př. d. (7. listopadu 1940 
č. 1581/38-2.) 

Používáním pozůstalosti ve smyslu § 24 odst. 3 zák. o př. d. rozumí se 
jen používání pozůstalosti, které soud přenechá dědicům podle § 810 ob. 
zák. obč. a § 145 nesp. pat. (6. listopadu 1940 Č. 365/39-2.) 

Ustanovení odst. 3 písm. b) prov. nař. Č . 15/1937 Sb. k čl. 1 odst. 3 zák. 
Č. 226/1936 Sb., že úlevy podle čl. 1 odst. 3 zák. bude účasten též poplatník 
daně důchodové, pozbude- li určitého pramene příjmu, čímž jeho důchod 
klesne na částku podle § 3 od daně osvobozenou, je ve shodě se zákonem; 
nelze však z něho vyvozovati, že úlevy té není účasten poplatník, jehož 
jeďný pramen příjmu během roku sice zanikl, ale jehož příjém, docílený 
po dobu jeho trvání, na minimum § 3 zák. o př. d. nepoklesl. - Vznesl-li 
poplatník ve svém podání vedle žádosti za odpis daně důchodové, vymě
řené úřadem 1. stolice, podle čl. 1 odst. 5 části druhé zák. o př. d. Č. 226-
1936 i odvolací petit stejného obsahu, není berní správa příslušna rozho
dovati o tomto odvolacím požadavku. (18. listopadu 1940, Č. 152/39-2.) 

Zanedbáním povinnosti stranou podle ustanovení § 277 odst. 3 zák. o př . 
d o promlčení vyměřovacího práva jest i objektivní nesprávnost údajů 
přiznání. - Dovolal-li se poplatník v přiznání k dani důchodové jako ve
řejný společník firmy bilance, ' připojené k přiznání k všeobecné dani vý
dělkové toto společenské firmy, v níž byla pozůstalost po zemřelém ve
řejném společníku označena jako veřejná společnice a zúčastněná' ''' na 
majetku společnosti . ač byla pouze tichou společnicí firmy, jde o objek
tivně nesprávný údaj přiznání. (28. listopadu 1940 Č. 423/38-3.) 

Ustanovení prov. nař. Č . 175/1927, jednající v odst. 4 písm. a) k § 11 odst. 
3 a 4 zák. o př. d. o representačnkh přídavcích jako součástí příjmu ze 
služebních požitků a v odst. 2 k ·§ 17 Č. 4 o neodpočitatelnosti representač
ního paušálu, mají na mysli takové representační příspěvky, které jsou 
dány příjemci k jeho volné disposici bez jakékoliv povinnosti k jejich vy
účtování. - Spotřební společenství domácnosti podle § 5 odst. 4 zák. o př. 
d. nevyžaduje stálého spolubydlení všech osob, tvořících skutečné spo-
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třební společenství, nýbrž stačí, jsou-li tyto osoby vydržovány z prostřeq
ků tohoto společenstvÍ. - Ustanovení § 15 č . 2 zák. o př. d. o odčitatelnosti 
pravidelných příspěvků vztahuje se na příspěvky, poskytované rodiči dě
tem, jež nejsou příslušníky jejich domácnosti. - Poplatník nemá práv
ního nároku na poskytnutí slevy daně důchodové podle § 21 odst. 1 zák. 
o př. daních. (18. prosince 1940 č. 2296/38-2.) 

Zaplatil-li zaměstnavatel za zaměstnance I)a dani ' důchodové vice, než 
činí jeho daňový dluh, není přeplatek ten dani podrobeným důchodem ve 
smyslu § 7 zák. o př. d., resp. dani podrobeným požitkem ve smyslu § 184 
odst. 2 zák. o př. d. - Cástka, zaplacená zaměstnavatelem za zaměstnance 
na úhradu přechodné přirážky k dani důchodové, resp. daně z vyššího 
služného a zaúčtovaná berním úřadem podle § 273 odst. 3 zák. o př. d. 
k úhradě dlužné daně důchodové, poplatníku. - Zaměstnanci k přímému 
zaplacení předepsané, resp. jeho daně z vyš~ího služného, je zdanitelnou 
součástí příjmu zaměstnancova ve smyslu § 7 odst. 1 a § 11, pokud se týče 
§ 184 cit. zákona. - Základem daně z vyššího služného je výše služebních: 
požitků, jak byla stanovena k dani důchodové příslušným ll: tomu orgá
nem vyměřovacím, po případě o odvolání rozhodujícím. (20. prosince 1940 
č . 2505/38-3.) . 
Vyměření daně důchodové a všeobecné daně výdělkové pro tuzemskou 

fysickou osobu na berní rok 1937 podle průměru daňových základů let 
1933-1935 podle čl. 1 odst. 5 části druhé zák. č. 226/1936 děje se na žá
dost poplatníkovu, nikoliv z moci úřední a žádost nutno podati nejpozději 
Ve .lhůtě odvolaci; o žádosti rozhoduje v první stolici dáňová komise 
a v druhé stolici odvolací komise daňová. (18. prosince 1940 č . 1588/39-2.) 

