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K výmazu ůmezení jest v ,prvních 10 letech od knihO'vního v;kladu vlast
nického 'práva, resp. ůd účinnosti maléhO' ,přídělového .'zákO'na, potřeba, 
půtvrzení úřadu O' výměře přidělené půdy. Půkud není průveden výmaz 
ůmezení, jest i tu k právním dispůsicím s uvůlněnůu půdůu z důvůdů fůr
málně právních třeba svůlení úřadu. 

Ji ř í Cer man: 

PŘí'SlUŠN'OST PŘI EXEKUCI 'NA NÁROKY NA VY DÁNí A ' DODÁNí 
HMOTNýCH VĚCí (§§ 325 AŽ 329 EXEK. ŘÁDU). 

Jde nám o. e X e k u c i k v y m O' žen í pen ě žit Ý c h p o. hle d á
vek vymáhajícíhO' věřitele, při čemž předmětem exekuce jest nárůk dluž
níka, aby třetí ůsůba, půddlužník (§ 327 eX. řádu) dlužníkůvi vydal nebO' 
důdal hmůtné věci, na růzdíl ůd exekuce k vymůžení nárůku ůprávněnéhů, 
aby mu půvinný vydal svršky, o. čemž platí §§ 346, 347 eX. řádu. Tedy jde 
O' exekuci na takůvé nárůky, nikůli pro. ně. 

Jest pak řešiti průblém, zda jest exekučním sůudem, kt.erý exekuci prů
vádí, sůud určený bydlištěm dlužníka (§ 18, Č. 3 ex. řádu) či sůud určený 
půlůhůu věcí (§ 18, Č. 4 eX. řádu). Růzumí se samb sebůu, že tentO' exekuční 
sůud bude i sůudem půvO'lujícím exekuci, nevzešel-li exekuční titul z čin
IlJůsti civilníhO' sůudu, přesněji, netlÍ-li uveden v § 4, Č. 1 až 5 ~. řádu anebO' 
byl-li půdán návrh na povůlení exekuce u exekučníhO' sůudu a připůjenO' vy
h'Otůvení ~ekučníhů titulu (§ 4 půsl. . ůdstavec eX. řádu). 

Při- řešenÍ- našehO' průblému jest uvážiti: 
1. Především jest zřejmO', že předpis § 18 Č. 4 e:x. řádu jest jakůusi 

generální klausulí, nebůť se uvádí slovy »ve všech ůstatních případech«, 
kdežto bůd třetí téhůž paragraďu jest ůprůti tůmu předpisem speciálním. 
Jaků takO'vý má býti vyl'Ožen spíše způsůbem .omezují<CÍm. 

II. Z vývůje dnešníhO' exekučníhO' řádu lze zjistiti, že půvůdně, ve vládní 
předlůze, zněl § 18 Č. 4 eX. řádu tak, že příslušným byl sůud, »v jehož ůb
vodě při začátku výkůnu exekuce se nalézají v,ěci, na které nebO' na jejichž 
vydání se exekuce vede«. TO' převzatO' důslůva i permanentním výbůrem. 
Teprve spO'lečná kůnference se usnesla na dnešním znění, t. j. vypustila 
v § 18 Č. 4 eX. řádu zmínku O' exekuci na vyd~ní věcí a půnechala půuze 
exekuci na věc. 

Leč mylné by bylO' spůjůvati s tím hlubší smysl, zejména snad úmysl 
zákůnůdárcův, aby exekuce na vydání věcí - recte exekuce na nárůk pů
vinné strany na jejich vydání, byla CO' dO' příslušnůsti přeřaďěna půd usta
nůvení § 18, Č. 3 ex. řádu. N ebůť spůlečný půsudek uvedené kůnference 
k exekučnímu řádu na straně 3 (Materialie vydané justičním minister
stvem, II. díl, str. 631) řadí změnu tu mezi redakční a praví výslO'vně: 
»Zminka'O exekuci na vydání věcí vedle exekuce na jmění byla O'dstraněna 
c O' z byt e č n é O' P a k'O V á n í.« 

Zákůnůdárci byla tedy exekuce na nárůky na vydání věci sam'Ozřejmě 
kryta půjmem exekuce na věci a měl bezpečně v úmyslu stanO'viti prO' exe
kuci pO'dle §§ 325 až ,329 ex. řádu, půkud jde 'O vydání svršků, příslušným 
SO'ud v § ·,18 Č. 4 ex. řádu uvedený, tedy určený půlůhO'u věci při počátku 
výkO'nu exekuce. 
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III. Ovšem úmysl zákondárcův, v sebe oficielnějších materiáliích obsa
žený, nero.zhoduje, nebyl-li projeven v zákoně samém. 

