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Dr Cr Bafinka a dr. Jar. Horák: 

Prehľad občanských rozhodnutí N. S. 
Napadnutie súdne'; dražby z príčiny omylu vydražiteľa. (R'V III 18/26. 

z 3. IX. 926.) 
ŽaJoba je založená na te;n skutkový stav, že dľa dražebný,ch pod

mienok maJl bYť odp,redaný na verejnej súdnej dražlbe ;aj jed end o m, 
a to ai dIa 'pozemnoknižlľ.ého stavu, - predsa dom neboj kúpe:ný, poneváč 
ten dom, ktorý bo~ zapísaný v pozemkovej kn1he a v dražebných pod
mienka,ch, už dávno pred dražbou - dňa 20. XII. 1923 prevedenou, -
zhorel, tak že sa predal len prázdny priestor. 

Po,zemnoklnižný stav tedy nesúhlasil so skut'o,čným stavom, tým 
nastal ten omyl, že tak exekventka a veritelia exekúta j'ako aj licitanti -
aj žalobník - licitovali v tom pľ'edpoldade, že sa predáva a ony podávajú 
nabídky aj na dom, preto bola tak veľká kúpna ce'na utržená, kdežto.. 
v pra'Vdivosti 'odpredainé dve parcely nemajú hodnoty 13.000 Kč - jako 
bola kúpna cena - aJe len asi 200 Kč. 

Poneváč II.-V. žalovaní mali zájem ppi prevedení dražby, ,lebo 
z kúpnej ce,ny olni dostaH uspokojenie, ďalej ,poneváč .II.-V. žalova:ní mali 
intabuilované pohľadávky na takých nemovitostiél'ch, za ktoré bo,lo utrže
né na verej,nej dražbe 13.000 l(Jč, aV'ŠlaJk ktoré nestály viac než 200 Kč, 
takže, keď by dražba bOlIa vypísamá a prevedená dľa skutočného skutko
vého stavu, by na ich pohľadávky nedostlaJi nič, ž,iada žailobnfk, aby ža
lovaní - tedy aj exekút - uznali prevede:nú dražbu za be zú Či'l1l1Ú , él'by 
bol predošlý stav obnovený a aby mu bola kúpIna cena vrátená. 

Zakiladá svoju žiadosť na tom : 
1. že žalovaní ho uvied!li v omyl tým, že dali vypísať aj vybubnov,at, 

že sa predáva 8/ 9 čiastok dom u J. T., kdežto sa predal ,len ,prázdny prie
stor, 

2. že ža ltOvaní exeikú.torvia, ~eďby si 'kJ1~PIl1u cenu wzdeLiIi. n,a jeho 
úl<JO<ľ bezlP'fálvne by ,sa obohlatili, ponevá,č len jeho mÝ'~l1ia 'nabíJdJka ,umožmd],a, 
že sd exekventi a veil"HeJ.ia uspolmji],i svoje ,pohľladárvky, bez ,jeho lI1abídky 
a keďby bola dražba správne a prá'VIne vYIPÍsaná a 'prev,edell1á. by exekú
toV'ua a v,elri,teliia ISIVloje /pohľadávky nedostali. 

Má sÍrCe ,p'f,alVdu žalobník v tom, že aj súdtOlm ,na:niladená a prev.edená ' 
dra~ba na nemovitosti z'ľuš'ená byt môže lna záJklade mater:iállThej :nepa1at
fiiostd dr:ažby, na .čio 'llkla'zuje taJk § 168. ex záik. a 'občanls!ká de·::ízá,a 1\,u
r,iáI.nyoh selnátov .práJv'l1iej jednoty Č. 3., avšak, 'S:tféli110U ll1'ecruajúc, či sú II.-V. 
žalovaní p,a,sívlI1e ],eg1itimoiVall1í VIQI s'p,OTe, ten základ, ,na ktmý je zélt!tožená 
ž,aliOba a žla llObnÍll~OIm lP'redn,esený skutklorvý staIV, - ,keď by aj ceľk!olm 
prav!divÝ'm hOlI, - nie je 's,pôslohHý ,k tomu, aby prárv'olPlat!l1iá 'súdna dr,ažba 
bola zlrušená a žalJQIbníkc~vi jalkio vyid'nažiteľlorvd t;nÍlm vy,platelná kúpna cena 
vrátená. 

