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Císlo 3. PRÁVNJ PRAKSE 

půdářských, t. j. zvláště že nelze na půdnikateli půžadovati zabezpečDvací ůpatření taků
véhD druhu, že by jimi půdnikání bylO' prakticky znemůžněnD. 

Půkud jde O' t. zv. kausální nexus ůbčanskůprávní, bude na žalůbci, aby ji jak 
v případech § 1153, tak § 1148 důkázal. Avšak určitý růzdíl mezi kausalitůu těchtO' dvůu 
případů přece se zdá býti: kdežtO' § 1148 mluví O' »způsůbení« škůdy a užívá tudíž téhůž 
výrazu jaků § 1123 (škůda zaviněná), žádá § 1153, aby půdnikání ke škůdě půuze »dalů 
příležitůst«. Lze si tO' půdle méhO' názůru (Důvůdůvá zpráva nepodává zde žádných 
direktiv) vysvětliti asi tak, že u § 1153 půžaduje se pouze kausální sůuvislDSt mezi ne
bezpečným půdnikáním a škodůu, že jedině tuto musí žalDbce dDkázati a že vše ůstatní 
je důkazním břemenem žalůvanéhD, tedy i vyšší můc, vlastní jednání ' půškozeného nebo 
jednání osůby třetí, za niž půdnikatel neůdpovídá (viz ůstatně slova »také tehdy« 
v § 1153). Naprůti tůmu v průcesech podle § 1148 bude žalobcovO' břemenO' důkazní 
daleko širší: bude musiti důkázati celou skutkovou podstatu předpisu, tedy vadné 'zří
zení nebO' nedůstatečné udržování díla, tím způsDbené zřícení díla nebo odloučení jeho 
části a z tůhů půvstalůu škůdu. ProtO' žalobci nepůdaří se důkázati tutO' skutkůvůu pod
statu, kde škoda nastala vyšší mocí, vlastním jednáním poškůzenéhD nebo jednáním 
osoby třetí a žalůbce ani nebude nucen tytO' exkulpační důvůdy uvádět a dokazovat, 
nebůť v těchto případech škůda nenastala, byť byla způsobena zřícením díla nebo 
ůdlůučením jehO' části, z vadného zřízení nebo nedostatečnéhO' udržování díla. Ovšem 
v p r a x i patrně žalovaný nebude vyčkávat žalobcůva neúspěšnéhO' důkazu kausální 
souvislosti, nýbrž i v průcesech půdle § 1148 sám uvede, že tatO' sůuvislost dána není, 
poněvadž zřícení díla nebO' ůdlůučení jeho části, resp. škůda z toho povstalá měly mezi 
svými příčinami vyšší můc, vlastní jednání půškůzenéhD nebo jednání osůby třetí. 

Závěrem můhu říci, že vládní návrh novéhO' občanskéhO' zákůníka (v protikladu 
k původní ůsnůvě z r. 1931) - za předpůkladu, budůu-li elektrické podniky judikaturou 
půkládány půuze za »nebezpečné« a nikůliv »krDmobyčejně nebezpečné« - vybudoval 
ůbčanskůprávní odpovědnůst elektrických "Oůdniků tak jako dosavadní občanský zákoník 
na principu z a v in ě n í a nikůliv na principu ručení za výsledek. Průti dDsavadnímu 
zákůnnému stavu přináší však růzšíření důkazníhO' břemena v neprDspěch ručící oSDby. 

Půkud jde O' růzsah náhrady škůdy, je tentO' vymezen o.!latrně, neboť prestace podle 
§ 1163 (srůvn. shůra), jakůž i půvinnost za.platiti bůlestné na případ § 1153 nedůpadají. 
Ovšem ůbůjí dopadají jak na případ § 1148, tak na případ, kdy elektrický půdnik bude 
žalůván na náhradu škůdy podle O' b e c n Ý ch předQisů (se. nikoliv na podkladě § 1153). 
Zde setkáváme se důkůnce s určitým růzpůrem, který teprve praxe SDudní vysvětlí: 
Škůda, k níž půdnikání dalo příležitůst a jež nastala ze zanedbání povinné péče, je přece 
nahraditi též půdle § 1123; .má či nemá půškDzený nárok na bolestné a mohDU oSDby 
v § 1163 jmenůvané žádati příspěvek na výživné? Mám za tO', že Ddpůvěd' bude hledati 
ve výkladu dvůjíhů určení t. zv. kausální souvislůsti. KdežtO' § 1123 mluví O' »způsobení« 
škůdy, užívá § 1153 výrazu »dáti ke škodě příležitůst« . Tím je můžnD rozlišiti případy 
spadající půd § 1123 od případů § 1153. Průstě ne každý p.řípad § 1153 bude současně 
případem § 1123, takže sůud podle hlediska slušnosti a půřádnéhů obchůdu (srůvn. ad l. 
půdaný výměr zv. kausální sůuvislůsti) bude můci ůd případu k případu přisuzovati 
též bůlestné a příspěvek podle § 1163. 

Glosya aktuality. 
ReSOiluce unif. kOlngrelsu 

v Brati'sl·ově. *) 

Rezolúcia odboru pre právo súkromné. 