Tu pak jest si především povšimnouti, že § 18 Č. 3 ex. řádu hovoří 
o e)Cekuci na p o hle d á v k y. Aby exekuce na nároky na vydání nebo do
dání hmotných věcí (§§ 325 až 329 ex. řádu) mohla býti sem zařazena, 
musili bychom nároky ty zahrnouti pod pojem pohledávek. Tak činí náš 
nejvyšší soud v ro.zhodnútí z 25. října 1935, Č. j . Nd II 129}35, uveřejněném 
pod Č. 14.648 sb. Vážného, vycházeje z toho, že § 18, Č. 3 eX. řádu dopadá 
na pohledávky v širším slova smyslu. 

Leč patrně správněj ší bude, vykládati dosah pojmu pohledávky v § 18 
č.3 ex. ř. v souhlase s názvoslovím exekučního řádu, použitém zejména při 
j eho systematice. Jest sice pravda, že systematika ta prostého označení 
»exekuce na pohledávky« neuvádí, ale výraz ten vyskytuje se v nadpise 2. 
pododdělení '(2. dílu 1. části e)C. řádu) t. j. »exekuce na peněžité pohledávky« 
§§ 290- 324 na rozdíl od nadpisu 3. pod'Ůddělení téhož dílu t. j. »exekuce 
na nároky, aby hmotné věci byly vydány« - §§ 325- 329. Patrno, že 
systematika ta nezahrnuje nároky ty mezi pohledávky, nýbrž vedle pohle
dávek a to peněžitých, jiných neznajíc, do oddílu o exekuci na jmění mo.vité. 

Tento výklad jest podporován i zmínkou § 18 Č. 3 ex. ř. o příslušnosti 
podle místa zástavy. Neboť zástavy zřizují se pouze pro. pohledávky peně
žité, nikoli pro náro.ky na vydání hmotných věcí. 

IV. Pro výklad ten mluví i to, že tím ustanovení o exekučním soudu se 
přiblíží ustanovení občanského příp. obchodního zákona 'O místě plnění. 
V případě § 18, Č . . 3 ~x. řádu jde podle tohoto výkladu o p ·e něž i t o u 
p o h Le d á v k u povinné strany oproti třetímu, t. zv. poddlužníku, jenž 
ovšem se stanoviska této zabavené pohledávky, jest dlužníkem, kdežto 
povinná strana věřitelem. Podle předpisu § 905, odst. 2 obČ. zák. resp. 
čl. 325 obch. zák. jest místem plnění závod nebo bydliště věřitele, tedy se 
stanoviska exekuce strany povinné, jež rozhoduj e i pro příslušnost dle 
§ 18, Č. 3 ex. ř. . 

Zato při n á r o c í ch ne pen ě žní c h rozhoduje dle § 905, odst. 1 
obč. zák. bydliště dlužníka, jenž má věc vydati, tedy se stanoviska exekuce 
bydliště poddlužníkovo, kde také pravidelně jest věc, což výslovně za roz
hodující moment prohlašuje čl. 324 obch. zák. - tedy zřejmá obdoba § 18, 
Č . 4 ex. řádu, kam podle našeho výkladu e)Cekuce na nároky dle §§ 325- 329 
spadá. 

V. Konečně pro toto řešení - příslušnost pro ,exekuci na nároky na 
vydání nebo dodání hmotných věcí se řídí dle § 18, Č. 4 ex. ř. polohou věci -
mluví i důvody účelnosti: 

