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. Rozhodnutia Najv. Spr. súdu R. C. S. 
Najvyšší správny súd rozhodnul nálezom Čo 9720iI925, že zamestnanci m t. 
ro-kat. cirkevných statkoch sú z penzijného poistenia v smys,le § 20' bod 3_ 

zákona č. 89/1920 vyňatí, majú-Ii zaručene normálne penzijné nárokyo 

Najvyšší sprá'vny súd pri ,odôvodnení ,t,ohoto nálezu podrobne prebie
r'a právnu povahu r.-kat. ckkevných s,tat.k'ov a služebiný ohafakter za
mest!l1ancov na tých statko,v ustanove:ných. Bude dozais.ta z.ajímať aj šj'ršiu 
verejnosť poznať výklad Najvyššieho správneho súdu. 

V predmetnom spore žal'o.y,aný úrad (minis,terstvo sociálnej pečli- · 
vosti) vyriekol, že z.amestnancami zákd,nne uznaných náboženských So'O
lo'čností môžu sa rozumeť len takí z!amestnanci, ktorí vy1k'onáv,a.j-ú vo 
s1uibách tejto spoločnostJ úJwly a s'lužby bezprtOstredne kuLWrneho' .alebo · 
cirkevného, rázu, nikdy však orgány, ktoré sú usta:l1I0vené k obst'arávaniu 
čisto súkromoholspodárskych účeJov týchto nábo,j.eIThských s,Pol'očno'stL Len. 
ZPl-VU zmienení zamestnand sú v p,r,i'amom služebnom pomere k cirkvi a jej 
organizácii ,a 11ie Hež zamestnanci na drkevných s,tatko'ch. Rím.-krut. cdr-· 
kevné statky nenáležia cirk'vi, jako ta,kej, ,ale sú maje'tkom tej či onej fary, 
dekanstva, alebo bdskupstvla a zamestnanci :na tých ' statk,Q-ch pôsobiaci sú. 
v súbornom pomeľe k fare, dekanstvu a biskupstvu. 

Sťažnosť ,naproti tomu háji názor, ie z,amestnrunci cirkevných stat-o 
kov sú v priamom s!uže,bnom pomere k ci :rkvi, ktorá vystll-
puje sVDj,Ími mgánmi na von-ok jako útv,ar, vybudo'vaný na spoločnom . 
účele a de dn'ot!l1 ej orgalnizácl-i a prostredníctvom týchto plní sv'oje úkoly .. 

Najvyšší sprá v:ny s úd prijal názo,r s ť a žno· st i ,a to ,z týchto, dô
vodov: 

L Zákon č. 89/1920 Sb. z. a n. vyníma z pe:nzijnej poď,stnej po,vinnostii 
zamestnancov náboženskej s·pol'O,čnosti v ô bec, anÍ;ž by kládol váhu na 
to, aby tieto osoby boly činné v ús,tavoch kultúrnyc.h, vyučovacích alebo. 
dob,f'D'činných, teda aby boly zamestnané jedine pri prevádz'aIllí nábo
ženského učeni!a. 

Z tohoto plynie nezbytne ten záver, že bolo úmyslom zák'oll1'odárstva, 
ahy sa dostalo osvohodenie od pe!l1zi,jnej poistnej -povinnosti všetký,ru 
zamestnancom státom uznaných náboženských spo!o,čností bez rozdielu: 
fwnillcie a bez ohradu na to, jaký ohsah má ich činnost. . 

Nem prelto názor žalovaného úradu vo shode s:o zákonom. 
II. N e n i a l e s prá v n y a ni ll' á z O,f ž.a 1'0 v 'a II é h 'o ú r 'a du,. 

P I() k i a f u Vlá d z a, že s't a ,t k y c iltr 'k e vn é Il1 e.!I1/ á li e ž il 'a ci dc ,v i 
rím s k o-k ,a t o líc kej jalw. trukej, ale že sú majetkom jednotivých 
cirkevných ústavovaz tejto skutočnosti vyvodí, že z.amestnaneJ, usta-· 
.novení pri cirkevných statkoch, nemôžu byt považovaní za zamestnaco'v 
c-i,fkve s,ame,j. 