U n i f i k á c i a O' b č i a n s k e hop r á
va je v podstatných čiastkach pripravená 
vládnym návrhům ·ůbč. zákůnÍka, ktůrý bDI 
už predlůžený N árůdnému shrůma:ždeniu. 
Sjazd berie ·s půtešení:m na vedůmie, že 
prislušné parlamentné výhů'ry už zaha
jujú svoje práce na ůsnove a vyS'1ůvuje že-

*) Viz referát a všeůbecnůu resoluci 
v Č. 2 t. 1., str. 55 a n. 

lanie, aby v :prácach tých Ba ČD najusilův
nejšie půkračův.alů, aby nůvý zákůník, ktů
rý bude podkladům ďalších unifikačných 
prác, hůl prejednaný čů najskor. Sjazd však 
ůdpůrúča, aby . 0.0'10' vynaložené všetků 
ús.ilie k tůmu cieru, aby dO' vl. návrhu 
vsunuté bůlů i sdednotené právO' růdinné, 
bez nebO' by nůvý zákůník predsa len 
ostal neúplný. Čů dO' ůhsahu nůvéhů rů
dinnéhů práva i niektůrých častí vl. ná
vrhu prejavené bůly v růzprave mnůhé 
návrhy a půžiada-vky a sjazd očakáva, že 
na všetky tietů námety vezme 'Ba pri par
lamentnům růkůvaní n á lež i t Ý z ret e r, 
aby nový zákůník vyhovoval v miere ČŮ 
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najvačšej půtrebám všetkých s lo.žiek ůby
vaterstva. 

Zárůveň s vlastným právům ůbčianskym 
bude treba sjednůtiť úseky na ne tesne 
navazujúce, ako. na pr .. právo. knihůvné 
a sjazd ůaporúča, aby práce na prÍtsluš
ných osnůvách bůly urychlené tak, aby 
nové predpisy můuly nadůbudnúť účin
nůsť zároveň sů zákůníkům ůbčianskym . 
.t'ri tom ůbracia sjazd zvlášť půzůrnůsť na 
rn ávne 'půmery kůmpůsesůrátův, urbaria
listův a želiarov, ktůré treba slÚrne upravit 
sposůbům vyJhůvujúcim půtrebám terajšej 
doby. 

Vo ve ci vybavenia súdův k splneniu úků
lův, vzniklých z unifikácii, priJala kůmisia 
pre právo. súkrůmné, stanůvls,ků shůdné 
s kůmisiou pre právo. trestné. 

Celůštátny unifikačný kůngres právni
kův v Br,atislave ůdporúča previesť uni
fikáciu o. b ch o. d n é h o. p r á va půdfa 
tůhůtů programu: 

1. Predůvšetkým treba sjednůtiť i fůr
málne predpisy o. ůchrane vzůriek a mů
delův a o. súkr. půísťůvniach; 

2. do. ůsnůvy ůbchůdnéhO' zákůna česků
slůvenskéhů nech sú půjaté půdfa můžnůsti 
i predpisy o. úČi., spůlůčnůsti, o. spůlůčnůsti 
s r . ů . a o. družstvách; 

3. v rámci ůbchůdnéhů zákůna alebů 
zvláštnym zákůnům treba unifikO'vať sin
gwlárnu právnu úpravu niektůrých typův 
cenných papierův (zálůžné listy, 'dielčie 
úpisy atď. ); -

4. návrh O'bchůdnéhů zá:kůna čsl. nech 
je pripravený včas tak, aby můhůl byť 
půdaný Národnému shrůmaždeniu ihneU' po. 
ůdhlasůvaní čsl. ůbčianskeho. zákůníka; 

5.. súč,asne s ůbchůdným zákůnO'm nech 
je jednůtne upravené i mimůspůrné pů
kračůvanie vů veciach ůhchůdných a zmen
kůvých; 

6. bez ůdkladu po. vydaní jednůtnéhů 
zákůna zmenkůvého. půdfa ženevských kůn
vencií má sa unifikůvať i právO' šekO'vé. 

Rezolúcia odboru pre občiansky 
súdny poriadok. 

1. Sj.azd berie s uspůkůjením na vedů
mie, že bůl k ·parlamentárnemu prejed
naniu predlůžený vládny návrh unifikač
néhů zákůna o. súdnej príslušnO'sti a civil
nům súdnům půriadku s ich uVůdz:ovacím 
zákO'nům, a že sú pripravené návrhy sjed
nůtených zákůnův o. exekučnům půriadku , 
o. zbavení svůj.právnůsti, o. slÚdnych tlmůč
níkůch a o. súdnej ůrganizácii. 

Sjazd ůdpůrúča, aby bůly ,s urychlením 
vypracůvané a 'pre parlamentárne prejed
nanie pripravené ůsnůvy zákůnův o. vyhlá
sení za mrtvého., o. pO'zostalůstnům pokra
čůvaní a o. veciach -pozemkových, 

2. Sjazd .odpornč,a, aby pri ·parlamen-

tárnům prejednávaní návrhu zákůna o ci
Vllnom pokrac-ovalll slÚdnom o. časti jedna
jucej o. o. d vol a n i bOlo znova uvaz.ované 
půdI a tejtů zásady: 

V o.dvůlacom pOKračůvanÍ možu strany 
pred odvolac.Lffi sudom uviesť i také -sku
tocnOS'tl a aÓkazy, ktore pred p-rvým sú
aům neuvÍedly. 

,t'ri zacnovaní tejtů zásady nech sa pa
matá na nutné opatrenia průti Sívojvofné
mu preťahovaniu s'půrov. 

3. Sjazd ůdpůrúéa ďalej, aby pri par
lamentarnům prejednávaní náv-rnu zákO'na 
o. clvilnom pO'kraéovaní súd:nům o. časti 
Jednajucej o. o.-Qno.ve a o zmenečnům pů
KraC-Ův-anl bO'lO zno.va uvazované půdta 
t ycnto zásad: 

a) InštItucia ůbnovy nech s-a z.mení tak, 
že ůbnůva sa pripúšťa na základe nových 
sKutocností a aÓkazův bez kazdenů o.bmed
zenia. 

b) V zmenečnům půkračůvaní nech sa 
upustí ůd zásady prekiuzivity. 

Rezolúcia odboru pre právo trestné. 

