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nutno uvážiti tu význam odst. 2 §u 863 obč. zák. »co do účinků opominutí 
vzhledem k obyčejům a zvyklostem, které platí v voctivém obchodu«. 
Nelze přec tvrditi, že t a k o v é to záwtzky se oh y č e j ně ta;kovýmto 
k o n k I ude n t ní Ul projevem přebírají. Vedle toho však nebylo by lize 
přehlédnouti ani § 915 obč. zák., 'že při smlouvách jednostranně závazných 
(a o tako'Vousmlouvu by tu jistě šlo, leda;že by ,soud byl 'zji.stil, že domov
ník obdr žel nějakou úplatu · od obce Brna za či.štění chodníku) rpokládá se 

. v pochybnostech, že 'zavázaný chtěl na isebe vložiti břímě spíše menší než 
větší. Konec konců j de tu zcela nepochybně o anal0'gon IPrekaria dle §u 974 
obč. :zák., takže se stává pochybným názor cit. r,ozsudku, podle jakých 
předpisů a jakou formou měl onen domovník vúči obci Brnu svoji fakticky 
a dobr,ovolně převzatou činnost ,čistiti chodniky pro budoucno vypověděti. 
To vše by platilo, kdybychom připad posuzovali civil~sticky a z tohoto hle
diska i trestně-právně . 

V daném připadě však jde nesporně o\oblast veřej-ného práva, kde tím 
méně lze 'Z' činnosti, kterou někdo z ochoty nebo faktieky vykonává, vy
vo~ovati pro něho pak tak dalekosáhlé důsledky, zej,ména pa;k dokonce i ten 
důsledek, že by o zproštění od této dobrovolně převzaté a zákonem nevy
nutitelné povinnosti dokonce rozhodoval ten, v jehož - snad nerpřímý -
pros'pěch »:povinný« byl dosud ,činný určitým ,zvůsobem. Nutno zde totiž 
uvážiti, že v daném případě jde 'zcela nepochybně o výkon »'služeb« ve 
pl1os:pěch obce; tyto 'služby však mohou býti uloženy občanstvu 'z:cela vý
minečně ,jen v mezfch platných záko,nů usnesením obecního zastupitelstva 
a po. předch o zim schválení vyššího dohlédacího úřadu v případě potřeby 
naprosto nezbytné pro potřebu obce (§§ 24 a 39 zák. z 12. srpna 1921, 
Č. 329 Sb. z. 'a n., pr ov. nař. Č. 143/1922 Sb. 'z. 'a n., 'srov. i Právní prakse, 
193-6, str. 124 násL). Proto nelze z ípouhého dobrovolného a faktiokého 
výikonu takových služeb vyvozovati závazek, jak cit. rozsudek činí. 

Zejména pak nelze souhlasiti s úsudkem cit. r ozsudku, že město Brno 
nemělo. rpří,činy .starati se očištění do .své správy p'řevz'atého chodníku, 
když domovník chodník vždy čistil a posyrpával. Naopak, město nemělo do
konce ani trpěti, aby někdo jiný než jeho orgánové o čištění chodníku 
pečovali; neboť již tím obec zanedbala zákonnou péči o řádný 'stav veř. 
kOlU unikací. ' 

Nutno tedy posuzovati citovaný rozsudek jen jako pokus o vyplnění 
mezery zákona, k čemuž však soudy !povolány nejsou, neboť musí se ome
ziti pochopitelně jen na výklad platný;ch právních .předp~slů, jak to již 
tolikrát . a v této věci právě v nálezu Boh. A 12.851/37 a 11.753/35 'zdů
r aznil nejvyšší správní soud. 

E m i l Dan ing er: 

NUCENÉ VYKLIZENí NA ZÁKLADĚ MIMOSOUDNí VÝ'POVĚDI 
A . ODKLAD EXEKUČNíHO POVOtE'Ní. 