Ž,aLobnik sám uza1áv.a, že 1P'f,ed dražbiou and '0111, ani žla llolVlruní Ineveidelli' 
o tom, že dom neexils.tuje, že p,ohľaJdáViky 'VIer.iteľolV SIÚ ,intanuliorvall1é ll1a 
prázdny p'l"iielSt,or a n:ie na ex,istujlÚci dioIm, a že ';a:j exek'Víelnti l,idtov,alJ tak, 
jlak'o ,OIl1 v omY'Ie, avšak ruO'VIQlľÍ žalobník, že IPO dra~be. keď vys:vitly 
omyly tak na str.an,e jednej, ja]{lo dfiUhei, žal,ovalní ilnemali práMo využit 
omyl ž,alobníka a trvať na omyle, lebo tý:m ,Sla .stal~i 's j,ednej strany zlo
myseľnýmJ pni rurudoblUdQ1utí práva 11.a us,po,]{Ioj.enlie. IS ,dmhej str.aIl1Y bez
právne obohatenými na úklolr ,ža'loOhníka. 

Keďby , aj moMa byt reč 'o úomys.eľll1iO 'S 'j žallOvalnýc'h iPO p'Olznall1í 
skutkového IstaVIU laleho oo bez:p'fávlnom obohatení j,edrnoho a,lebo druhého 
z nich, ani vtedy by lneobstála ža~oba, leho keď .aj trlVá :p!ráJvnre IPlraJVid~o, 
že vy jla.drende, ktoré hOlloO učlilnené v omyle, môže byt U éliPadnuté, trvá 
však len v,tedy, keď omyl zaJPríČlil11:ila ,druhá stmrua. a!tebo ,als.poň mOlhI.a 
v,ideť a vedet oo omyle, ž,aLobll1í:k: .a'le sám uz'náva. že ža'lioiV!alI1í nie $oú ,prí
činou jeho 'omylu p,ri dlľ,a'ž:be, odp,adne tedy prvý ,pred!pokiJad žlaJ~oby a to 
tým viac, lebo nie sám žal,obll1ík. ale aj exelwenti a venite1ia hlduO'v,aU, 
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-tedy tých to i,sté ne!hea;pečelThs,tv,o OIhrož,ova10 a nemož,noO lP redplokkvdať, že 
:by žalov,alní J~ln Ipreno boJi HcitlolValJi, ,alby siV10ljlÍlm ooolVanÍlm s.a udrŽIairi 2a
loObníka v omyle droltyone predmetu i .d!ral~by, la tým menej môže byť reč 
"o orrnyl,e p o dTalŽbe, lebo iabobník sám neuvlÍeCÍJo,1 taJké okolďlJolstli, z lliJto
rých by sa mohlo na 'tlo usudzovať, že žaLovaltlí ,pro drr,aJŽbednž,aJ1i v omYlIle 
žalobníka. 

Žalobník, j,a1m je hrOlre IUlvedené, žiÍ;adal ad lna záklaJde »hez'piráJ\nnehlo 
,olbohatenia« zaviazať ŽlaJovaJný,ch, ipiOn,eváč .aLe :žalobný petit - ata zTluš,e
jnie dra,žby - zostaJ nezmeneným, ď,a'lej pioneváJč v Isrrnysle § 494. f():sP. 
v odvoOlaoom 'p'okfaičovruní ne'lli CÍJoV'Olenrá nová ,ž,aLoha. ikiolllečne ,poneváč 
.žabobný pe,tit vylučuj,e žalobu oo »he,Zrp.rálVne obohaten:iJe«. iClJof\llolací súd 
v prítomnom prípélJde s,a mezaober:al otázkou »rbeZlprávneho orbronélJteni,a «. 