1. Sjazd vyslO'vuje naliehavý půžiada
vůk, aby uni111cácía tr. práva hmůtnéhů 
i procesného bOla čů najvia:c urychiená. 

1"1'i tům nech je postarané o. to., aby 
súdy boly riadne vypravené a tr. sudcůvia 
náležite vyšKŮlení. 

~. :N ový trestný zákůn nech sleduje dvů
jruký účel: 

a) ,aby vinnik bůl za sVŮJ čilIl p.otrestaný 
primera:ne sIVůjej vine, 

b) aby sudca mal po ruke účinné l)I'O
striedky, ktůrými by . bránil spůlůť.nosť 
proti nebezpeCiu bUdúcich zlůčinův. 'i.., á
.K o. n 0' d á r c a ne c h ven u j e peč 1 i
V'Ů S ť . tůmu, aby v h o. d n Ý m u s t a Jl 0-

vením ůba tietů úko.ly uviedol 
v s ú I a d. Kde by to. nebů10 mužné, nech 
má prednO'sť úkůl druhý aspů-ň ta\, že lle- . 
domatok sa napraví vhůdným zabez.pečo
vacím ůpatrením. Vů zvláštnych pripadúc:h 
kde po.treba .ochrany s-po.lůčnosti je zvlá;5ť 
citefná, možebyť trest nahradený zabezpe
čovacím opatrením. Zásada, že súd smie 
uk1adať a vykonávať trest a zabez:pečůva
cie ůpatrenia jedine v medziach, zákonom 
určených, má sa zachovať. 

3. Pre ůsno.vu unifiko.vaného tres,tnéhů 
půriadku ůdporúča sjazd, n a k'Ů Y k.o j e 
tom o ž n é, z ap o. d k I a d u ž v y p r a
covaný návrh kůmisie mini
s t e r s t v a spr a v e d I n o. s t i a ~nůva 
uvážiť z. vlášť sů z-reteY:om na 
S loven s k o prÍ'PustnO'sť novot a počet 
inštancií. 

4. Sjazd nav-rhuje, aby 's' unifikáciůu 
obecného. trestného. práva spojil,a sa unifi
kácia tr. práva vů j en s k é h '0., Nůvý vůj. 
tr. zákon nech s-a ůbmedzí len na odchylky 
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od -o b e c n é h o tr. zákona, akých vyžadu
jú potreby vojenské. 

5. Celý komplex unifikovaného občian
skeho a voj. tr. práva nech je U'veden}T 
v účinnosť .súčasne. 

Rezolúcia odboru lne právo vere.lUc: 

1. V zásade je kongres toho názoru, že 
nieto naprosto ziadnych dovodov hospodár
s,kych, spoločenských alebo kultúrnych, 
ktoré by oprávňovaly existenciu roz'llych 
predpisov v oboru práva .správneho v jed
notlivých čiastkach tohoto štá,tu. N akoYko 
by miestné pomery vyžadovaly v jednotli
vých oboroch právnych azda odchylných 
od úpravy, všeobecne platnej, možno vec 
vyriesiť zákonným zmocnemm moci výkon
nej, aby uviedla v život podobné úchyLky 
v zákone samom presne vymedzené, kitoré 
by však nikdy nesmely sa dotýkať pod
statný'ch základov zákonnej úpravy. 

2. V záujme ďalšieho jedno,tného vývo
ja v štáte treba previesť čo naj,skoršie a 
so všetkým urýchlením sjednotenie práv
nychpredpísov _v obore práva správllleho. 
Unifikácia sleduje tak vysoké politické 
cíele, že aké:koYvek -iné politické ohY'ady 
musia im byť podriadené. V prv,om rade 
treba bez,odrkladne ,prikročiť k dobudovaniu 
jednotného prá'Va na poli orgamizácie no
~íteťov verejnej 'správy. Najma je po1Jrebné 
zunífíkovať obecné zriadenie. 

3. SposlOb unifikácie: 
-a) I:;jednocovanie možno prevádzať naj

lepšie tak, že na mies'to doterajšLch roz
nych predpisov upravujúcich ten istý obor 
právny budú vydané predpisy ú,plne nové, 
mode:mým potrebám vyhovujúce (kodifi
kácia). 

b) Ak nie je možné pre nedostatočnú 
zákonodárnú prípravu takto pokI'lačovať, 
nech sa vy;pracuje ,podYa vzoruprávneho 
predpisu platného v jednej časti štátu jed
notný predpis (formálne nový), ktorý by 
síce nepreviedol úpravu mat e r i á 1 n e 
úplne novú, ale v zásade prevza1 len do
teraz platnú úpravu 800 zmenami, ktoré sú 
nevyhnuteYné 8;0 zreteYom na nové 'pomery. 

c) V záujme priblíženia oboch práv~ 
nych oblastí štátu nech sú zrušené hro
madné všetky predpisy, predchádzajúce ur
čitému datu s výtnimkou predpisov vÝ'slovne 
predbežne - ponechaných v platnosti, čím 
sa docieli záro'veň lepšia evidencia platné
ho práva. V tejtoakcii treba čas. od času 
pokračovať. 

4,. U nifikačný proces: 
a) Odrporúča.sa aby sa nič nemenilo na 

dnešnom stave prÍ'slušnosti reiOrtných mi
ministerstiev a ministerstva UJnifikácie. 

b) Odporúča sa -ako veYmi naliehav8, 
aby učinené boly okamžité kroky k skrá
teniu a zjednodušeniu medziministerského 
pokračovania, lebo jeho predlžovaIÚm sta-

vajú sa v cestu unifikačným .snahám ne
prekonateYné prekážky. 

c) Zriad~nie zv láštnych komi'sií, ako 
kodifikačnej, unifikačnej a recepčnej, re
publikačnej a prekladateYslkej sa neodpo
rúča. 

d) Navrhuje sa zriadiť legislatívny ar
chív, ktorý by bol ,s,tále doplňovaný, ako 
to až bolo navrhnuté vláde komisiou pre 
zhospodárnenie verejnej správy. 