Ustanovení § 325 odst. 1. zák. o př. d. ve znění zák. č. 226/1936, že 
úřad je povínen ·přihlížeti ke všem pomůckám, které má po ruce (ke zna
leckým posudkům), dlužno použíti i v případech, kdy úřad vyslovuje 
kontumační následky ve věci přímých daní za léta 1935 a předchozí v roz
hoc;lnutí, vydaném za účinnosti zák. č. 226/1936. - Poplatníka, který nevy
hověl výzvě úřadu, aby předložil obchodní (hospodářské) knihy, stíhají 
kontumační následky podle § 325 odst. 1 č. 4 zák. o př.d. - otázku, 
zda, nabídnutý důkaz knihami mohl vnésti světlo do otázky, jež byla na . 
sporu, lze posouqiti teprve po provedení důkazu. - Ocitl-l~ se poplatník 
v kontumaci podle § 325 odst. 1 zák. o př. d. ve znění zák. č . 226/1936, 
je rozhodnutí odvolací stolice s hlediska ustanovení odst. 10 prov. nař. 
č. 15/1937 Sb. "K § 334 odst. 1 až 4" dostatečně odůvodněno , když úřad 
vyslovuje kontumační následky, uvedl v rozhodnutí důvod, ria základě ně
hož byly tyto následky vysloveny, a odůvodnil stanovisko, jež zau;al 
k pomůckám, použitým podle § 325 odst. 1 cit. zák. - Ustanovení odst. 
3 prov. nař. č. 15/1937 Sb. "K § 324 odst. 1 a 2" zák. o př. d. ve znění zák. 
č. 226/1936 - týkajíci se odůvodnění, proč úřad nepřihlížel ke znalecké 
výpovědi - předpokládá, že poplatník nebyl v kontumaci. - Poplatník, 
kterého stihly k~mtumační následky podle § 325 odst. 1 zák. o př. d. ve 
znění zák. č. 226/1936, nemůže ve stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu 
brojiti vě~ně proti hodnocení pomůcek úřadem použitých. (3. září 1940 
č. 1983/38-2.) I ' 0_-:-" .,..:~ ,~ 

Ustanovení § 310 odst. 2 č. 2 zák. o př. d. neukládá úřadu, aby po
platníku v každém případě uložil provedení důkazu určitým způsobem. -
Okolnost, že úřad má po ruce vyměřovací pomůcky, nevylučuje použití 
kontumačních následků podle § 325 odst. 1 zák. o př. d., nýbrž má existen
ce pomůcek význam teprve pro vyměření daně, k němuž dochází v pří
padě, že se poplatník octl v kontumaci z důvodů, uvedených v § 325 
odst. 1 č. 1 až 4 cit. zák. (16. prosince 1940 č. 6010/38-2.) 
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Výrok zemského nnančního ředitelství, ZruSUJ1Cl předpis všeobecné da
ně výdělkové spolku podle § 256 odst. 4 zák. o př. d. pro nezákonnost, 
ježto podle znění stanov spolku je dána subjektivní povinnost ke zvláštní 
dani výdělkové pro dotčené berní roky, není meritorním rozhodnutím 
o povinnosti spolku ke zvláštní dani výdělkové podle § 68 oqst. 1 cit. zák. 
č . 76/1927. (17. prosince 1940 č . 2325-39/2.) 

Ustanovení čl. 4 části druhé zák. o př. d. č. 226/1936, podle něhož mimo
řádný odpis pro investice podle § 10 odst. 2 věty 2,a § 55 odst. 1 téhož 
zákona, započaté nebo provedené před 1. lednem 1936, který byl zaúčto
ván k tíži obchodního roku 1936 v účetní závěrce za tento obchodní rok 
a v této plné výši, je srážkovou položkou k dani důchodové a k všeobec
né dani výdělkové na berní rok 1936, není odpočitatelnou položkou k těm
že daním na berní rok 1937., nelze vztahovati na investice, provedené v ob
chodním roce 1936. (13. prosince 1940 č . 4962/38-3.) 
Kontumační násleq.ky podle § 325 odst. 1 zák. o př. d. může pro poplat

níka přivoditi jen néospravedlněné nesplnění příkazu, daného mu ve vý
zvě úřadu, nikoliv případné nezdaření důkazu jím na danou výzvu včas 
nabídnutého. (5. prosince 1940, č . 488/39-2.) 

Výhoda snížení všeobecné daně výdělkové podle § 57 odst. 6 zák. o př. d. 
je závislá na splnění dvou podmínek, a to jednak na tom, že kapitál pod
statně nespolupůsobí ' na dosažení výtěžku podniku - nerozhodné jel zda 
kap:·tál jest v podniku činitelem v první řadě v úvahu přicházejícín;t - , 
jednak na tom, že výtěžek jest podmíněn osobní činností poplatníkovou 
tou měrou, že trvalé provozování poplatného podniku není možné bez, čin 
nosti poplatníkovy. (6. prosince 1940, č. 6155/38-2.) 

Vydal-li universitní docent jedenkrát knihu svých přednášek s autor
ským honorářem od naklada·tele, m~lze jeho činnost pokládati za spisova
telské zaměstnání jakožto výdělečnou činnost ve smyslu § 46 od. 1 zák. 
o př. d. (5. prosince 1940, č. 5379/3'8-2.) 

Odvolací lhůta podle zák. o př. d. je lhůtou propadnou, tudíž odvolání 
v jeho celku, t. j. veškeré námitky odvolání musí býti učiněny v zákonné 
odvolací lhůtě, resp. 've lhůtě na žádost strany prodloužené, jinak jsou ná
mitky ty opožděné. - Není - pokud nejde o případy, spadající pod zvlášt
ní ustanovení § 256 nebo § 277 zák. o př. d. - zákonného ustanovení, které 
by úřadu ukládalo, aby přes meze včas podaného odvolání zkoumal, zda 
platebním rozkazem nebylo poplatníku ublíženo v jeho právech snad po 
jiné stránce nežli opravným prostředkem vytýkané, Úložka do ' reservny, 
zřízené veřejnou obchodní společností k úhradě náhrady škody, která 
vznikne opotřebením předmětů, jež se nestaly vlastnictvím společnosti, 
není odpočitatelnou položkou podle § 15 Č. 1 písm. b) zák. o př. d. (§ 55 
cit. zák.). (28. listopadu 1940, č. 5090/38-2.) 
Převzetí podniku jinou osobou nebo sdružením osob, ať singulární, ať 

universální sukcesí, rovná se podle § 60 odst. 2 zák. o př . d. vzniku nového 
podniku při zániku dřívějšího podniku. Nelze proto daně dluhované před
chůdcem, zaplacené však nástupcem, při měření všeobecné daně výděl
kovénovému podniku srážeti podle § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 zák. o pl'. d. 
(5. listopadu 1940, Č. 6046/38-2.) 

