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nastala i p'ři této péči. Zůstává mu však regres, kdy.ž zvíře bylo 
rozdrážděno jinýnl, nebo· zvířetem jiného. Je i zde tedy uzáko
něna zásada ručení za vinu, jen dt'l.kruzní břemeno je přene~eno 
na n~ajítele zvířete. 

V právu něn~cekém § 833 stanovil zásadu bezvýminečného 
ručení majitele zvířete, avšak novelou z 30., V. 1908 byl zaveden 
t)'Ž způ'sob ručení jako v naší osnově. 

Rozsah n áhrady škody podle osnovy je však rozšířen ' tal).é 
§§ 1308, 1309, jimiž osnova snížila věkovou . hranici rozhodnou 
pro civilní odpovědnost na 7 let. Podle § 1310 múže všrak soudce 
nalézti dle slušného uvážení jen na č.ástečn0l:l náhradu, nemohl-li 
nedospělý dopouštěje s·e škodlivého jednání posoudili, jaJké bude 
mai n ásledky. 

Podobně německému právu podle §§ 827 a 828 neručí ten, 
kdo nedosáhl 7. roku, za škodu jinému způsobenou a podobně 
i ten, kde' nepřekročil , 18. rOlku, n~hyl- li. při bezprávném činu 
vědonl sobě zodpovědnosti z toho činu. 

Obje'lTI náhrady škody v ptřípadech ručení za výsledek je 
určen v § 1324" podle nějž , byla-li škoda způsoben3J ze zlého 
úmyslu neho z hrubé nedbalosti , jest poškozený oprávněn žádati 
plné zadostiučinění, jinak - a to jsou právě případy ručení za 
v~7 slede:k - zpravidla jen odškodnění. 

Prenájomný statut mesta Bratislavy. 
(PokuS o soustavný výklad.) 

Dr. J. pře n o s i I (Bratislava). 

(Dokončení.') 
r ! 

III. 

, 'Rozvázání nájen~ního poměru se děje dle statutu buď řád
nou v Ý p o věd í nebo z ruš e ním (zpravidla okamžit~n) 
n~J~mn~ s ~ I o,u v y. K,dy který korOltrahent je oprávněn po
UZI tI mlmorradneho práva zrušovacího, jsme ukázali, už ,ghora. 
Zde jen několik slov o řád .ll é v Ý'P o.v ě di. Řídí se jedn.ak 

al) p o vah o II byt u (rodinné, kanceláí'ské, veřejným úče-
lůn~ sloužící místnosti a pod.), jednak 

b) V)7 Š k a u čin ž e a konečně i 
c) dob o u, na kterou byl nájem uzavřen. 
Tak }> ů I roč n ~ výpovědní lhůtu statut předpisuje 
1. pn bytech pirwártních, jen když úhrnné roční náje!IIl1lé 

přesahuje částku 800.- Kč (§ 5, odst. 1., bod 1.); . 
. 2. pfi, mistnost6?h" označených v bodě 2. cit. §, jakými 
JSou ze.1'mena: advokatnl kancemře bez bytu, obchody, obchod
ní kanceláře a agentury, s:)Tpky a púdy těn~to sloužící, stáje, 
kolny, sklepy (vyjma vinných), pokud tvoří samostatný páj. 
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objekt a pokud ro-ční nájemné při všech těchto náj. ,objektech 
přesahuje , obnOls 400.- Kč; , 

3. při -lékárnách, veřejných úřadech, pojišťovac.ích ústa
vech a poj. agenturách všeobecně a bez ohledu na výši roční 
či,n,že (bod 3.); 

4. IP'D školách a InístnOlstech pro školské účely (bOld 4.); 
5. př:i lednicích, stodolách" vinných sklepech, pokud tVOlří 

salllostatný nájelnný předlnět (bod 5.); 
6. při všech jiných zde nevzpomenutých a samostatný před

mět nájn1u tvořících lnístno~tech, pOlkud rOlčn.í nájemné činí 
yíce než 100.- Kč (bod 6.). ' 

Čtv r tl e t n í výpovědní lhůtu stanoví náj. sta-tut v pří-
padech shora uvedených, v bodě 

1. pokud nájemné nepřesahuje 800.- Kč ročně, 
2. - pokud nájemné nepřesahuje 400.- Kč ročně, 
6. - pokud nájemné nepřesahuje 100.- Kč rocne. 
V p'řípadech shora, bod 3.-5. je 14letní výpověď zásradně 

vy},oučena a výše čin.že je tan1 nerozhodnou. 
Při rozdělení právě uvedeném určuje statut ještě v 2. a 3. 

bodě § 5 pro ten případ, že by si někdo najal v témže dnmě 
buď hned nebo později dvě ne b o víc e místností a výpo
vědní lhůty byly při nich r o zdí 1 n é, že platí zásadně vždy 
výpovědní lhůta d e I š '. O"šem pokud se k dříve prol1iE\lj,'~týrn 
(starÝln) mÍstnosten1 na·mou později ještě další nové m istnosti, 
má se za tO', že v)Tpovědní IhiUa pro tyto nové místnosti rovná 
se té~e lhútě, která stranami byla sjednána anebo dle statutu 
platí p'ro místnosti s t ,a r é. ' 