Ve SJporech o výmaz práv knihovních. opravu kni'hovního stavu a 
-zrušení spoluvlastnictví k vécem nemovitým. treba sice dle § 12. zák. čl. 
LIV/1912 podati žalobu u soudu. kde se vede pozemková kniha, aby spor 
.mohl býti v knize po'znamenán a pfipojen výpis o sporném právu (ne
movitosti) , leč nezachování toho predpisu není prekážkou sporu a ne
.muže býti uplatiío'Váno jako obrana ve smyslu § 180. osp., nebol neni 
uvedeno mezi pre!?,ážkami SJPOľll v tomto § zevrubné vypočítanými. (R.v 
JH 371/25 z 6. III. 1926.) -

Bol-li tovar naloženJ' vadne, ručí dráha za škodu len keď sa do
.káže. že škoda by bola nastala i pri správnom jeho naložení. (IRJV 111' 
1366/25 z 13. IX. 1926.) 

Odvolací soud zjistil, že zásilka byla naložena odesíIatelem a že sudy 
byly naloženy do VOlZIU zpus'obem príčícím se Ipredpisum nákladního taľi
fu, tudíž vadne. Neručí Pľoto podle § 86. (1) bod 3. žel. dopr. rádu dľáha 
za škodu z vadného nallo,žení sudu. Podle § 86 . .(,2) žel. dopr. rádu, mohla-li 
.škoda vzejíti z v:adného maJožení zboží: platí na prospech dráhy domnenka, 
,že škoda vzešda Z\ tohoto nebezlpečí. O tom, že vadné nruložení sudu 
v sou:zeném prípade mohlo míti v zápetí poškození zás,ilky, nemuže býti 
.poahybnosti. Zku,šenost, že tomu tak, vedIa práIVe k predpisu nákladního 
tarifu, jemž uveden v rozsudku odvolacího soudu. Bylo proto na strane 

.ž'alované, by onu domnen:ku vyvrátila IPwtidukazem, že škoda z vadného 
naložení zboží vzejíti nemohIIa. O tento dukaz se žalovaná strana vubec 
nepokusiila. Ovšem pokusLIa se odukaz, zastávainý H pO'Slledním odstavcem 
_§ 86. žel. dopr. rádu. Sn:ažila se dokáJzati, že škoda pOlVstala zavinením 
dráhy, jež vidí v kromobyčej.ne pwdkém posunování vozu. Než to o sobe, 
i kdyby bylo zjištemo, by nestačilo. Muselo by dále býti žalovanou doká
_záno, že Iprudkým posunováním byly by sudy bÝ!valy i v tom prípade 
pOIškozeny, kdyby by\ly bÝVlaJly nal,oženy tak, jak náklladní tarif práve 
k zabe,zpečení zásiÍky predpisuje. Tohot,o dukazu žalov~ná nepoda'la a nel1í 

:proto zjištena príčin:ná somnislost poškození zásilky s IPrudkým posunová
ním, i kdyby po té to stránce tvrzení žalované strany bylo dokázáno. 

Administratívna úprava pastevných práv .ie bezvýznamná pre súkro
,moprávnu otázku rušenia držby. (R.v III 436/26 z 31. VIII. 1926.) 

Nebylo do vydání nar. Čís. 201/21 zákona, který by dával župau
.skému úfadu právo, aby upravova~ pastevní pomery na Podkarpatské 
Rusi a byly tedy jedine rádné soudy povolány k tomu, aby lPred reče,ným 
narízťiním rešily sporné otázky, týkaHcí se pastevních práv. 

Proto mohli žaluHcí jedine po mocí rádných soudu býti uvede,ni do 
'výhradné a neobmeze:né držby svých pozemku IPwti vuli žaJovaných a 
jedine soudy mohly vyrknouti, zda žalovaní jsou pov1nni upustiti od vý
konu ~pastvy na sporném' pozemku. 