Odčitatelnou položkou podle § 15 Č . 1 písm. b) zák. o př. d. jsou odpisy, 
provedené na majet~ových složkách a tedy aktivních položkách podniku, 
při ·čemž je nerozhodno, provede-li se odpis přímo na příslušném aktiv
ním účtu, nebo vsunutím zvláštní korektivní položky na účtu pasivním. -
Odpis fiktivní pOložky, zřízené v dřívějším roce v aktivech bilance jako 
korektura pasivní položky bilanční, není odčitatelnou položkou podle § 15 
Č. 1 písm. b) zák. o př: daních. (4. listopadu 1940, č . 1340/38-2.) 
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Jde-li podle tvrzení strany o služební poměr povahy soukromopqívní, 
dlužno otázku pojmu služebního poměru ve smyslu § 47 odst. 1 č. 2 zák. 
o př. d. řešiti s hlediska práva občanského a tedy podle všeob. obč. zák. 
(§§ 1151 až 1164 ve znění novely Č. 69/1916); služební poměr ten pak musí 
vykazovati veškeré náležitosti, uvedené v cit. ustanoveních ob~anského 
zákoníka. - Pobírání pevného platu není již samo o sobě dostatečným 
průkazem existence služebního poměru. (31. října 1940, Č. 6859/38-2.) ' 

I když odvolací lwmise daňová má za to, že poplatníka stihly kontu
mační následky porne § 325 odst. 1 zák. o př. d., je povinna k námitce ód
volání zabývati se primérní otázkou, zda vzhledem k daňové amnestii pa
dle čL II 'vL nař. Č. 1/1936 lze dodatek k dani předepsati vůbec či nikoliv. 
(1. října 1940, Č. 1337/38-5.) 

Cástka, placená ročně podnikatelem býv. vlastníku podniku Z2 použí
vání dřívější firmy, aby byl získán okruh zákaznictva této firmy, který 
byl s ní spiat, je investičním výdajem, néodčitatelným podle § 17 č : 1 a 
§ 55 odst. 1 zák. o př. d. (17. září 1940, Č. 896/38-2.) '. 

Spolek, zřízený podle zák Č. 134/1867 ř. z., který k plnění své nevýdě
lečné statutární činnosti získává prostředky způsobem, který má zásadně 
povahu výdělečného podnikání, podléhá všeobecné dani výdělkové podle 
zák. o př. d. Č. 226/36 Sb. (17. září 1940, Č. 5103/38-2.) . 

O požadavku, vzneseném v odvolání z předpisu všeobecné daně výděl
kové na berní roky 1936 a 1937, aby tato daň se nevyměřovala na berní 
rok 1937 ve smyslu předposlední věty odst. 3 čL 1 části druhé zák. '0 př. d. 
Č. 226/1936 z důvodu, že pop].atník zemřel v roce 1936, přísluší rozhodovati 
odvolací stolici daňové. (17. září 1930, č. 5947/38-2.) 

Do základu všeobecné daně výděLkové, uložené notářskéinu koncipientu 
jako ' substitutu uprázdněného notářství z notářské činnosti, náležejí část
ky, přijaté jím po skončení substituce na palmární účty z dřívější nbtář
ské činnosti. - O úplném zastavení notářství jakožto výdělečného zaměst
nání podle § 59 zák. o př. d. nelze mluv:ti, pokud se vymáhají honorářové 
pohledávky, vzešlé z notářské praxe. (19. zMí 1940, Č . 199/39-2.) 

Úložka dci reservy pro kursovní ztr'áty, určená k úhradě kursovních 
ztrát u cenných papírů (zdejších a zahrp.ničních) .a valut, není odčitatelnou 
položkou pOdle § 79 písm. f) zák. o pi'. d. (9. října 1940, Č. 72/38-3.) . -- -

Poplatkový ekvivalent, ' připadajíc: na obchodní rok předchozí roku pro 
zdanění rozhodnému; není odčita~elnou položkou podle § 76 odst. 2 zák. 
o př. d. jeli proto, že platební rC'L:kaz na dotčené ekvivalentní desetiletí byl 
poplatníku dor"učen až v roce prů zdanění rozhodném, nebyl-'li předpis 
ekvivalentu na předešlé desetiletí nižší. - Při posuzování otázky, zda 'odp;s 
vyhovuje náležitostem, stanoveným v § 79 písm. f) zák. o ·př. d . pro jeho 
nezapočitatelnost do daňového základu, je pro finanční úřad směrodatné 
označení, pod kterým poplatník uvedl položku v účetní závěrce, která se 
stala podklademvyměřéní daně. - Odpis ztrát různého druhu při jed
TlOtném majetkovém souboru není odpočitatelnou položkou podle § 79 
písm. fl zak. · o př . daních. (30. září 1940, Č. 3004/38-3.) 