15 d e 11n í v:)TPovědn í 1h11ta je podle § 25, !při bytech nebo 
ná,jmech měsíčních. Po,if'lm t( (hto by tú nebo nájmů statut blíže 
n~Gznačuje. Platí tu teda "\ stn ' zvy'klost, dle níž se těnlÍto byty 
a nájmy rozumí předr, š :, ' ,\'ty pro svobodné úředníky, za
lněstna-n.ce státních. V (',ř « 1'" cl peněžnfch a jim podohných 
úřadů a podniiků a j. pod O"šem, jak v pr.axi yidim,e, nebudnu 
z lněsíčních náiu1'Lt vyloučeni a:ni lidé nesvobodní; taJk zejména 
v době poválečné bytnvé nOU7e pronajímaly si takřka napnřád 
nově založené jednotky rodjnné výhradn-ě byty měsíční. 

Při j in Ý ch nájmech , 'luatšfch než shnra uvedenO', 11 e 11 í 
v,npověď vázána na lhú už' dno u. 

~ Č a s , na který Je lhů ta 1r výpovědi vázán.a, statut upravuje 
v §§ 5, 7, 12, 13 a 25 t3], t n : 

Jak pífonajímatel ta', I: " ,~emník mohou dáti ř:ád-nntl výpo
věď jen do 9. hodiny 1 <) rl,n e v započatém čtvrtroku (§ ' 7, 
odst. 1.). Při ' tom vÝPO, ·,V,ll h lldiž dána tak, aby doha vystěho· 
vání padJa při bytech s '~'T(" ~ilní lh11tou ~~ letní na dni 1. dub
na, července a i'~í.ina . ~ 11,0, ("1 1/2Jet.nf na dni 1. dunna a říina. 
Výjim.ku tvoří ledárnv <) ~l r n("u, ]rteré mohou bvii Vvp-ově7 e'lly 
j,en v říjnu a vypr:l zdn 01 Y "\ rlUb1111 (q 12. odst. 1.). V ],aždém 
přílpadě je vyloučeno d '01 : ~'rnověď tal.:- , abv doba vvstěhovf, n~ 
padla na kvart'Í ] ] (O'i(b l o", " C' 1" odst. 2) , V 'riim1ru h;oří opě']1 tV, 
tři př'pady, 
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a) podle 2. odst.. ~ 7 muze pronajínlatel vypověděti ná
jemnfka i k 1. lednu, jestliže tento je v pr-odlem.í s p I a cen í m 
činže. Tohoto mimořádného práva. smí však použíti jen do 9. ho
diny 12. ledna a jen Ipokud nájenlník do tohoto dne nezaplatil 
dlu.žnou činži; 

b) podle 1. odst., § 11 může pronajímatel zrušiti kdykoliv, 
tedy i v kva.rmáJlu lednovém, náj. smlouvu, jestliže v den splat
nosti č:inže za nové čtvrtletí, jen nájenlník dlužen j e š t ě z,a 
čtvrtletí pře d e š 1 é . . Ovšem opětně za podmínky, že toholo 
práva použiJ pronajímatel do 9- hodiny 1~. dne z.alpočatého 
(lednového) kvartálu; 

c) podle 2. odst., § 10 mÚlže stejným způsobenl rozvázati 
nájelnní poměr i v kvartálu lednovém nájemník, jestliže pro
najímatcl ď na oznámení onoho ncvy'pověděl do 8 dnů z domu 
prostitutky. 

Při bytech Hl ě s í ční cll nlůže dáti výpověď kter)TkOoliv 
kontrahent jen v prvy nebo šestnáct)T den v měsíci a tOo tak~ 
aby se vystěhOování mohlo stát do 9. hodiny následujícího prvé
ho a šestnáctého dne v lněsíci (§ 25). Při bytech a nájmech 
k r a t š í ch než jeden měsíc (na př. týdenních nebo bytech 
ze dne na den) neru výpověď vázána na žádnou lhútu a platí 
nepochybně ujednání sh'an nebo místní zv~k, že totiž výpověd' 
dá se počátkem náJemní lhúty (týdne nebo dne). 