1. 
Rozh'odnutírm ze dne 7. června 1921, Rv II 182/21, Vážný 1087 vy/slovil 

Nejvyšší ,soud ve výpovědním sporu, 'že ,není zapotřebí, aby mimosoudní 
výpověď byla doručena k vlastním rukám, s tímto odůvodněním: 

»V 'případech soudní výpovědi nájemní smlouvy má podle prvého- odstavce § 564 
c. 1'. s. výpověď :spolu se soudním usnesením, podle ~ 562 c. ř. s. o ní vydaným, doručena 
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býti odpůrci vypovídající srtra;ny podle předpisů, -platících pro dorUič-orvánr žalob, totiž 
podle &'§ 106 a 107 c. ř. s. Obdoby tohoto zákonného pi'edpisu ~ 564 c. ř. s. ve srny-sIu 
§ 7 obČ. zák. užiti pro doručování mimosoudních výpovědí nájemních smluv nelz~, po
něvadž výklad! zákona ve smyslu ,~ 6 obč. zák. vede k z áv ě:'u , že pro mimosoudní 
výpověď neplatí zákonné předpisy o doručování žalob. To vysvítá z této úvahy : 
V §§ 565.a 566 c . . ~. s., jedna~ících O· mi"mos-oudní yýpovědi n~je;nní, ne~ po~obného 
předpisu, Jako v prvem odstavcI ~ 564 c. r. s., a nem tam ·poukazano na predpls tento , 
ač v jiném -směru, totiž co do obsahu výpovědi, jesrt v druhém odstavci ~ 565 pouká 
záno n a ust anovení ~ 562 o výpovědi soudní. Spolu s výpovědí soudní dOTučuje se, 
jak již nahoře bylo uvedeno, také soudní usneseni, pH mimo-soudní vý,povědi není usne
sení t akového. Doručování podle ~§ 1'06 a 107 c. ř. s'. ďěje se, jak uvedeno jest v ~ 87 
c. ř. S., z moci úřední buď soudními orgány nebo ?; nařJjzení -soudního orgány jiných. 
veřejných úřadů, naproti čemuž mimosoudní vfu>ověď přivádí se odpůrci srtr-anry vy
povídající na vědomí bez -soudní účasti. Podle druhého odstavce -~ 566 c. ř. s'. stačí-, 
když výpověď byla odpůrci strany vy:povíd~jící sdělena, tedy stačí, když tento se o vý
povědi dověděl , a výkaz o tom, kdy sdělení dotyčné se stalo, dlužno podati s'oudu jen 
tenkrll,te, když so-ud to žádá. Dovolatel netvrdí, -že výpověď nebyla mu sdělena, nýbrž 
naopak vysvítá z jeho námitek proti výpovědi, že se o ní d9věděl. Mínění dovolat elo-vu , 
že by strama vypovídající mohla -sivého odpůTce zaskočiti, kdyby mu nedoručila výpověď 
k vlastním rukám, nelze přisvědčiti, neboť tento jest dodatečně -chráněn u-stanovením 
prvého odstavce ~ 566 c. i '. s., podle něhož může podati námitky proti výpovědi ve 
lhůtě tam stanovené, jakož i předpisem druhého odstavce téhož § 566, dle něhož 
vypovídající strana musí na soudní vyzvání náležitě vykázati, kdy vý'pověď byla druhé 
straně sdělena. Že výpověď, proti které dovolatel podal námitky, stalas-e pozdě , nebo 
že neobsahovala údajů , uvedených v druhém odstavci ~ 565 c. ř., s., dovolatel ani teď 
netvrdí, ani netvrdil v námitkách proti V'jpovědi.« 

Případ, který dal 'podnět k této úvaze, byl tento : 
Právní 'zástupce dal doruči,ti jménem -majitele domu jistému naJem

níku mimosoudní výpověď, sice doporučeně, ,ale ne se 'Zpátečním lístke-m. 
Tato vÝ'Pověď nebyla však doručena k vlastním rukám 2 zvlášť zjiš

těno nebylo, jes,tli vypovídaná strana o výpovědi se dověděla v č a s ve 
smyslu ustanoveni o · v~~povědi. 