Posuzuje-li se určitá položka, vykázaná v účetní závěrce podniku ať již 
samostatně nebe jako složka položky úhrnně uvedené, buď jako -položka 
přičitatelná nebo jako položka odčitatelná, dlužno hleděti jednak k tomu, . 
v jaké vlastnosti byla vykázána dotčená ' položka v účetní závěrée podniku, 
z níž vyplývá 'rozvahový přebytek jednak k tomu, jakou povahu měla po
ložka ve vztahu k provozování podniku v rozhodném období. - Odpis ne
bo úložka do reservního fondu podle § 79 písm. f) zák. o př. d. je korekti
vem určité aktivní položky bilance za rozhodný rok a její vztah k dotčené 
aktivní bilanční položce musí býti patrný. - Cástka, kterou společnost 
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s r. o. zaplatila na úkor vykázaných bilančních přebytků podniku z běž
nýchvýtěžků obchodního roku pro zdanění rozhodného z důvodu závazku 
jejího společenského orgánu v upouštěcím řízení podle § 541 a násl. důch. 
trest. zák., je započ;tatelna do základu daně podle § 77 odst. 1 zák. o př. 
daních. (23. září 1940, č. 1377/38-5.) 

Částka, vedená v knihách a vykázaná v účetní závěrce obecního pod
niku jako příspěvek obci podle § 27 zák. Č. 329/1921 a placená obecní po
kladně k částečné úhradě nákladů obce na ústřední správu a na další vý
dajové účty obce, jest jakožto výběr obce co poplatnice podnikq na úkor 
ryzího výtěžku započitateln,a do základu daně podle § 77 odst. 1 zák. o př. 
daních. (23. září 1940, č. 1535/38-3.) 

Ustanovení § 78 lit. f) zák. o př. d. č. 76/1927 o odpočitatelnosti zvláštní 
daně výdělkové s přirážkami , nevztahuje se na úroky z prodlení z této 
daně. - Povinnost k placení úroků z prodlení podle zák. Č. 76/1927 vzniká 
pro poplatníka již ex lege tím, že se ocitl v prodlení s placením přímé da
ně a nevyžaduje se ke vzniku této povinnosti, aby byla zvláštním výmě
rem finančního úřadu formalisována. - Vydáními, použitými k rozmno
žení kapitálu uloženého v podniku podle § 78 písm. a) zák. o př. d., se roz
umějí vydání povahy investiční (na rozdíl od výdajů provozovacích) a to 
veškerá vydání, směřující k investici, ať již došlo k efektivnímu rozmno
žení kapitálu (majetkových předmětů nebo práv) či nikoliv; t akovými vy
dáními jsou zejména vydání zakládací a zařizovací. - Částky, placené 
pOdnikem při nájmu skladiště na určitou dobu dosavadnímu nájemníku 
jako odškodné za p-ředčasné rozvázání jeho nájemního poměru jsou vý
dajem investiční pqyahy, neodč:tat21ným podle § 78 písm. a) zák. o př. da
ních. (23. září ,1940, Č. 6226/38-4.) 

Vytlme ... li poplatník v odvolání z předpisu daně, že úřad 1. stolice se ne
zabýval požadavkem, uplatněným ve vyměřovacím řízení, není úřad 1. sto-

' lice povinen znovu r ozhodovati , nýbrž má povinnost jen ve smyslu § 333 
odst. 2 případně odstran;ti vady řízení , uplatněné poplatníkem v odvolání. 
--'-o Nerealisovaný kursovní zisk při cenných papírech je součástí rozvaho
vého přebytku zásadně zda,nitelného podle § 77 odst. 1 zák. o př. daních. 
(9. září 1940, č. 6823/38- 6.) 

Režijní položka, mající povahu vydání, které se podle své podstaty opě
tuje u podniku v jednotlivých letech obchodních, a zaúčtovaná co skuteč
ná platba k tíži provozovacího výsledku obchodního roku pro zdanění roz
hodného, je výdajovou položkou, odčitatelnou při zvláštní dani výděllwvé, 
když se týká časově a hosp odářsky tohoto rozhodného obchodního období, 
nebo se sice po uvedené stránce vztahuje na předchozí obchodní roky, 
avšak povinnost k jejímu zaplacení vznikla teprve v ro ce pro zdanění roz
hodném. - Podmínkou vy:učitelnosti výdajových položek, hrazených ze 
zdaněného reservního fondu, ze základu daně podle § 81 odst. 4 zák. o př. 
daních jest, že položky ty jsou podle zákona pro rozhodný berní rok od
čitatelny; platí proto pro ně i zásada časové a hospodářské souvislosti po
dle § 76 odst. 2 cit. zákona. (9. září 1940, Č. 2386/38-2.) 
Vyměření zvláštní daně výdělkové na podkladě reasumované bilance, 