Pod cirkevným sltatkom (bonum ecclesiasttcum) oirkve rímsiko
ka,tolickej má sa [<Q ;zurneť s ú b or vec í a -p r á v maj ú c:i chc ,e n ll' 
m ·a jet k 'o V ú, ktoré maj,ú trva,lé spojenie s niektorým c-irkevným ús1:'a
vom a slúži.a účelom cirkve. A,j keď Sla uz:náva podľa prevládajúcich ná
zorov právnej Lirt:eratúry, že právnym podmetom jednotlivých majetko
vý,ch podstat r.-kat. cirkevného majetku sú jednotlivé zaúadenda a ús'tavy 
cirkevné (kostoly, k'orpo,fác-ie, benefícia atď.), a že i platné právo priznal,ol 
ústavom právnu osobn'osť, nesmie sa zabudnúť, že rt:ieto úst,a,vy, resp. 
majetkové podstaty im ,náležajúce, nep'restávajú medzi sehou právne sú
v-isiet a že neztrácajlí preto Is'Voj zvláštny charakter 'a vlastnosť jruko olá
'nok celého, veľkého organizmu dnkv,e . 

. Aj pozitívne právo (d-šsky zákon č. 50, z r. 1874) Zidôrazňuje zásadu 
s o l i dar i t y cirkevných zájmov a z nich vyvodzuje práv.riu ,k'o.nsekven-
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,eiu, ktorú kodifikuje jeho ,objektívnu, právnu normu (sr. § 53. dt. z.). Po,dľa 
tohoto zákona vzhľadom na k01Ísajúce názory o vlastníctve cirkevných 
majetko'v nemôže sa jednotJivÝm cirkevným ústavom pr,i'Z:nať ,t.aká indivi
dualita ich p'rávnych subjektov a tým a-ni taká ich s'amosltat ;lOsť voči -sebe 
navzájem, jaká sa vysk}'ítuje pri iných právnických osobách ,alebo osobách 
fyzických, ba na,opak, musí sa klonstatovIať, že majetok jedno'tlivých cir
kev:ný,ch ústavov je ve:novaný pre cel k o v ý Ú č e l c ,i r k e v n Ý a že 
sa pre t'ento sp-oločný účel môže použit. 

TenlÍo spol,očný účel má charakter istej s ing u l a r.i t y , ktorá sa 
zr,ačí práve v tom, že, ,ačkoľvek je tento majetok po sv!ojej súkromoprávne'j 
c;tráJ!1/ke decentr,alisovanSr v jednotlivé majetko,vé po.dstaty, p'redsa nemá 
s ohľadom na verejnopráv.ne zájmy a svo,ju účelorvú spojitosť vo všetkýoh 
v,zťaho,ch tej právnej samost:atno's,ti, Morou s'a vyzna'čuj-ú majetkové súbory 
iných právnických ,osôb. ' 

Nemôže sa pr,eto v predmetnom spore ani tak klásť váha na súkromo
právny ráz ma.jetkovej p.Odstaty k určitému ústavu oirkevnému, u neh'Úž 
je do'tyóná 'OsOba služebne č,i:nl11á, jako viac na ok'olnosť, jedná-li s'a 'sku

'točne o ústav, res p. zariadenie, kt-oré má dľa svojho určenia sLúži{ p,o
Itl·ebám· a prospec.hu cirkve. 

III. Pri tom treba ešte vziať aj do oMadu organiz'ClJčnú stránku rím.
.ka'toHcku a jej IPrávne postavenie v sotMe. 

Dľ.a ,pla'tného práva a.r,cibiskupovia, biskupovia a biskup,skí vikári 
spravujú vriút'Ofí1é cirkevné záleži,tosti svojich diecézí podľ,a cirkevných 
predpisov, pokiaľ tieto l11eodporujú státnym zák'Únom. Dľ'a tejto uzákon.ene j 
fundamentMnej zásady ,o právnom .pomere cirkve k'ato.lícrk1ej ku státnej 
TIwci platí, že cirkev tú j,e voči štátu zastúpená episkopátom a že tentO 
vJr.konáva najvyššiu moc v cirkevný,ch záleži,toS'tiach za s,tátneho uznani'a 
a jeho ,0chr,aI11Y. A poki'aľ podľa kanonických predpisov sú hiskupovia no
siteľmi 'plnej mod ciTkevne.j n.a určitom teritoriu, sú jednotlivé biskupstvá 
organiz'ačné jedno,tky cirk,ve, ktoré v určitom, teri,toriálne ohr,aničenom 
obv'ode vyk'onávajú cirkevnú moc a $opravujú všetky záležitostic'irkve. 