5. Podané referáty predkladajú s'a vláde 
a jednotlivým ministerstvám k štúdiu a 
k úvahe v smY'sle shora U'vedených zásad. 

Resolúcia odboru Pl'e právo finančné: 

V presvedčení, že u n i f i k á c i a doteraz 
nesjednoteneno fmančného práva mUSl 
byť spojená s jeho s úst a v n o u r e f o l'
m o u · a k o di r' í k a c i o u - nakoYko- by 
par c í e 1 n á uniflkácia nebola odovodn8-
ná súrnou potrebou odstránenia zbytlkov 
disparity dávkového zatazenia vo vsetkych 
castlach Kepubliky - navrnujeme: 

1. V prvom rade ako zVlášt nalíehavé: 
a) Ú p r -á v u t r e s t Jl é b o p r á va 

do c hod ko v é ho, predovšetkým jeho 
ťormálnej čaJsti so zretel'om na usneseni.:! 
III. sjazdu československých právnikJv 
v Bratislave; 

b) Úpravu všeobecnej časti 
p r á v a pop I a t k o v é h o, pri ktorej 11e
odporučáme naviazať na systematiku plat
ného poplatkového práva; 

2. Ualej odporúčame, aby finančné le
gislatívne práce smerovaly k s h r n u t i u 
tínačne právnych predpisov do 
t Ý c h t o s a m o s t a t n Ý ch z á k o n Í
kov; 

a) Zákon o o b e c n Ý c h p r e d p i s och 
p r e d a nes pot r e b n é, 

b) Zákon o š tát n y chm o n o p o
l och (monopolný poriadok). 

3. Po uzákonení občianskeho práva ma
teriálneho a fOl'málneho mala by nasledo
vať ihneď unifikácia a kodifikácia 
z v I á š tne j č a s tip r á v a pop I a t
k o v é ho. 

4. Všetky tieto normy treha vypracovať 
už 80 zreteťom na platné finančné právne 
zákoníky českos'lovenslkého povodu, to je 
so zreteYom na zásady, ktoré došly výra
zu v zákone o priamych daniach a v zá
kone colnom, a to tak, aby všeobecná ich 
časť mohla byť spojená neskoršie v o b e c
ný dávk.ový (berný) poriadok; pri 
čom upozorňujeme na súrnu potrebu úpra
vy p r e mlč a ni a v o bor e v e r e j
n Ý c h d á v o k s jasnými predpismi 
o stretnutí časo'Vej platnosti starých a no
vých noriem o premlčaní. 

5. Zákonom treba upraviť tiež verejné 
r o z poč t.o v é h o s pod á r e n i e (fi
nančný po:riadok). 
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Po stránke ln e t o d ic ke j pouka;zujeme 
na to, že súčasne s t a k o u t o unifikáciúu 
treba reformovať verejnú správu tiež 
v obore finančnom a údporúčame takú 
decentralizáciu ministerskej 
kú mp e.t e n c i e, aby ministerstvo finan
cií bolo iba IV e d ú c i m f i n a n Č' n e p o
l i U c kÝm o r g á n o m. 

Pri ministerstve unifi,kačnom nech sú 
zriadené por a d n é o d b o 'r' n é k o r:1 i
s i e. 

Rezolúcia odboru pre právo zemedelské. 
delské. 

N eodporúča ,sa, aby boly zrÍ'adené: nová 
kodifikačná komisia, nová kormisie unifi
kačná, recepčná, republikačm.á a preklada
teYská, a to z toho dovodu, že by ,s'a ife
formné práce a tým unifikačné dielo rtriešt
ly a navrhuje sa preto, aby komisia odpo
rúčala, aby sa z'otr'val,o na doterajšej or
ganizácii legislatívne - prípravných prací 
v obore práva zemedel~kého vzhl'a-dom 
k tomu, že v ,obore noriem, spadajúóch 
dO' práva zemedelského je nutné prevádzať 
prípravné práce u:nifikačné za ,srú:ča;sného 
rešpekotovania taJk zás'ady formálne ako 
i vecne unifikačnej, ale i 'z čiasltky zás'ady 
reformnerecepčnej, takže by ustano,venie 
zvláštnych komisií ;privodilo trieštenie ma
térie a nejednotnos,ť, čoho' práve sa treba 
predovšetkým u'V'aro'Vať., Tentozáver opod
statňuje i návrh, že zvlášť pri urufikácii 
zemedelských zákonov treba prizerať na 
hospodár.skyoprávnené a , odlišné 'záujmy 
regionálne, vyjadrované do's~al' zemským 
zákonodars,tvom, takže 'zá'sada úpLnej ma
te:riálnej unifikácie ,bude pri znračnej čaJsti 
noriem, ,spadajúóch do ;práva zemedelslké
ho preveditel'ná, len dotyčne ustanovení zá
sadných. Čo sa týka navrh'o.vanej republi
kácie a prelO'žerua noriem treba ešte po
dotknúť, 'že v obore práva 'zemedelského 
niet zákona, resp. nariadení, ktoré by bolo 
treba republikovať, resp., ktoré by dotera'z 
neboly preložené ' a navrhuje 'Sa preoto, aby 
ani republikačná a prekladatel'ská komisri,a 
v 'oboru práva zemedelrského' neboly zifia
ďované. 