stranou předložené, jímž byl původní předpis daně zvýšen, není dodateč
ným předpisem daně podle § 277 odst. 4 zák. o př. d. - Částky, přiká:;;ané 
z výnosu pOdniku společníkům dotčené společnosti , ať již při dělení roz
vahových přebytků příslušným společenským orgánem, nebo anticipativně 
jim přiznané již z běžných provozovacích výtěžků a v účetní závěrce za
účtované, jsou podrobeny zvláštní dani výdělkové; výjimka platí, jde-li 
o částky, vyplacené společníkům v jejich vlastnosti zaměstnanců podniku 
na podkladě služební smlouvy, nebo při částkách, vyplacených společrií-
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kům v jejich vlastnosti společenských účastníků, jde-li o náklady hoto
vých výloh, vynaložených v zájmu podniku společnosti a řádně prokáza
ných. - Stihly-li poplatníka následky zmeškání z důvodu, že nepředložil 
průkazy úřadem na něm podle zákona požadované, jest poplatník vylou
čen z dalšího spolupůsobení při stanovení daňového podkladu a nemůže 
brojiti po stránce skutkové proti zjištěním, z nichž úřad při stanovení da
ňového základu vycházel, a nemá také úřad povinnost pokračovati v dal
ším řízení za součinnosti strany nebo konati určité další šetření. ,- Odvo
lací stolice je zásadně oprávněna použíti kontumač.ních následků podle 
§ 325 zák. o př. d., i když si je úřad I. stolice nevyhradil. - Otázku, zda 
jsou dány předpoklady pro odčitatelnost odpisů podle § 79 písm. f) zák. 
o př. d., řeší si finanční úřad samostatně na podkladě zjištění, která, jde-li 
o kontumaci, má po ruce; takovou pomůckou není případný úsudek revisni 
komise, že jsou splněny předpoklady pro odčitatelnost odpisů. - 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. 4 
téhož paragrafu, aby stran uplatňovaných odpisů podal požadovaný průkaz 
a udal určitá data. (21. října 1940, č. 743/38-2.) 

Zruší-li zemský finanční úřad podle § 256 odst. 5 zák. o př. d. rozhod
nutí berní sp'rávy o dočasném osvobození budovy od daně domovní, nenl 
povinen vydati sám nové rozhodnutí, nýbrž o žádosti za osvobození roz
hoduje znova berní správa. (27. září 1940, č. 138-38/6.) 

Cinžovní daň podle zák. o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936 Sb. předpisuje 
se na berní rok osobě, která byla dne 31. prosince kalendářního roku 
vlastníkem nebo poživatelem (§ 119) budovy, z celého výtěžku kalendář
ního roku, a to i při změně vlastnictví za kalendářního roku bez .rozdílu, 
zda k změně vlastnictví došlo smlouvou či výrokem exekučního soudu. -
Ustanovení odst. 1 vl. nař. Č . 15/1937 Sb . . ,K § 120 odst. 2" zák. o př. d., 
pokud stanoví, že i při změně vlastnictví k budově za kalendářního roku 
předepíše se daň (domovní) na berní rok tomu, kdo byl dne 31. prosince 
kalendářního roku vlastníkem budovy, je ve shodě se zákonem. - Důka
zem o tom, že přiznání k dani bylo odesláno na berní správu obyčejnou 
poštou, némůže býti prokázáno, že přiznání skutečně došlo k příslušné ber
ní správě podle ustanovení § 307 odst. 1 Č. 2 zák. o př. daních. :(6. září 
1940, Č . 6686/39-2.) 
Opatření , učiněné úřadem v řízení vyměřovacím za příčinou vyměření 

daně z položek, jež strana ve svém přiznání nepojala do vyměř9vacího 
základu, přetrhuje podle § 279 zák. o př. d. promlčení vyměřovacího práva 
státu též co do částek stranou k dani přiznaných. (24. září 1940, Č. 3344/38-2). 

Cástky, které nájemníci podle nájemní smlouvy platí majiteli budovy 
na jeho daň ' činžovní s přirážkami, nejsou vylučitelny ze základu daně 
činžovnÍ. (6. listopadu 1940, Č. 529/39-3.) 

Nájemné, které vnucený správce domu skutečně přijal od nájemníka, 
ale zpronevěřil, je podrobeno činžovní dani. (20. prosince 1940, Č. 611/39-2.) 

Nepodal- li poplatník povinné přiznání k dani (§ 307 zák. o př. d.); dluž
no otázku, od kdy počíná běžeti promlčecí lhůta, stanovená v odst. 1 § 277 
cit. zák., posuzovati podle ustanovení odst. 3 téhož paragrafu. (2. záři 1940, 
Č. 576/39-3.) 

Pro vynětí požitků z povinnosti k dani rentové podle § 172 odst. 1 zák. 
o př . d., jakož i pro jejich osvobození od této daně podle § 174 Č. 12 téhož 
zákona nerozhoduje skutečné, případně na nesprávném právním názoru 
spočívající zdanění požitků jinou výnosovou daní, nýbrž rozhodná je sku
tečnost, podléhají-li požitky při správném použití předpisů zákona některé 
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z výnosových daní v § 172 odst. 1 cit. zákona uvedených, pokUd se týče 
dani výdělkové. (9. září 1940, č. 6892/38-2.) 

Skutečnost, že poplatník dá do podnájmu ze svého bytu prázdné míst
nosti, t. j , bez zařízení, jež si podnájemník sám pak teprve opatřil, nemění 
nic na povinnosti podnájemného k dani rentové. - S hlediska § 172 odst. 
1 zák. opř. d. jsou přímo po zákonu domovní dani stiženy jen požitky z 
budov, plynoucí vlastníku (trvalému, resp. doživotnímu poživateli) budo
vy, nikoli, však požitky, které bere nájemník budovy nebo jednotlivého 
bytu v budově z místností, daných jim do podnájmu. - Náj.emné, placené 
nájemníkem majiteli domu, není při výpočtu základu rentové daně z pod
nájemného odčitatelným břemenem podle § 178 odst. 2 čl. 1 zák. o př. d . 
(12. září 1940, č. 316/39-2.) 
Vyměřovací úřad je podle § 328 zák. o př. d. pov:nen uvésti v platebním 

rozkaze vyměřovací základ toliko ve formě číselného vyznačení úhrnu 
čistého požitku, z něhož daň byla vypočítána; poplatník má pak možnost 
ještě před podáním odvolání opatřiti si podrobnější znalost důvodu a zá
kladu vyměření daně použitím oprávnění, daného jemu v § 331 odst. 1 té
hož zákona. - Promlčení práva k vyměření daňového dodatku přetrhuje 
se podle § 279 odst. 1 zák. o př. d. každým úředním opatřením, které se 
stalo za příčinou vyměření daně a bylo straně oznámeno, nikoli jen výzvou 
podle §§ '310 a 312 zák. o př. d . - Peněžní vklad, uložený u společenstva, 
pOdléhajícího zvláštní dani výdělkové, nelze uznati za úsporný vklad ve 
smyslu § 180 odst. 2 Č . 2 písm. b) zák. o př. d., jestliže společenstvo není 
oprávněno př:jímati peníze na vkladní knížky (listy) .a ani jinak není pro
kázáno, Že dotčený vklad vznikl z částek ponenáhlu ukládaných k docílení 
úspor. (12. září 1940, č. 3114/38-3.) 