Zákro;k župaillského úfadu byl sice zpus,obilý, aby privodil určitý 
faktIcký stav, nikorriv al'e, aby tento fak,ucký stav povýšil na stav právní, 
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L, který by dával župau
pomery na Podkar\patské 
~ toOmu, aby lPred reče.ným 
evních ,práv. 
h soudu být i uvede.ni dD 

pwti vuli žaJDvaných a 
u 'pDv1nni upustiti od vý-

bilý, aby privDdil určitý 
lV 'PDvýšil na stav právní, 

kD!nkretne relčenD, aby závazne vyslovil, že dosavadní držba žalovaných· 
prestává a že od určitého Dkamžiku js'ou neDbmezenými držite,u ve smyslu 
práva žalI-obci. 

Jest prDto správný názDr odvoladhD sD'udu, že jest lhDstejlnD, zda 
a jak byl výwk županského úfa du prDveden, ponevadž príslušným úľed
ním úkD,nem zustaJI stav veci s hlediska soukrDmDpráv.ních pravide,l ne- 
dDtčen. 

Jestliže tedy byli ž &.IDvaní vkvetnu rDku 1920 v pDkojné držbe pa- o 
s tevních právažalobci meli za to, ž'e práVD ža!lovaných na výkDn tétD
drž by prO' ,neshodu O' výši pastevnélhD zaniklO', mDhli se jedine u rádných 
s Dudu dDmáhati, a'by byl faktický stav tDmuto právnímu nárDku pfi.zpu-
soben. 

Okolno'sť. že spor zo slllžebného pomeru treba zaviesť napred u živ
nostenského úradu , nelzä uplatňovať dľa teraz platného živnost. zák. (na 
Slovensku), ani pre spory p'r ed .teho platnosťou vzniklé - význam penzij
ného statutll (banky) pre porad pníva. - obmedzenie nárokov pre pred
časné zrušenie slllžebného pomeru dľa § 23. zák. Čís. 244/1922. CRv III 
1495/26 z 11. IX. 1926.) 

Oprávnenost 'nárDku PD ,právu hmDtném se PoOsuzuje die práva plat · 
úl ého v čas je,ho vzniku, rízení však pred úrady muže být i provádeno ·· 
jen die pravide~ platných ješte v te'n čas, kdy má úrad SVDU či,nnOlst 
v yvinDuti. Nemuže prece býti vredlDžen živnDstenskému úradu ·k rozhodD
v ání SPDr, když mu tatO' jehO' bývalá činnDst byJa nDvým zákDnem odňa ta, 
jakO' tDmu jest dIe nDvého zákona živnostenskéhO' prO' území Slovenska 
a PDdkarlPatské Rusi č. 259/24, Hmž zrwšen byJ drívejší zákon živnDsten
ský (zák. čl. XVII /1884) i všecruna rlarízení, na jeho základe vydaná (§ 253 .. 
živn. záJk.). 

HeZlPDds.t.atnDu je také námitka, že ;PDrad práva .je vylouče'l1 § 14. 
pe,nsij.ních stanov, ježt,o prý die tohDtO ustanDvení muže O' nárDcích úfed- · 

"nictva banky na výs,lužné rozhDdDvati sDud obchodní jakO' odvDlací stoilice ,
když bylo již pred Hm ,o vyslužném rDzhDcLID valné shromáždení ústavu. 

To § 14. pensijníhD sltatutu nestanovÍ. Rečené ustanDve:ní má na 
zreteli prípady, že by valné shromáždení rDzhodujíc o pellisi nefídilo se 
s,tatutem, ,nýbrž rDzhodovalD dIe jiných zásad než tu uvecle,ných, netýče 
a nemuže se týkati meritorníhD rDzhodnutí ústavu, které 'Prece vž'dy 
zustává jednostranným projevem vule banky, který nemuže býti a není 
také rDzhDdnutím v·e sporu dv DU stran, z níchž jednou je ibanka sama 
a druhou do:tyčný úfedník jeH. 