Pracovný odbor pre právo zemedelské 
navrhuje, UlIŮfiko'Vať najma tieto normy: 

1. scelovanie pozemkov, 
2. obmedzenie delitel'nosti pody, 
3. delenie spoločných pozemkov, 
4. zbavenie pody od dlhov, 
5. úprava dedickej postupnosti 11 sed-

liackych usadlostí, 
6. nájom a iné užívanie cudz,ej pody, 
7. vodné prá'Vo, 
8. melioračný úve'r, 
9. ochrana poYného majetku, 

10.. 'Ulstanoveniao stráži zemedelskej, 
11. leslIlÝ zákon, 
12. pJ'edpi,sy O' skušO'bných taxách za 

skúšky leSlIlÍcké a myslivecké, 
13. poYovný zákon, 
14. rybársky zá;kon, 
15. ochrana vtáctva a iných užitočných 

zvierat, 
16. zákony veterinárne, 
17. ,predpisy o p,reprave jatočných zvie

rat a zyieracích surovín, 
18. predpisy o preprave jatočného do

bytka, 
19. zemedels.ké poistenie úrazové, 
20. zaopatrenie zemedelcov pre prípad 

jnvalidity a staroby, 
21. úprava pomerov z:emedelského ro

botníctva. 

, Tro1Ieybu'Sy, želle'zniční p,řepir'ovní 
řád. 

NIQvýželezni1ční zákon č. 86/1'937 
stanoví v § 1,že jeho ustanovení se 
vztahuj í na dráhy (ž-el'eznice), k nimž 
patří t aJké lamové dráhy, vi,suté 
dráhy, j ,a!kO'ž i t r'O 1 e y. b U'S ya jiná 
do,prav:ní 'zařízení drahám podobná. 
Doposud se rn:a troleyhusy železniJění 
zákon nevztahov:al, a j eliklQ'ž se :na 
ně ne:vztahorval t.alké 'zákon automo
bi1lQrvý, rpl:atily pro odpovědnost za 
škody z,pŮ'sohené troleybusy pouze 
obecné zás,aJdy všeobecného. občan
ského !Zákoníka. 

DO'P~sud p1atilž e II e z n i ční p ř e
p r a v 'll í řád vydaný vládním naří
zením ,č. 144/1928 podle § 2, 'Odst. 2 
a §3 rzáJk. Č. 110/1927 Sb. IZ. a n.-'O že
lezniční přepravě. Tento zákon ovšem 
by,l z ruš 'e l}I §em 209, odst. 2 nové-, 
ho železni'čního ~áko.na č. 86/1937, 
taklže hy podle toho i železniční ;pře
pravní řád :otrati1 platnost. V § 85 
nového žeiezničnmo zákona jest vlá
da ,zffi'OlCněna, aby vládním nařízením 
vyd:al:a železni,č.ní přepravní řád, 
který upraví podmínky, za kterých ' 
žleleznÍlční podniky prováděj í vnitro
zemskou dopravu. Dosud tento 
n o v Ý žel!ezni'ční přelpravní řád v y
dán n e byL Dokud ,se tak nestane, 
bude podle vÝ,sllQivného ,ustanovení 
§ 209, ,odst. 3 ~l'Ového želez,ničního 
zákona nutno používati při provádě
ní nového železničního zákona dOlsa
vadních předpisů, které upravují pří
slušné předměty, ,se změnami~ kt,eré , 
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snad vy~lýv,ají z ustanovení nového 
že1ezničnÍ'hozákona. J e,s t t e d y 
nyní 'železniční přepravní 
ř ád č. 144/ 1928 sice neplatný, 
a však přestlO účinny do té 
d oby, -cl o k u d nebude n a h ra
ž en jiným. 

Kdyby byla bývala volena v ~ 209, odst. 
3 nového železničního zákona jiná dikce, 
na př., že až do změny vládním nařízením 
platí dosavadní přepravní řád, bylo by 
ovšem sporno,zda není vláda t ím zmoc
ňována měniti předpisy dané s'am:v'm zá
konem. Z tohoto důvodu patrně byla vo
lena dikce »dokud nebude vydána úprava 
vládním nařízením ... užije se při prová
dění tohoto zákona dosavadních předpisů.« 
Bylo ovšem možno též postupovati jinak: 
Zákon nemusil vůbec míti v tomto směru . 
přechodného ustanovení, a stačilo, kdyby 
současně .se zákonem vydala v láda krátké 
vládní nařízení, jímž by stanovila, že do
savadní přepravní řád platí dále až do 
změny. 

Útraty inrte1rve'nce p,ři výkonu 
exekuce. 

Prakse soudů pn přisuzování 
útrat za intervenci při výkonu exe
kuce na svršky se velmi různí, takže 
věřitel nemá nikdy jistoty, zda mu 
útraty intervence přisouzeny budou 
či nebudou. 

V prvním sešitě Sbírky rozhodnu
t í vrchních a krajských soudů jsou 
uveřejněna 4 rozhodnutí různých 
soudů (č. 84, 87, 88, 97), v nichž 
tyto soudy odmítly přisouditi věřite
li útraty intervence při výkonu exe
kuce, poněvadž šlo o pohledávky pod 
1000 Kč; v jednom z těchto rozhod
nutí (č. 88) tvrdí dokonce kraj ský 
soud civilní v Brně, že se vyvinul 
»usus forensis« tak, že vymáhaná 
pohledávka přesahující 1000 Kč sa
ma sebou dává vymáhající straně 
~ 'ako intennernentce nárok na náhradu 
útrat, tedy, že při pohledávce pod 
1000 Kč, není-li tu zvláštních důvo
dů, nemá intervenient nároku na ná
hradu ú tra t. 

O tomto zvyku, o kterém mluví 
krajsky soud CIVIlní v Brně, není 
však většině soudů ničeho známo a 

, 

t yto přisuzují útraty intervence i pří 
pohledávkách pod 1000 Kč, aniž by 
bylo třeba uyáděti zvláštních dů vo
dů pro to, aby útraty intervenc(~ 
byJy při1souzeny. A činí tak svrávně : 
Částka 1000 Kč není podle zákonné
ho stavu žádnou hr anicí,podle níž , 
lJy právní řád rozlišoval pohledávky 
na méně a více důležité; takovou 
hranicí by nlOhla býti částka 500 Kč" 
podle níž se liší pohledávky t. zv. 
bagatelní, které jako méně význan1-
né, obmezuje c. ř. s. na projednání 
pouze v 1. instanci (vyjímaje přípa
dy zmatečnosti). 