UstauQvení 2. odst. prov. nař. k § 174 Č. 13 zák. o př . d., že selskými vý
měnky rozuměti jest jen dávky, vymíněné při postupu zemědělských ma
jetků, které svou rozlohou nepřesahují mezí daných pojmem "selský sta
tek", je ve shodě se zákonem. - Osvobození od rentové daně v § 174 Č. 13 
zák. o př. d. pro selské výměnky nepřísluší požitkům , vymíněným při po
stupu velkostatku. (16. září 1940, Č . 131/3'8-2.) 

Odčitatelnost ve smyslu § 178 odst. 2 Č . 1 zák. o př . d. při základu 
rentové daně lze přiznati jen takovému břemenu, zakládajícímu se na 
soukromoprávním titulu, jež je s požitkem přímo spojeno, t. j. jež stihá 
příjemCe požitku z titulu pobírání tohoto požitku a jež požitek ten zmen
šuje v důsledku právního závazku, upínajícího se na vzník a existenci 
tohoto příjmového pramene. - Z nájemného, placeného poplatníku za 
pronájem strojního zařízení mlýna, nejsou odčitatelny podle § 178 odst. 2 
Č . 1 zák. o př. d. úroky, které poplatník platí peněžnímu ústavu ze zá
půjčky, zajištěné hypotekárně na jeho mlýně. (30. září 1940 Č . 5197/38-2.) 

Cástky, které syn poskytuje otci k vyrovnání nedoplatku kupní ceny za 
prodané jemu nemovitosti ve viktuáliích o určité denní hodnotě po dobu 
života otcova a v určité roční hotovosti s ujednáním, že poskytovanými 
částkami je v případě úmrtí otcova kupní cena zcela vyčerpána, podléhají 
jako doŽivotní renta, zakládající Se na koupi důchodu, dani rentové . podle 
§ 172 odst. ~ a 2 Č. 5 zák. o př. d . (11. listopadu 1940 Č. 269/39-2.) 
Daňová povinnost u daně rentové, vybíraná srážkou z úroků, nastává 

okamži~emvýplaty úroků, resp .' jejich dobropisem, i když jde o úroky 
z kapitálu již dříve splatného, a teprve tímto okamžikem může počíti 
běžeti p.romlčecí lhůta pro právo státu vybrati daň. - Ustanovení 3. věty 
bodu 12 § 174 zák. o př. d. o osvobození od daně rentové nelze vykl~dati 
ex ten si vně a nemožno je vztahovati na jiné úroky, vyplacené z náhrad za 
zabraný majetek pozemkový, nežli na úroky , pobírané z dílčích dluhopi-
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sů (výkupních listů pozemkových), pro něž zákon jediné a výslovně osvo
bození to poskytuje. (27. listopadu 1940 č . 859/38-2.) 
Částka, kterou zdejší akciová společnost vyplatila c:zozemským společ 

nostem za to, že nabyla práva užívati určitého počtu cisternových vozů 
železničních pro svou potřebu na určitý čas, podléhá jako nájemné ren
tové dani ani srážkou odváděné, i když vozy jako předmět nájmu byly 
určeny jen podle počtu a obsahu (únosnosti) a indiv:duální jejich určení 
bylo přenecháno dodatečné disposici jedné smluvní strany, nájemné bylo 
placeno najednou a vozy zůstaly převážně mimo zdejší území. (10. prosince 
1940 č . 509/40-2 .) 

Ustanovení § 276 odst. 1 zák. č. 76/1927 Sb., že daň pravoplatně přede
psaná má zcela nebo zčásti býti odepsána, jde-li o daň předepsanou žřej
mě neodůvodněně, vztahuje se na případy předpisů, kdy nebylo vůbec 
daňové povinnosti bud' po stránce subjektivní neb objektivní; nedopadá 
tedy na případy, kde byl jen nesprávně stanoven daňový základ. - Odpis 
dodatečně pravoplatně předepsaných daní (důchodové a všeobecné výděl
kové) v trestním řízení, jež bylo zastaveno, podle § 276 ·odst. 1 zák. o př. d. 
není přípustný, došlo-li k dodatečným předpisům tím, že byl .zvýšen vy
měřovací základ, stanovený původně domněle příliš nízko, poněvadž PlI
vodně vyšetřený obrat, resp. tržba z obchodu byla domněle nižší než ve 
skutečnosti. (27. června 1940 č. 310/39-3.) 

Není právního nároku na povolení odkladu berní exekuce podle § 360 
zák. o př . d. (27. června 1940 č . 39'26/38-4.) 