A kClitolícka cirkev, jako každá i'ná náho'žensiká s:p-OllolČlnosť, potrebuje 
pre svoj cirk,evný život vecí, určených k uspokojeniu hmotných potrieb. 
Veci tieto, pokiaľ stoletým vývojom s'a utv,ori.ly, ~ak'Ú sv'Újrázny majetok 
cirkevný, unčený svojimi požitkami pre držiteľ,a určitého úmdu cirkevného 
(biskupstva), sú spojené nerozluči'teľ:ne a trvale 's týmt'o únadom a na
býv,a tá os,oba, krt:ore.j doty:čný úr,ad ri'adne bol ude,lený, :Z1Vaáštneho, vecného 

-práva, kto'ré právo a 'označuje »jus in ipsobeneficio « (jus in re). 
Preto tvorí biskups,tvo jeden organizač:ný článok cirkve rímsKo-k.ato

líckej a je jednak: jako cirkevný úrad, tak ,aj jako reprez,entant cirkevného 
ma,jetkl\.l s mím spojeného (beneficio), z'a'fiadenie cirkve rím.-kat. a slúži jej 
pot1:rebám a zájmom. 

Násled!kom toho nemôže sa .dôvodne odoprieť os,obám, ktoré sú pri 
správe tohO't'o be;neJiC'iálneho majetku stlužebne zamestnané, povahu za
mestnancov ústav,ov cirkve rímsko-katolíckej a tým aj z'amest.nanoov zá
konne uZluaned náboženskej spolo1č'nosti. 

Že je tomu tak, vyplýva ďalej aj z úvahy, že by ,ináč os,O'by, za
mestnané v z'aria!deniach, sl'úžiacich ma!terielným 'Po'žia,dav,!\,om iných (ne

KalÍ'olkkých) uznaných náboženských spoločností, ktoré · organizova-né súc 
podla platných záko-nov (ríšsky zákon č. 68/1874) joako náboženské obce, 
pokladané sú za slamo.statné právne subjekty, patrily ,pojmove ,do katego'rie 
zamestna'!1cov zákonne u.znaných nábotŽenských sp'oločností , naproti ,tomu 
a'le osoby tie, p'okila-ľ by boly v službe v homogenných ústavoch a zari'ade-

11iach cirkve rímsko-katolíckej, za takýchto zamestnancov po v ažov,an í byt 
nem-oh'ly a to len preto, že ma,j'etok cirkve rímsklo-.kato.líc:kej neni dľa 

',platného práva 'shrnutý po 'strárrke súkromoprávnej v jednej ma~etkovej 
podst,ate, na'oPEk tvorí rôzne právne subjekty. . 

.316 



· Po,dľa 
:evných 

indivi
)či ,sebe 
)sobách 
rch cir
Ý a že 

torá sa 
,právneJ 
a nemá 
šetkýol! 
súbory 

1:kromo
J nehož 
s'a 'sku
ížit p'o-

ku rím.-

í vikári 
iCevných 
ikon.enej 

státnej 
:e tento" 
uznania 

)via no
,kupstvá 
Illi'čenom 

,cirkve. 

'o,trebuje 
potrieb. 
majetok 

kevného 
na na
vecného 

ko-kato
kevného 
slúži jej 

é sú pri 
'ahu za
IDOV zá-

o'by, za
ých (ne
rané súc 
ké obce, 
(ategorie 
oti ,tomu 
zari'ade

v,aní byt 
nen.i dľa 
a'jetkovej 

Táto inkollgruencia v právnom posudzo,vlaní stej.ných skutkových po
merov nMi ale k p'rávneinu záveru, že nebolo úmysl'olill zákonodarstva 
vyluč'Ovat z dobrodinného ustanovenia záko na č. 89/1920 Sb. z. a :11 • .osoby 
zamestnané v službách cirkevnej vrchI1lo'sti cirkNe rímsiko'-katoHckej pri 
užívaní ,obr.o>Č1tého · majetk,u a po>stavit,jeh v tomto smere h 'o' r š i e než 
.stejnorodých zamestnancov iných, 'láko,nne uznaných nábožen.ských SIPO
l,o,čností. 