Vypovídaný zašel po urplynutí výpovědní lhůty k soudu a 'zeptal se, 
jestli není proti němu podán návrh na nucené vyklizení a prosil, když m'H 
bylo řečeno, že tomu tak je, ihned o odklad exekuce, kterémuž náwhu také 
bylo vyhověno. 

Mezi tim , t. j. ještě před dQručením povolení odkladu exekuce, podal 
vypovídaný pro všechny případy r ekurs proti povolení exekuce vyklize
nim, s tímto odůvodněním : 

»Podle ~u 565 c. ř. s. a komentáře Neumannova má mimos'oudlní výpověď jen 
tehdy působnost soudní výpovědi, když se osvědčí list i,nami, které co do jejich prů
vodnosti nedají podnět k pochybnosti, a mimo to při výpovědi musí se přihlížeti ku vý
povědním lhůtám, uvedeným v ~~ 5613 a 564, to znamená, že mimosoudní výpověď musí 
býti doručena ještě před uplynutím výpovědní lhůty. 

Jest ale jas,no, že mimo'soudní výpověď může míti jen tehdy působnost soudní vý
povědi , když výkaz o jejím doručení k vlastním rukám vypovídaného jest také osvěd
čen~' listinami. 

Tak j-a.ko nelze provésti soudní výpověď, není-li rtu úřední výkaz o do·ručení vý
povědi odpůrci k vlastním rukám, tím méně jest mimosoudní výpověd' způsobilá k exe
kuci, není-li prokázáno, že a kdy byl3.J doručena odpůrci vypo'vídající stramy k jeho 
vlastním ru:kám. . 

P odle rozhodnutí nejvyššího soudu ve Vídni, ze dne 27. května 1919 R II 86 
otisknutého v komentáH Neumannově, str. 1461, nemůže prohlášení stran~ učiněné 
j,)rotokolárně v jiném sporu, že totiž výpověď jí byla doručena, býrtipočítáno me~i listiny, 
uvedené v §~ 565 a 566. 

N avrhovatel přiložil ke svému návrhu na nucené vyklizení jenom průklep svého 
vfpovědního dopisu ze dne 30. srpna s podacím lístkem, ale ž á d n Ý z p á t eč II í 
lI ·S t e k o skutečném doručení k vlastním rukám vypo·vídané strany, který jest bez
podmínečně zapotřebí. Doporučeným podáním dopisu ještě není zdaléka prokázán o, 
ze psa;ní, podané na poště, skutečně bylo t aké řádně adTesátovi doručeno. 
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Poněv,adž chybí ale v. §u 565, ods,t. 3 žádaný 'listinný důkaz 'Ů dOTučeru ' mimo
soudní výpovědi k vlastním rukám, nemůže býti tato , výpověď na roveň postavena 
soudní výpovědi, není p'roto tato z'působilá k exekuci a nemělo proto býti napadené 
exekuční usnesení vydáno',,« . ' 

Tent0 rekur,s byl zamítnut s odůvodněním, že stěžovatel v žádosti 
o .odklad exekuce li z n a I věc n é 'O IP r á vně n í exekučního povolení 
a ,proto dodatečně ne.může se dovolávaJti toho; že exekuce neměla vůbec 
býti povolena. Otázka doručení mimosoudní výpovědi jest v tomto istadiu 
řízení již zcela ;podřadnou. 

, K vývodům stížnosti se ale přece podotýká, že mimos.oudní výpověď 
nemusí rozhQdně býti doručena k vlastní.m rukám. (Vi'z: rozhodnutí Č. 1087 
sb. n. s.). " 

II. 

My,slím, že případ má jednak :zásadní význam, jednak dal podnět k ta
kovému .mylnému rozhodnutí, že vyžaduje veřejnéh'O projednání. 

Především nepovažuji za správné, že někdo tím,že 'zažádá u soudu za 
odklad ji'ž povole.né exekuce, jejíž oprávněnost uzná, má za následek vzdárlÍ 
se veškerých oprav.ných prostředků, tím spiše, že, jak v daném přívadě, 
žádost 'O odklad exekuce byla učiněna jen vůči soudu a nikoliv vůči odpůrci. 