II. Nepřímé daně. 
Zrušil-li úřad rozhodnutí , napadnuté stížností k ns. soudu .pro· nezákon

nost a -vadnost řízení , podle § 256 odst. 5 zák. o př . d. (§ 47 zák. č. 268/1923 
ve znění zák. Č. 188/193-0, resp. Č . 32/1932), nejde o porušení tohoto zákon
ného ustanovení tím, že úřad po odstranění vadnosti řízení dospěl v novém 
rozhodnutí po stránce meritorní k stejnému závěru jako ve zrušeném roz
hodnutí. (18. října 1940 Č. 3203/38-3.) 

Neprokázal-li poplatník srážkové položky, v přiznání uplatněné, na vý
zvu úřadu podle § 17 odst. 1 věty 4 zák. o dani z obratu Č. 268/1923 ve 
znění zák. Č. 265/1935 ve stanovené 14denní lhůtě, není úřad povinen k po
ložkám těm přihlížeti. (19. listopadu 1940 Č. 1675/39-3.) 

Do základu daně z obratu podle zák. Č . 268/1923 Sb. ve znění zák. 
Č. 188/1930 Sb. a Č. 56/1932 Sb., předepsané účastníku příležitostného sdru
žení, který provádí výkon vlastním jménem na společný účet tohoto sdru
žení, patří úplaty za dotyčný výkon také, pokud jde o podíl ostatních 
účastníků sdružení. (23. října 1940č. 6917/38-4.) 

Pro přestupek zkrácení daně z obratu za rok 1927 až 1929 platí před
pisy zák. Č. 268/1923 ve znění zák. Č . '246/1926, i když trestnÍ' řízení bylo 
zahájeno za účinnosti zák. Č. 188/1930. - Promlčecí lhůta II trestního pře
stupku daně z obratu není aktem, způsobujícím přetržení promlčení , 
konsumována v tom smyslu, že již nepočne znovu běžeti. (24. září 1940 
Č. 791/38-3.) 

Podati společné odvolání proti několika daním podle § 330 odst. 12 zák. 
o př. d. (§ 47 zák. Č . 268/1923, Č. 188/1930 a 56/1932) je přístupno toliko 
tehdy, když byl na několik daní (tedy i na několik předpisů téže daně) 
vydán společný platební rozkaz. - Nevrátil-li úřad poplatníku odvolání 
po zákonu nepřípustné podle § 330 odst. 10 zák. o př . d. (§ 47 zák. Č . 268-
1923, resp. Č . 188/1930 a 56/1932), nýbrž je odmítl, nejde o podstatnou vadu 
řízení, když stížnost netvrdí, že tím byl stěžovatel nějak- konkretně poško
zen ve svých právech. (5. září 1940 Č. 6748/38-4.) 
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ustanovení odst. 2 čl. 31 prov. nar. c. 156/ 1924 Sb. ve znem prov. nař. 
č . 269/1935 Sb. nezakládá pro stranu právní nárok na povolení jednotného 
zdanění z obratu všech jejích provozoven; strana nemá právního. nároku 
ani na to, aby podmínky pro toto povolení byly bezvadně zjišťovány . 
(3. září 1940 č. 5556/38-3.) 

III. Poplatky, dávky, clo. 

Podmínkou pro odpis poplatkového ekvivalentu podle § 30 odst. 2 písm. 
a) deneál. nař. Č . 184/1930 jest, aby cestou právního obchodu v majetku 
subjektu povinného poplatkcvým ekv:valentem nastal přesun toho způ
sobu, že místo jmění movitého nastoupilo jmění nemovité tím, že t ento 
subjekt za své jmění movité získal majetek nemovitý, což musí býti ná
ležitě doloženo; od požadavku tohoto doložení může úřad podle své ú vahy 
ustoupiti, jestliže pomůcky, jež má po ruce, dostačí k závěru, že povinný 
subjekt konkretně vynaložil určitou část svého movitého jmění k získání 
majetku nemovitého. (3. října 1940 č:. 592/39-3.) 
Jmění pravovárečné společnosti není osvobozeno od poplatkového ekvi

valentu, jestliže várečná práva jsou sice spojena s pozemkovým nebo do
movním majetkem subjektů, odlišných od společnosti, mohou však podle 
stanov na pr.avovárečnou společnost býti přenesena (pozn. 2 písm. a) k saz. 
pol. 57/106 B - e) . (3. října 1940 Č . 542/39-4.) 

Při zjišť.ování čisté hodnoty pozůstalosti př:cházejí v úvahu toliko dluhy 
a břemena, zatěžující pozůstalost v den úmrtí zůstavitele. - Pozůstalostní 
dluhy a břemena jako srážky k dani dědické musí býti prokázány co do 
své existence a výše některým ze způsobů, stanovených v §§ 21 . a násl. 
min. nař. ·č . 397/1915 a straně náleží podati důkaz, že trvaly ještě v den 
úmrtí zůstavitele. - Ustanovení § 24 min. nař. Č . 397/1915, týkající se 
dluhů a břemen, které se nezakládají ani na soukromoprávním, ani veř'ej
noprávním titulu, neposkytuje straně právního nároku, aby úřad ustoupil 
od průkazů, požadovaných podle §§ 21-23 téhož nařízení, ani nároku na 
provedení důkazu průvodními prostředky po zákonu nepřípustnými. -
Podpůrný důkaz o pozůstalostních dluzích výslechem svědků a daňovými 
spisy věřitele není podle zákona přípustný . (20. září 1940 Č. 856/39-3.) 

.Knihovním břemenem podle § 5 zák. Č. 337/21 jest i pOhledávka v rámci 
kauční hypotéky do dne úmrtí zůstavitelova skutečně vzniklá. (20. září 
1940 Č. 799/39-4.) 