Jde-li však o pohredávku nad 500· 
Kč, kterou z á k o n považuj e za tak 
významnou, že spor o ní může hý-ti 
projednáván ve 2 instancích, 
není důvodu k ton1u, aby s o u cl y 
považovaly ji ,p r o věř i tel e za t.ak 
~)ezvýznarnnou, že mu nepřiznávají 
útrat spojených s intervencí při vý
konu exekuce, směřující ku jejínlll 
vydobytí. 

Podle § 74 ex. ř. má dlužník vy
lnáhajícímu věřiteli k jeho žádosti 
nahraditi vše ch n y jemu způsobe
né náklady na exekuční řízení, jichž: 
bylo třeba k tomu, aby právo byl·) 
uskutečněno. Tendence tohoto usta
novení jistě nesměřovala k tomu, 
aby část útrat spojených s vymáh~,
ním pohledávky musel si nésti vě
řitel sám. Že pak při výkonech exe
kucí bez intervence nedospěj e se 
k uspokojivému výsledku, jest vše
obecně známo. Zejména v dnešní 
době, když - zvláště v minulých le
tech --.:. se počet exekucí tak roz
HlOhl, zvykli si dlužníci i soudní 'vy
konavatelé na exekuce bezvýsledné, 
zejména tam, kde již jednou exeku
ce bezvýsledná provedena byla; zpra
vidla jen intervenÍent objeví věci , • 
které se u dlužníka nově vyskytly ; 
vykonavatel bez intervenienta oby
čejně učiní pouze přístup ke stáva-
j íCÍmu záj emnímu protokolu, anebo 
nezabaví ničeho; případy, kdy vyko
Ytavatel by provedl osobní prohlídku 
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dlužníka, j sůu velmi vzácné a my~
lím, že netrvá-li na tom intervenient, 
neprůvádí ji vykůnavatel vůbec. Tú 
všecků jsůu důvůdy průti tomu, aby 
útraJty intervence při výkůnu exeku
ce nebyly přisuzůvány. 

Ba ani hranice 500 Kč není důs ti 
nízkůu prů růzlišůvání půhledávek · 
důležitých, ůd méně důležitých; tato 
hranice byla stanůvena jen vzhle
dem ku přetížení sůudů za účelenl 
úlevy, jaků nutné zlů; dřívější hra
nice bagatelních věcí 300 Kč byla by 
nejspravedlivější hranicí při půsuzo
vání otázky, při které půhledá vce 
mají se útraty intervence přisůuditi 
a při které nikůliv. 

Ve svých růzhůdnutích, kterýnli 
sůudy ůdepírají přisůuditi útrat in
tervence při výkůnu exekuce pro pů-
hledávky menší než 1000 Kč, půuka.
zují k tůmu, že věřitel neuvedl 
zvláštních dŮvůdů, prů něž by se in
tervence jevila nutnůu a účelnůu a že 
také výsledek výkůnu exekuce tuto 
nutnůst a účelnůst neprůkázal, - tJ 
v případě, když ani intervence při 
výkůnu exekuce nevedla k uspůkoj e
ní věřitele. Leč věřitel - a zejména 
věřitel, který bydlí jinde než dluž·· 
ník - nemůže předvídati, jaké pů
měry budůu v závůdě a v bytě dluž
níkůvě v ůkamžiku výkůnu exeku.ce 
a jest průtů nesprávné s tímtů pou·· 
kazem zamítati žádůst věřitelovu 
'0 přisouzení útrat intervence. 

Dává-li z á k '0 n věřiteli p r á v '0, 

aby se buď sám, nebů svým zástup
cem zúčastnil při výkůnu exekuce, 
jest z tůhů zřejmů růzumné stanů
visků zákůnůdárcůvo, že tatů inter
vence má určitý význam, že tedy ne~ 
lze intervenůvání nebo neintervenů
vání průhlási ti za bezvýznamné a 

• lhůstejné. Jen tam, kde by útraty in
tervence, (které při punktu d'0 1000 
Kč se půhybují kůlem 100 Kč včet
ně útrat substitučních), - byly 
v n e p '0 měr u s vymáhanůu pohle
dávkůu, jest na místě útrat inter
vence v zájmu ůchrany dlužníka ne-

přisůuditi; tůhů však není nikdy, 
když jde 'O půhledávku od 300 Kč 
výše. Karel Ornstein. 

N'a 'olkrai, nového zákolnta o· nemo-
vitostn,ích poplatcích. 

Zákůn č. 178/1937 Sb. z. a n., 
'0 němž bylů půjednáno v 1. a 2. 
čísle II. růčníku »Právní prakse«, 
byl poplatníky přijat jistě s půvdě
'kem, půkud jim přinesl snížení ne
můvitůstních půplatků i daně z obů
hacení, které není malé. Není však 

. bez ·zajímavosti povšimnůuti si též 
z p ů s 'O b u, kterým dlůuh'0 požadů
vané úlevy hyly uskutečněny, ze
jména ;p 'O str á n e e 1 e g i s 1 a t i v
n í tec hni k y nůvého zákůna. Jde 
tu ;především '0 jeho vztah k d'0sud 
platným právním předvisům rpůplat
kovým. 