O době u p ráz d 11 ě TI í a n a stě h o v á TI í rplatí podle 
§~ 5, 16 a 25 n:áj. statutu toto: 

a) nový nájemník nlá právo žádati, aby mu polovice jím 
najatých místností stálo k disposici do 12. hodiny t ,ř e tíh 'O 

dne náj. kvartálu, zbývající pak místnosti do 12. hodiny š e
sté h O' dne (§ 16, odst. 1.); 

b) . stěhuje-li se však star)' nájelnník sám do uprlá,zdně'l1)Tch 
už nlístností, je povinen vyprázdniti dosavadní naj.atý objekt 
do 12. hodiny tře tíh o dne náj. čtvrtroku (§ 16, odst. 2.); 

c) při místnostech uvedených v § 5 náj. statutu může nový 
nájemník žádati na dosa,vadnim, aby mu místnosti se 1úletní 
výpovědní dobou upráJzdnil hll e d v p r v Ý den, mísŤJ10sti 
s 1/2roční výpovědní lhútou však až tře tíh o- dne náj. obdobL 
V každém případě vystěhování musí se skončiti do 12. hodiny 
dne, který byl určen k vystěhování, a t'0 bez ohledu na to, zda 
tento den stěhovací padne snad na neděli nebo svátek (§ 16, 
odst. 3.); 

d) II P ráz d n Ý ch by tú a jin~Tch tu neuvedených InÍst
ností je určen pro uvolnění .a l1iastěhovánÍ vždy p r v Ý den 
kvartálu (§ 16, odst. 4.); 

e) při bytech ID ě s í ční ch vždy 1. a 16. den v měsíci 
(9. hodina), pN k r a t š í c h, počátek výpovědní doby, týdne 
adne(~25); 

f) a konečně při let n í ch bytech, pokud jsou lnhno měst
ská nl~Tta bratislavská, jsou rozhodnými pro nastěhování a vy
prázdnění termíny 1. máje a 31. října (§ 2, odst. 2.). 
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N á j e nl n é pl,alí se vždy n a p O' č á t k u náj. kvartálu, 
to jest 1. ledna, dubna, července a října . Jen při bytech sezon
ních anebo s kratší lhiHO'u náj~mní než čtvrtro.ční, pJatí se ná
jemné p 0' č ;á t k e m této. lhůty na celo.u výpovědní lhůtu (§§ 2, 
25), nejpozději do. 8. dne započatého období (~ 17). 

P r á v o. k e z výš e n Í čin ž e je statuteln obmezené. 
Tak pro.najímatel nes nlÍ zvyšov,ati činži Ipřed vyrpršenínl ř:ádné 
v}Tpovědní 'lhůty. Dále ne:smí zvyšovati nájemné při bytech se 
14lctní výpovědní lhúto'll k 1. ledil1u a při bytech s V2letní vý
povědní lhůtou k 1. lednu a 1. červenci (~ 6). 

Z p Ů s o b v Ý p o věd i je trojí: buď soukl:omně nebo 
soudně dle nařÍlzení uher. nlinisterstva spravedl'11ostli z 23. XII. 
1894 Č. 4873/1 v případě' použití mimořádného deložovacího 
práva podle § 7 statutu, anebo konečně veřejným notářem . 

Náležitosti s o. u k r o m e V}T P o věd i staIŤut n euprnvujc. 
Dává jenom pro ten prřípad, .že by se ' strana, které v)7pověď 
svědčí: zdráhala vydati O' tonl .písemné potvrzení, vypovídají. 
címu lnožnost přibrati si dva s,vědky, ldelří o výpovědi vys:taví 
pí,semné potvrzení sami Kdyby plibrání svědkll bylo sp'oJen~ 
s obtíženli, musí vypovídajíCÍ se d0' 8 dnú ode dne soukronle 
(nepřija1té) výpovědi O'brátiti na okresní soucl se žádO'stí, ,aby 
jínl byla vyslO'vena platnost vÝPo.vědi. Neučiní -li tak ani O'nak 
(svědky nebo soudem), má se za to., že vypovídajicí strana od 
své výpovědi upustila (§ 13). 

V}Tpověď s o. ud e nl nebo ve ř e j n ~r ln not á ř e nl Ulpra
vuje slovenský civilní soudní řád v X. titulu , §§ 621-638 zák. 
čl. I. 1911; o těchto vš,a-k ;3!Ž jindy. 

.Formy reakce na civilní bezprávL 
Dr. František Š taj g r (Trenčín). 

Reakce je jedním druhem činnosti. V doslovném překladě 
ZTi.alnená správně jeho obsah »zpětnou činnO'st«, tedy čin.nost 
Sll1ěřující proti něčemu už existujícímu. Jejím účelem je ods:tra~ 
nění trvajícího. stavu. Činnost konaná za určitým účelem může 
býti uvědomělá nebo neuvědOlnělá, bezdečná. Tomuto. druhému 
jejhl1u druhu se také říká činnost instinktivní ilebo reflexní a 
někteří jmenují jen ji reakcí. To považuji za příliš úzké vyme~ 
zenÍ. Reakci je podle 111ého názoru každá uvědomělá n.ebO' n e
uvědOll1ělá činnost namířená proti trvajícímu stavu a 111ající za 
účel odstraniti tento stav. 

Poněvadž činnost lnúže býti jak jevell1 pouze psychickým, 
tak i jeveln vnějšího světa, Hlúže .iínl býti i reakce. Tato tedy 
neztrácí ničeho. na své podstatě, neodpovídá-li jí žádný sm.ysly 
postižitelný vnější úkon nebo 'pohyb, a 'zůstává reakcí i tam, kd\~ 
je pouze psychick}Tm jevem. Pak je psychickýnl aktem n1.lmí-