a) Při exekuci na pohledávky (§§ 290----!324 eX. ř.) končí vlastně pravi
delně činnost exekučního. soudu tím, že se vydá usnesení o přikázání pohle
dávky (k vybrání dle §§ 308-315 či na misto placení dle § 316 ex. ř.) , 
nejvýše, že zprostředkuj te vyjádření poddlužníka o pohledávce dle § 301 
eX. ř. Toto vše-děje se písemně - proto nemá valných .praktických důsled
ků, zda poddlužník má k soudu tomu dále či blíže. Vždyť ani případný spor 
o pohledávce zabavené a přikázané neřídí s.e co do příslušnosti soudem 
exekučním. Dle rozh. Vážného sb. 1987 nedopadá sem § 17 ex. ř., jistě 
právem, neboť spor ten nebyl podnícen exekučn1m řízením, jež pouze pře
náší aktivní legitimaci s původního věřitele, totiž povinné strany, na vymá
hajícího věřitele r esp. opatrovníka dle §§ 314- 315 ex. ř. - Zpeněžení 
pohledávky jinak (§§ 317- 319 ex. ř.) jest výjimkou. 
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b) Naproti tomu jest při exekuci na nároky na vydání hmotných 
věcí (§§ 325-329 ex. ř.) činnost exekučního soudu daleko více určována 
bydlištěm poddlužníkovým, správněji místem, kde věci ty jsou. Neboť 
výkon exekuce spočívá v tom, že poddlužník věci vydá výkonnému orgánu, 
jejž soud jmenuje (§ 327 eX. ř.). Kdyby exekučním soudem nebyl soud, 
v jehož obvodě j sou věci, nýbrž soud bydliště dlužníkova (§ 18, č. 3 ex. ř.), 
těžko by mohl určiti výkonný orgán pro tot.o převzetí. Přece by neposilal 
svéh.o vykonavatele d.o cizího okresu. Nezbylo by tedy nic jiného než 
.o výkon dožadovati s.oud jiný, což jistě se nejeví účelným, kdežt.o požadavku 
účelnosti h.oví řešení námi zastávané dalek.o lépe. Argumentem proti tomu 
není ani zmínka .o rúznosti soudu dle § 327, odst. III. ex. ř. Neboť tam se 
nemluví o t.om, že věci j sou v obvodě j inéh.o než exekučníh.o soudu, nýbrž že 
v jiném obvodě jsou poddlužníkem odevzdány. Míří se tu zřejmě na případ, 
kdy poddlužník, věren předpisu § 905 .obč. zák., plní v místě svého bydliště 
resp. závodu, kde však věci při počátku výkonu exekuce (§ 18, č. 4 ex. ř.) 
nebyly. Při tom sám zákon upozorňuje na obtíže zasílání věcí z tohoto místa 
k s.oudu ěxekučllÍmu, ·kteréžto obtíže vyskytly by se vždy, jakmile opráv
něný z nároku na vydání věci, tedy v exek. řízení povinná strana, bydlí 
jinde, než věci při začátku exekuce jsou, kdybychom přiklonili se k výkladu, 
že exekučním soudem jest soud tohoto bydliště dlužníkova dle § 18, č. 3 
ex. ř. Bylo by to jistě nevhodné a proto by se doporučovalo, aby nejvyšší 
soud zrevidoval své stanovisko, vyjádřené v rozh. č. 14.648 Vážného sb. 

Kdyby bylo zůstalo nebo zákonodárcem bylo znovu zvoleno znění § 18 č. 4 ex. ř., 
jak bylo opuštěno - ovšem bez úmyslu meritorně co měniti - t. j. že dle § 18 Č. 4 ex. ř. 
rozhoduje, kde jsou »při počátku výkonu exekuce věci, na které a n e b o Ii a jej i ch ž 
v y ci á n í táž má býti vedena«, byl by nesprávný výklad vyloučen. Téhož účinku, totiž 
vyloučení takového výkladu, že pro exekuci dle §§ 325-329 ex. i,. rozhoduje ' o přísluš
nosti § 18, Č. 3 ex. ř., dosáhlo by se tím, že v tomto ustanovení výslovně by se vytklo, 
že jde pouze o pohledávky pen ě žit é. Byť exekuce dle §§ 325-329. ex. ř. nejsou 
nejčastější, přec jen mělo by v této otázce býti zjednáno jasno ve směru p·říslušnosti 
podle polohy věci, už pro zamezení dožádání, jimž jest se co nejvíce vyhnouti, jak 
právem nauka i výnosy ministerstva spravedlnosti zdůrazňují. 

Fr a n tiš e k Pol á č e k: 

R'E:LATlVNOST DŮVODŮ ZMATEČNOSTL 

1. Podle posledního odstavce § 281 tr. ř. nelze dúvody zmatečnosti podle 
C1S. 2, 3, 4 téhož paragrafu uplatňoVlati na prospěch obžalovaného, je-li 
nepoohyhně patrno, že formální vada nemohla na rozhodnutí .púsobiti způ
rsobem obžalovanému Inepříz'nivým; na újmu obžalovaného možno je uplat
niti jen, je-li patrno, že formální vaJda ,mohla na rozhodnutí pŮisobiti způ
sobem obžalobu 'zkracujícím. 

Jaký význam má toto ustanovení? 
Vyslovuje, že řečené důvody zmate 'čno 'sti fsou relativní 

p .o . .v ,a h y. K jejich úspěšnému uplatnění nestačí toUž, že ,se nalézací soud 
dopustilI formální , va~y, nýbrž je třeba, aby formální vada měla na rozhod
nutí vliv pož8Jdovaný uvedeným předpisem. 

Nemůže míti na příklad úspěch zmateční s,tížnost, 
nebyla-li doručena obsílka k hlavnímu přelíčení osobně obžalovanému, nýbrž jiné 

osobě, dověděl-li se však obžalovaný jinak včas o hlavním přelíčení (rozh. Č. 3467 
Sb. n. s.); 