Dr. ,Co Bafinka: 

Prehled občanských rozhodnutí N. S. 
N eobmcdzené ručmie maJiteľa za škodll spôsobenú ,;eho domácimi 

zvieraimi dľa § 112 Z. čl. XII! 1894, vzťahuje sa len na polnú škodu 
a nemožno ho rozšíri( ai na iné škody. , 

Žalov,aná strana behom pokra'čovania pred odvolacím súdom chcela 
dokázať, že kOlčiš jej z<Í:P'1'ahu sedel na voze, že kone splašili s,a preto, 
Jeho automobil prichádzal s nezvyklou rÝGhlostou a že ' k'O'čiš (vo.ják) 
nebol vlstave kone skrotit, lebo hol vyhodený z vo,zu, tedy že nehoda, 
z ktorej žalujúca str,ana odvodzuje jej ža'looný nárok stala ,sa náhodou 
a že ona vykonala všetky ochranné opatrenia, ktoré holy v jej moct. 

Odvolad . súd pominul nariaclit dokazovanie, žiadané Žialovanou 
stra,nou, leho žalovaná strana, ako majiteľka koňov, zapríčinivších škodu 
ručí za škodu v ,každom prípade a síce aj vtedy, jestli nehodia sta1l'a sa 
aj náhodou. 

Dľa stálej súdnej ,praxi majiteľ zvierat · ručí síce za škodu, ISIPÔSO
benú domácimi zviemtmi, - ale zbaví sa ručenia, dokáže-li, že vykonal 
na zamedzenie te,jt'o škody všetky ochranné opatrenia, kt.oré baly 
v jeho moci. 

Následkom toho ,odv,o,lací súd mal nariadiť dokazovanie, žiadané 
ž,alovanou stranou ,ork'om-oisti, vyššie označené, lebo jestli by s,a tieto 
okolnaisti dokázaly, - nemo'žno určiť ručenie žalovanej strany za škodu, 
pO'Vsta!11Ú náhodou. 

Z týchtoo dôv~odov bolo treba ro,z'sudok odvolacieho súdu rozv[azat 
a uložit t'omuťo. I$,údu, aby skutkový stav, po tejto stránke 'P'atri'čne zistil 
a aby potom znova rozhodol. ' 

Rv III. 195/25 z 28. IX. 25. 

Smluva, ktorú sa prenajíma dom pre nevestinec, priečí sa dobrým 
mravom. 

Smluva, z ktorej žalujúci svo,je ži,adosti a náro\ky odvodzujú a na 
ktorú svo'je ži,ad-osti a nároky zakladajú, bo a uzavretá v tom smysle, 
že žalovaní do prenájmu dali a žalucúji dOl prenájmu vzali dom 's :prísluš
nosta'mi (zariadením) k tomu cieľu, aby v ňom hordeľský obchod pre
vádzali. 

Smluva s,a tedy vzťahuje na taký obchod, ktorý sa prieči dobrým 
mravom, a preto nemôže byf predmetom platných úkonov a za takýchto 
úkonov nemô,že vzniknút zaviaz,ano,st, ,kt.orá by mohl,a byt pred súdmi 
žalobu uplatiíovaná. 

Uplatiíovaní ži,ad-osti ,a ná'rokov, v uvedenej Ismluve s pom eti'lltýah , 
nemôže byt sudcovská pomoc pOlskytnutá. 

Preto dov,olad súd za ,opodstatnenú uznal tú ,čast dovolacejži'adosti 
žalovaných, ktorOIu ži.adali na základe porušen~'a materiálneho právneho 
prav:idla z.am'i'etnuäe žaloby, a dovolacejžiados.ti vyhovela, ;rozsudok 
odv.oladeho súdu zmenil a žalobu ceľkom zamietnul. 

Rv IH. 635/24 z ll. IX. 25. 
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