K duvodum stačí jen pripDjiti, že Dmyl svým pDjmem predpDk~ádá 
rDzpor stavu tvrzenéhD se stavem skutečným a tedy v sOLl'zeném prílpadt! 
dukaz, že žalDbce v čas své žádDsti O' výs,lužné a rDzhodnutí O' ní žalD
vanD'U ba.nlkou byJ skutečne zdravým v té míre, že by jehO' tvriení, 
jak je žalova,ná uvádí, oo tehdejší mífe jehO' neschDpnDsti ku práci byío 
nepravdivým. 

O tentO' dukaz se však žalDvaná banka ani nepDkus-ila a bez neho 
nelze ziistiti rečený rozpor a základní pDdmínku každéhO' Dmyilu. 

BezduvDdnou je kDnečne li námitka, že žaloba je opozdbnou s ohle- 
dem na § 23. zákDna č. 244/22., ježtD byla pDdáná až PD .šestí me\Síckn 
Dd zastavení výslužnéhO'. 

BezduvodnDst této námitky ·je zrejmDu z dDslovupredpisu § 23. , 
citDvanéhD zákDna, je,nž na 6 me,sícu obmezuje 'nárDky prO' predčasné 
zrušení služebníhD PDmeru tím, že buď zamestn.aný bez ' dúležité príčiny 
ze služby 'predčasne vystoupil, .lnebD z.amestnavatel hD bez duležité príčilny 
predčas:ne prD,pustil. 

O ,takDvý prípad, jak na prvý pDhled patrnD se tu nejedná, nebDť 
nejde O' ukDnčení práce, kterDu kDnau zamestna:ný, nýbrž O' zastavené. 
p~acení, které je dusledkem bývaléhO' pracovníhD pomeru. 



Rozsah zmocnenia vnúteného správcu, - pom er k vlastník ovi za
, b'ľaného maJetku. (Rv II~ 914/25 z 11. IX. 1926.) 

Zákonem č. 307/1917 f. z., dIe nehož úrec1ní (vnucená) správa byI.a 
uvalena, není obor pu slob!l1ioS ti .techto slprávcu 'Vyme.zen. meboť zákio(n tento 
práve tak, jako po nem l1ásledu,jící vládní n.arízení RČS č. 341 /1919 ob
sahují ,pouze ohecné zilTIocnemí vlády, aby z:Cl!Vledla vnucenOill ISlprá'Vu, nebo 

. jJná vhlodná .0IP<litrení n.a h!o'sIPodárskýc'h a le,slníah statcíah. treha-li Hcn 
v zájmu rádného hospodareiní nebo .do cí.lení Ilep,š·ích rvýIsledku .ruolspodár
.s,kých, o r.ozsa:hu oboru ;puslobnoslti vládou ,ustamolVených záJstup'cu se vš.ak 
ani r,ečený zákon, ani cito'Vaiilé narízení nezmiňujL 

Le-č to v tOlmuo sporu neiv.<lidí, nehoť slPo,má sm1oU'va byla vy,jedná
vá!ua žalující firmou lS úfedlil:í s,p!ráJvloill J- ského vellil.Wlsltatku v aase od 
10. pfoos·iil1.ce 1919 d·o čer:vna 1920 a dojednáiľ1a a,ž nohoto meske. lilly te
'prve bylla kupní cena Ie:pe:nky smluvelna n:a 200 ~č za 1 q a DOl pfímo 
mezi zástupcem žiaJlObkyne J. V. a ustanoveným s:plráJv,cem L.. když teJl1t·o 
zástup-ce žalobkyne zaiklroóoval u vnucené ~,právy <o dOldání obtjednaU1é 
Ie:peruky. 

V ten čas byl teprves.potfué sil11:ouve dán ob,s:ah, o ·který se opírrá 
ž,Cliloba a stačí tedy zj.j,s.titi, j.aký lohsah meLa 'DLná moc Vlnuce:néiho (úfed
ní,h,o) slplrávce f . L. v ten čas. 