Nové změny ·měly býti :průvedeny 
jen . »v rám c i d 'O oS a vad n í ch 
z á s a d p'0 P 1 a t k '0 V é hop r á v a«, 
půněvadž s k'0nečnou úpravou nem'0-
vitůstních půplatků a daně z oboha
cení se počítá při unifikaci a kůdi
fik'3;ci poplatkovéhů práva. Nejjed
n'0dušší způsob, kterým byl'0 můžnů 
nové ·změny provésti, aniž ,se dosa
vadní roztříštěnost popilatkůvých nů
rem ještě víee zvětš'0vala, by byl ten, 
že d'0sud platné znění příslušnýeh 
právních předpisů by ·se z ruš i I '0 

a n ah rad H '0 n '0 v Ý m. To se však 
nestal'0. Zákůn č. 178/1937 Sb. z. a 
'll. dosud platné předpisy !půnechal 
v platnosti a n '0 v Ý m 'z n ě ním j e 
p 'O U :z e d '0 pln il a zrně n i 1, aniž 
dosah nových .předpi,sů výslovně 
'Označil. TÍ'm ovšem byla dána můž
nost vzniku pochybn'0stí o. vztahu 
nových ,zákůnných ustanůvení k do
sud platným předpisům. I když se 
namítne, že nové 'změny nejs'0U tak 
významné, přece není pochyby '0 tům, 
že jsou takového rázu, aby !při nej
menším 'znesnadnily pří,padně izne
m'0žnily půužití výsledků důsavadní 
:prakse, vyplynuléz aplikace dosud 
.platných předpisů. To platí ůbdůbně 
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též o použití judikatury nejvyššího 
správního soudu. 

1. Tak na př. pro 'pouhé stanove
ní nových sazeb rrl81novi,tústního po
platku použil § 1 zákona č. 178/ 
1937 Sb. 'z. a n. znění dosud platné
ho § 2 zákona č. 74/1901 ř. z. (ně
které 'části tohoto zákona a jeho 
prováděcího nařízení Č. 75/190'1 ř. 
z. hyly ve státním' jazyce :převzaty 
,pro. právní oblast Slovenska .a Pod
karpa tské R usi vládním nařízením 
Č. 403/1920 Sb. 'z. a n. a novým zá
konem byla jin1 propújčena platnost 
zákona, kdežto něn1ecké autentické 
znění zákona Č. 74/1901 ř. z. v úpra
vách pozděj šÍch zákonů zůstalo do
sud v platnosti v zemích České a 
Moravskúslezské). Při tom se však 
záko.n Č. 178/1937 Sb. z. a n. n e
o. m e 'z i 1 na p 'ř e v zet í d o:s 1 Ol v
n é h o znění § 2 zákona Č. 74/1901 
ř. z., nýbrž - nehledě k novým 
ustano.vením, kterých dosavadní DO
platkové právní předpisy neznaly-
to.to znění pozn1ěnil v několika smě
rech. U stanovení § 2 zákona Č. 74/ 
,1901 ř. z. na př. uvádí jako. o.kolno.st, 
která neodnímá nárok na zvýhodně
no.u sazbu nen10vito.stníhú poplatku, 
jednak »e x e k u c i«, jednak »p 0.

s tavení půd po.ručenstvím 
nebo. o. p a 't r o vn i c trví m«. Záko.n 
Č. 178/1937 Sb. z. a n. k těmto o.kol
nústem připo.jil ještě »ko.nkurs« (§ 1, 
odstavec 1 cit. zák.). Vzhledem ke 
zmo.cnění danému v § 9 zákona čís. 
74/1901 ř. 'z., dúvo.lilo prúváděcí na
řÍ'zení 'č. 75/1901 ř. Z., aby jako. o.ko.l
nosti, neodním'ající nárok na zvý
hodněnou Isazbu nemo.vitostníhú po.
platku podle § 2 'Cit. zák., byly vedle 
oko.lností, vyj menovaných v tomto 
zákonném ustano.vení, uznávány též 
»jiné po.měry«, bránící rvzdělávání, 
užívání nebo obývání vlastníkem 
jako na př. vo.jenská služba, nemo~ 
a pold. Vzniká otázka, 'zda be tyto 
»jiné poměl'Y« uznati za o.kolnosti, 
které neodnímaj í nároku i na s'azhy 
nemovito.s'tního poplatku po.lde § 1 

záJkona č. 178/1937 Sb. Z. a n . Jest 
třeha, aby finanční wprráva da}a 
v tomtu směru vyrněř'ujícím úřadům 
poučení. 

2. Zákon ,č. 178/1937 Sh. 'z. a n. 
učinil použití no.vých sazeb nemovi
tostního poplatku 'závislým na p o d
m í n ce v 'z děl á v á II í, uŽÍ'vání nebe 
obývání převáděných nemovitostí. 
Tato po.dmínka lnusí býti ,s!plněna 
nejen u 'Ůso.by převádějící-
h o, a let a k é u na byv a ,t- e I e a 
tú i když je nabyvatelem některá 
z t. 'zv. privilegovaných osob. Na
proti tomu podle prováděcího. naří
zeníč. 75/1901 ř. 'z. stačí, aby tato 
podmínka byla při převodech lnezi 
privilegovanými osobami splněna 
pouze u osoby převádějicího. Vzhle
dem k tomu, že jest pochybno, jak 
vlastně bude rprak,ticky splnění této ' 
po.dmínky požadováno, možno říci, 
že 'použití no.vých :sazeb nemovitost
ního. poplatku při převodech nemo.vi
tostí mezi privilegovanými O'sobap·j 
bude vylo.učeno především V těch 
případech, kde nabyvatelé přímo ' ve 
smlouvě projeví svou vúli,že naby
tou nemo.vitostnehodlají vzdělávgti, 
užívati nebo obývati stejným způso
bem jako. to činil lP'řevodce. Jestliže 
tu jsou splněny ostatní po.dmínky 
§ 2 zákona č. 74/1901 ř. 'z., lze o~šem 
v těchto. případech použíti výho.dné 
sazby nemovitost-nmú po.platku po.dle 
písm. a), d) § 2 záko.nač. 31/1920 
Sb. Z. a n. (t. j. 0.75% při hodno.tě 
nemovi,tosti do 10.00'0 K!č a 1 % při 
ho.dnotě od 10.000 Kč do 20.000 Kč). 
Případy ty však v praksi nebudo.u 
časté, poněvadž nabyvatelé ,se ve 
smlouvě vyvarují pro.jevů, které by 
byly s to odníti jim náro.k na vý
hodněj ší sazbu nemovitostníeh po
,plat-ků podle § 1, odst. 1 písm. a) 
nebo o.dstavec 2. ,písm. a) zákona, 
č. 178/1937 Sb. 'z. a n. 