Pov'ažuji takové řešení v zájmu řádného :soudnictví za velice Ipovážlivé. 
Ještě méně mí'stný byl odkaz na rozhodnutí nejvyššího :soudu Č. 1087, 

které se v;ůbec nevypořádává s otázkou, jestli na základě mimosoudní vý
'Povědi, jejíž doručení k vlastním rukám 'Odpůrce vypovfdajícístrany není 
;prokázáno Hstinami, jak se žádají v §S 565 a 566, můž·e hýti povolenO' nu-
cené vykli'zení. -

Toto rozhodnutí bylo však vydáno v rozevři .o námitkách proti 
mimosoudní výipovědi, a zastává ,stanovisko, že 'Odpůrce vypovfdajfcí 'strany, 
když vychází ze sVÝ'0h námitek, že vzal .mimosoudní výpověď na vědomí, 
nesmí ,své námitky odův,odn}ti jen tím, že mu výpověď nebyla, doručena 
k vl'astním rukám, rozhodutí však poukazuje na to, 'že námitky měly býti 
podepřeny tím,ž e v Ý p 'O V ě ď :S e s t a I a p oz d ě. 

Vývody rozhodnutí nejvyššíh'O 'soudu, 'že mimosoudní výpověď nemusí 
. býti doručena k vlastním rukám, nej sou ostatně přesvědčuj ící. 

Neobsahují-li také §§ 565 a 5'66 c. ř. ,s. předpis §u 5,64, udsrt. 1 a také 
nepoukazují výslovně na něj, musí býti přece 'O těchto třech paragrafech 
v souv~slo:sti uvažováno (§ 6 obč. zák.). 

Jestliže § 565, odst. 3 jen tehdy připisuj e mimosoudní vý,povědi účin
nost soudní výpovědi, bylo-li při výpovědi v §§ 563 a 564 pro soudní vý
!pověď dbáno předepsaných .lhůt, a § 565, .odst. 4 žádá, aby určitý čas do
ručení vý,povědi byl li'stinně prokázán, a § 564, odst. 1 předpiiSuje, že vý
pověď musí býti doručena k vlastním rukám, .pak závisí průkaz lhůt také 
. na tom, kdy v}Tpoyěd' proti straně ,a sice k v I a s t ll; í nl r u kl á m byla 
doručena, poněvadž .se jenom v tomto ;případě,bezpečně listinami ve Ismyslu 
§ 565, odst. 3 dá zji'stiti, jestli výpověď odpůrce došla včas. 

Zásady, vyslovené v §§ 6 a 7 našeho obč. zákoníka, které představují 
jednu z nejlepších formulí pravidel pro výk'lad zákonů, byly by při takovém 
výkladu zákonů jako v rozhodnutí čís. ' 1087 ,skoro vždy přivedeny ad ab
surdum. 

Naopak z toho, že o mimosoudní výpovědi jest jednáno v zákoně 
teprve !po 'Soudní v:ipovědi a ze vztahu §§ 563 a 564 ku §§ 565 a 566, tý'ka
jících ,se Ttlinl0Soudní výipovědi, musí býti usuzováno, že se mimo.soudní 
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výpověď múže klá:sti na r'Oveň ve své půs'Obnosti soudní výpovědi jen tehdy, 
když všechny ony předpoklady, které j,s'Ou předepsány pro· lPúsobn'Ost .soudní 
výpovědi, j sou také dány u mimosoudní. . 

K tomu ' patří náležitosti, předepsané v §u 562 a listinami provedený 
-průkaz, že výpověď hyla doručena odpůrci vroovídající strany !před uply
nutím lhůty, uvedené v § 560, odst. 1 a 2 c. ř. 19. 