Je zode .pevný zákl,oo :v zák·one č. 118/20. 
ZáJkO'nem tímuo, mimo j,iJná otp.aitfení, yYlmez,en.a IPUSObitlJOIS,t vš-ech 

správcu cLosa:zenýah vládDU na veliký mClijetek stá tem zabnamý a to -i teclh, 
.kterí .byli ust.anolV·elni lpred tímuo zá'konem mini,strem zemede~s.tví dIe nar. 
vl. Č. 341 /19, Inebo Státnim .pozemkoV'Ým úf.ade.m .dIte nar. vl. 'č. 570/19. 

DIe téchto pf.edpisu (§§ 14.-17.) opreclhází 'na úfedmího slJrávce celá 
správa a v.še, c.o se slP'ľávou made-tku ~lOuvisí , z,ejména ztPe,nežell1í ,r-Lodin, 
sur·ovin, výr-obiku ,a iplOd., ,pfi Ô€lmž obyčejinou SpráiVU \'ede úretdní s'plrávce 
s.ám, bez ohledu .na vI.a:s tníka SPlflaiVoiV·a.ruého madeúku, vl.alStní'k j·e pouze 
,opTávnen .pfi.hlíželti k 'v ed-eln í slp'ľávy, 'nahlíž'etJi d.o výkJazu IO jeHm 'Vede.ní 
a 'Účastnit.i ·se poraidním hl,asem pri Z'Denežení pLodin, ,sú:wvlin, výl[lohku a 
,plOd., opmti tomu však treba s,olUhl'aLSu vl,alSlunikia jen. jde-Li .Q op,atremÍ, 
která hD hudou .pozdejli váza,ti, j,a:kio smJolUvy služební uJ1v,alého ,rá'zu, !pIa·cht 
a r.ozsá:hlé .nebo náklqiCl:né inve:stke. 

Z § 16. uvedeného záko.n:a ply/ne, že úreod:ni Is,p,rá'va se vede na m~ste 
vtastníka ve1:klOstatku, na jeho účet, :neboť j,emu ,s·e vydá čisltý výnos 
k!aždOtročne vykáz,aný ·schvál'enými účty, p·olkl\.1d ho není treb.a k rá,dlnému 
hosrp.odárs'Íví neblO nev<lidí tomu jimá zákonná ustan,DvenL . 

Dľa posledného odstavca § 364. Os-P. je prípustný iednO'stllf)'ňový 
.rekurz len v otázke určenia odmeny znaloov, nie však v tei otáz/:ee. kto 
jch má predbežne znášaf. (Rv IU 95/26 z 22. II. 1926.) 

, Nadkontingentný príspevok riadi sa dľa celkoveJ individuálne'; do-
dávky obilia zemedelcom. (Rv III 972/25 z 2. IX. 1926.) 

Z § 1. vlád. nar. čís ~ 632/20 vyplýva, že zemedeki prísluší nadkontin
_gentní príp,l-atek je·n, dodá-li skutečne obilí (pšenici, žito, ječmen) nad ko.n
tingent, individuelne jemu predepsaný. V tomto vJádním nafízení není uve
deno, že sa má otázka, zda a jaký nadkontingentní pf~platek zemedelICi 
pfísluší, ohJedne jednotlivých okf'esu, ve kterých byl zemedeki kontingent 
'Dredepsán, oddelene posuzovati, a pIy.ne z povahy ,nadkontingentního pfí
\pIatku, jako odmeny za Illadp-fumernou vÝ'konnost zemedeke, že se t.a.to 
výkonnost má uvažovati v celo·sti a tímto zpusobem z·nemož:niti pfípadné 
_zneužívání oné výhody (sr ov. § 4. cit. .nar.). Je:liko,ž pak množství obilí, 
které žalobce z velkOIstatku v obci B. doda'l nad predepsaný mu kOtntiingent , 
byl o vyváženo množstvím obilí, které žailobce dodal v obci f. pod kOlntill-

_gentem, právem odvolací soud uznal, 'že žalobci nadkontilng'entní 'príplatek 
nepfís,Iuší, a jest výtka dovolateJe, že poru ši,l zákon, bezpodstatnou. 
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