Zjišťování, ,zda nabyvatel bude 
naby,tou nemo.vitost sám vzdělávati, 
užívati nebo obývati, děje se zpra
vidla dotazem u obecního. úř'adu (§ 5 
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prov. nar. c. 75/1901 ř. z.), který 
finančnímu úfadu obvykle sdělí to, 
co vyšetří u nabyvatele. Vzhledem 
k tomu, že pro četnost případů ne ... , 
bude . sledování, zda naby~atel sku
tečně v budoucnu uvedenou podmín
ku splní, v 'Praksi dobře proveditel
né ani při l)řevodech nemovi,tostí 
vyšších hodnot, tím méně při nemo
vitostech do 20.00'0 Kč,z t r á c í z á
konná podmínka, aby naby
vatel nemovitost v 'zdělával, 
užíval neboO obýval !stejným 
z p ů s o b e m j ·a k 'O P ře vod c e, 
p r-a k t i c k y n:a c ·e n ě. Proto též 
nové sazby podle § 1, odst. 1, pism. 
a) ·a odst. 2 písm. a) ,zákona Č. 178/ 
1<937 Sb. z.a n. ve většině .případů 
nahradí při převodech nemovitostí 
do ' 20.000 Kč mezi privilegovanými 
osobami sazbu podle § 2 [lism. a), d) 
zákona č. 31/1920 Sb. z. a n., jejíž 
ponechání v platnosti }ze vysvětliti 
tím, že vládní osnova zákona č. 178/ 
1937 Sb. z. a ln. zamý1š,lela poskyt
nouti zvýhodněné sazby jenom pro 
převody 'zemědělských nemovitostí, 
kdežto pro přeV'ody nezemědělských 
s.tavení mě'la zů:stati v platnosti vý
hodná saJzba podle § 2 zákona č. 74/ 
1901 ř. z. [§ 2, .písm. ,a), d) zákona 
č. 31/1920 Sb. 'z. a n.]. 

3. Není pochyby o tom, že zave
dení nových šesti sazeb nemovitost
nich poplatků na podkladě takřka do
,slovného znění § 2 zákona Č. 74/ 
1901 ř. z. vedle dosavadních sazeb 
podle §2, pism. d) 'zákona Č. 31/ 
1920 Sb. 'z. á n. nepřispělo ke zjedno
dušení právních předpisů poplatko
vých. Tvoření nových výhodných 
sazeb z dúvodů v 'Podstatě stejných 

Po časopisech. 

~byte'čně rychlé p.ro!jednÓlv'ání obč. 
zákolna, 

»Hospodářská politika« v Č. 42 ze 
dne 23. října 1.937, str. 787, přinesla 
tuto glosu: , 

a poskytovaných za podmínek od 
sebe se skoro neodlišujícich, nerpro
spívá rovnoměrnosti poplatkového 
zatížení a zvětšuje rozdíly v poměru 
sazeb stanovených ~do u:r.čité hrani
ce hodnoty 'záMadu poplatku k saz
bám pravidelným, stanoveným bez 
omezení určitou hranicí hodnoty zá
kladu pOlplatku. S tímto zjeVeiJ.ll se 
set'káváme nejen pí'i sazbách nemovi
tostních poplatků, nýbrž také ~a :př. 
při úlevé z daně darovací. V důsledku 
progresivní sazby jeví se tu značný 
neporměr mezi 'zdanění'm požívajícím 
slevy podle § 3 zákona Č. 178/1937 
Sb. z. ·a n. a zdaněním nepožívajícím 
úlevy. Tak na př. postoupí-li otec 
dceři věnem stavení v hodnotě Kč 
49.000', zaplatí se vedle nemovitost
ního poplatku polovina daroV'ací daně 
z čisté hodnoty stavení 49.000 Kč 
čás,tkou 380 Kč. Podaří-li :8'e však fi
nančnímu úřadu přiměti stranu, aby 
dobrovolně uznala k vyměření po
platků hodnotu stavení částkou pře
vyšující 50.000 Kč, tedy na 'Př. 
50.050' Kč, nepřís<luší již nárok na 
snížení darovací daně a nutno zapla
titi plnou daň ve výši 1775 leč, čili 
daň stoupne více než čtyřnásobuf\. 

Snahu po daňové spravedlnosti ne
lze dosíci jenom ,tvořenim výjiEek 
a úlev, na které jest právě poplatko
vé právo tak bohaté. Prakticky j e.st 
těchto výhod účasten předevšínl teny 

kdo se vyzná v poplatkových Pl'ed
pisech, jej ichž obecná znalost se 
však 'ztěžuj e praktikovanýJ.n způso
bem legislativní techniky, která 'se 
nesnaží jasně vytýčiti vztah nových 
předpisů k dosud platným právním 
ustanovením. Muchka. 

»Parlament projednává nyní ve výbo
r ech osnovu občanského zákona. Zahájení 
parlamentních prací na tomto důležitém 
zákonodárném díle bylo neobyčejně sl'av
nostní. Odpovídá ,to skutečně také význa
mu občanského zákona pro celý náš práv
ní řád, protože tento zákon je základním 