A tento li,stinný průkaz může ,podl!e stavu věci býti prokázán jenom 
t ím, že Ise not á ř s;kp u I i ls, ~tin'()/ u neho. po ,š to vn ím 'z p á t e ,ční Ul 

l ístkem osvědčí, že výpověď byla d'OrU'čená odpúrci vypovídané strany před 
u plynutím lhůty určené v §u 560, odst. 1 a 2 k vla!stním rukám. 

Jinýrm Zipůsobem není prakticky možno vésti listinný dúkaZJ ó této sku
tečnosti. 

Bude tudiž i podle rozhodnutí nejvyš,šího: soudu č. 1087 zapotřebí 
mimosoudní výpoveď dáti doručiti když ne notářem, tedy státní'm Po.štov
ním úřadem zpátečním lístkem k vlastním rukám, aby mohlo býti H~tinně 
.prokázáno dodržení lhůt, předepsaných v §u '560 a výpovědní dopi,s s p 0-

dacÍln a zrpáteční,m líi ;st.k :em k návrhu na nucené vyklizení při-
ložiti. ' . 

, 
.J o s e f N o ž i č k a: 

O'RGANISACE A KOMPETENCE P'ROTILlCHEVNTCH ÚŘADŮ ~ 

V R,aJfuOUlSku byly vydány všeobecně pŤedpi-sy protiJkhewlÍ zákonem 
·č. 47/1881 ř. Z. Císař.ský.m nařízením č. 275 z r. 1914 ř. 'z. nově byla upra
vena lichVía 'Oproti dřívějšímu ·zákonu. 

Sociálně~politickou myšlenkou dřívějlšího ~áJkom.odáDství lichevního byla 
·ochrana hospodářsiky slabšího. Posléze. 'zmíněné císařské nařízení však sn1ě
Ťuje ,proti bezohlednému vykořistění moci, a /konjunktury vůbec. 

Za isvětové války nebyla och Dana, kterou 'sikýtal [)Távní řád proti' lkhvě, 
shledána dostatečnou. Mim'Ořádné rpoměry válečné · 'způso.bily, 'že 'm'Ulsel'O býti 
'vydáno hned na !počátku ISvěto'Vé války dsafské naNzení ·č. 194/1914 ř. Z., 

k terým byla stihána t . zv. lichva válečná. T'Ot'O císař.s,ké naří'z,ení bylo mě- ' 
]lČnO a d'Oplňováno 1\:aždým ro.kem (viz ,dS'. nař. ,č. 228/1915, 261/1916, 
131/1917 Ť. z.). . 

Ukončením Isvětové války n~'anikJy mimořádné (poměry a hylo proto 
-třeba i v našem istátě :ponechati zvětšen'Ou 'Ochranu 'a naopalk ji, ještě 'zvýšiti 
:a Isjednotiti ustanovení jí čelící pro celý IStáJt, ježto na území Ibýv. Uher 
platily jiné ,předpisy. To se !stalozáloon'em ze dne 17. října 1919, č. 568 
Sb. Z. 'a n . .o trestání válečné lichvy !a novelou k tomuto. zákonu č. 80/1924 
Sb. 'z. 'a ill. 

Když byl'O zří~zeno hýv. ministe~stvo !pro záJsoborváni lidu v Praze byla 
II t ohot'O útadu v nejvyšší st'Olici Iso.Ulstředěna ip~otHi'chev:ní ,služha. Při po
]icejním ředirtewství v Praze, Pl:zni, Brně, .opavě, M'Ora!Vlské Ostravě, Bratci
. .sl.avě, .Košicích a Užho,rodě byly zNzeny ú řad y pro pot í rán í I i ch vy. 
"I'yto 'Úř.ady Ipodléhaly přím'O minister'stvu [)l'O ,zásobování lidu. 

Úřadúm pro 'Potírání lichvy byli tehdy !přidělováni 'zaméstnanci :poli
cejní, a to jednak konceptní úředníci 'ze stavu 'Organického úřednictva, účetni 
:síly, Ismluvní konceptní síly, kontro.lní .orgánové, kam.celáříSlké Isíly i zřízenci. 
V ybudování a organ.isování !pI'lotj.lichervní 's,}lužhy !bylo ponecháno protili-
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