Jedno a totéž plnění otce synovi nemůže současně 'spočívati na § 788 a 
na § 139 o. z. o. a nelze se proto pro ně domáhati zprošt€ní od darovací 
daně současně z důvodů § 30 a § 31 Č. 1 cís. nař. Č. 278/1915 ve znění zák. 
Č . 337/1921. (11. prosince 1940 Č . 1104/39-3.) 
Úřad není povinen stranu vyzývati, a by prokázala svá t vrzení , že bez

úplatné poskytnutí nebo vzdání se majetkových práv nepodléhá dani da
rovací podle cís. nař. č . 278/1915 ř. z. ve znění zák. Č . 337/1921 Sb. (ll. pro
since 1940 č. 1104/39-3.) 

S hlediska příděl. zák. Č. 81/1920 pokládají se za t. zv. zkrácený příděl 
takové převody, kde za účelem urychleného provedení přídělu zabrané 
půdy vlastník zabraného majetku předával za autoritativní součinnosti 
býv. státního pozemkového úřadu, resp. ministerstva zemědělství za
braný majetek, řídě se při tom danými direktivami co do osob nabyvate
lů, výměry a ceny půdy i modalit převodu. - Pro snížení převodního 
poplatku pOdle § 58 zák. Č . 81/1920 náleží jediné finančnímu úřadu řeših 
otázku, lze-li určitou transakci , provedenou, po případě schválenou v rám
CI zákonů O pozemkové reformě býv. státním pozemkovým úřadem , resp. 
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ministerstvem zemědělství, pokládati za zkrácený přiděl. - Vyjádření 
býv. státního pozemkového úřadu o tom, Z!da určitý převod má povahu 
převodu; provedeného ve zkráceném přídělovém řízení, nemůže tvořiti 
podklad" pro obnovu řízení co do poplatku, vyměřeného z tohoto převodu. 
Slevu prevodního ,poplatku na polovici dává zákon č . 81/1920 podle druhé
ho odst. § 58 nabyvatelům přídělu bez jakéhokoliv , omezení 'a nikoliv 
pouze přídělcům, uvedeným v §§ 1-6 tohoto zákona. (13. září 1940 
Č . 5627/38-4.) , 

PodánI k soudu, aby bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení 
valné hromady akciové společnosti - schválené úřadem (ministerstvem 
vnitra) ve smyslu čl. 248 o. z. - na snížení akciové jistiriy, k jehož pro
vedení zmocnila valná hromada správní radu, podléhá poplatku podle 
pol. 16 písm. d) č . 3 sazby soud. poplatků Č, 151/1931 ·Sb. (30. října 1940 
č. 596/38-7.) 

Obsahuje-li dlužní úpis prohlášení dlužníkovo, že věřiteli postupuje 
k zajištění dlužné pohledávky až do úplného zaplacení část svých slu
žebních požitků, a zmocňuje ho, aby si dal pohledávku na požitcích po
znamenati, měsíčně srážeti a sobě přímo poukazovati, jde při tom o úplat
nou cessi podle saz. pol. 52/32 f) popl. zák.) . 30. října 1940 č. 1228/39-2.) 

Nárok ' státu na poplatek z t. zv. pamětního protokolu podle § 19 
odst. 1 zák. Č. 54/1925 vzniká okamžikem, když se ho užije k úřední 
(soudní) potřebě, čímž je rozuměti všechny případy, kdy pamětní proto
kol byl úř.adu nebo soudu předložen za tím účelem, aby ho bylo některou 
z těchto 'vrchnosti užito při výkonu a v mezích jejich úředních jedná
ní. - Nárok státu na poplatek t. zv. pamětního zápisu (§ 19 zák. Č. 54-
1925 Sb.) vzniká, užije-li se ho k úřední (soudní) potřebě, bez rozdílu, 
stane-li se tak z po'činu některé smluvní strany či osoby třetí. (11. prosince 
1940 Č. 1702/39-5.) . . 

Dlužní listinou ve smyslu ustanovení § 8 zák. Č . 49/ 1907 o pozbytí poplat
kových výhod konversních, tímto zákonem stanovených; rozumí se písem
nost o právním jednání mezi dlužníkem a věřitelem, zakládajícím dlužnic
ký poměr; · knihovní zajištění zápůjčky není podstatným znakem dlužního 
úpisu. (8. listopadu 1940 Č . 1085/39-3.) 

Rozhodnutí ministerstva financí o výměře cla nemusí býti opatřeno 
právním p'oučením ' o opravném prostředku. - Na opožděnosti stížnosti 
k n. s. soudu, podané po uplynutí lhůty, stanovené v §. 14 zák. o ss Č. 76-
1876, na rozhodnutí ministerstva financí o výměře cla, nic nemění, že 
intimující celní úřad straně později sdělil, že rozhodnutí ministerstva je 
konečné, kteréžto poučení nebylo v původním intimátu rozhodnutí obsa
ženo. (9. listopadu 1940 Č. 4721/36-5.) 

O stížnosti z dodatečného předpisu celní pohledávky přísluší rozhodovati 
za účinnosti cel. zák. č . 114/1927 v celní věci, vzniklé před účinností tohoto 
zákona, ministerstvu financí, nikoliv zemskému finančnímu úřadu jako 
okrskové celní správě. (22. listopadu 1940 Č. 1197/38-5.) . 

Ovoce, doyezené v sudech, které byly uvnitř na stěnách obloženy papí
rem a kromě toho ještě na dně vyloženy vrstvou dřevěné vlny, podléhá 
podle smlouvy s král. Jugoslavií č. 72/1931 Sb. clu podle saz. Č . 37 a) 1, 
nikoliv podlé saz. Č . 37 c) 1. (22. listopadu 1940 Č . 2448/38-2.) 
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