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Z právní prakse. 

Odklad exekuce podle § 7 vl. noř. 
Č. 44;40 Sb. 

V poslední době došlo k rozhodnu
tím, jež mají zásadní povahu 'a které 
proto uvádím jako doplněk k člán
kům uveřejněným v t omto časopise 
pod nadpisy: »0 ochraně dlužníka 
v ,řízení exekučním podle vl. nař. ze 
dne 14. prosince 1939, č. 44 Sb. na 
rok 1940«, ročník V., str. 203 a násl. 
a »Odklad exekuce podle § 7 vl. nař. 
č. 44/1940 Sb. a podle vládního naří
zení č. 230/1941 Sb.«. 

1. Předně se týkají nuceného vy- 
klizení bytů žid o v s k Ý c h stran. ' 
V tOlnto případě vzhledem k naříze
ní říšského protektora v Cechách a 
na Moravě o pronajímání židovských 
bytů ze dne 7. října 1940 (Věst. ř. 
prot.,. str. 511) a vzhledem k vyhláš
kám okresních nebo policejních úřa
dů o zákazu stěhování osob židov
ského původu, vydaným na pokyn 
ministerstva vnitra, zejména k vy
hlášce policejního ředitelství v Pra
ze ze dne 25. října 1940, Č. 25.326-
Pres. vznikly pochybnosti, zda jest 
vůbec přípustné exekuční vyklizení 
židovského bytu a byly také s ohle
dem na tato opatření podávány žá
dosti za odklad exekučního vyklizení 

- podle § 7 vl. nař'. Č. 44/40 Sb. a ná
vrhy na zamítnutí návrhů na prove
dení exekučního vyklizení. 

Ministerstvo spravedlnosti vydalo 
v~Tnos ze dne 2. říj na 1942, Č. 51.909/ 
42-13 tohoto znění: 

»U Židů jest omezena volnost pohybu ve 
všeobecném zájmu a zejména k vůli hladké
mu vyřešení židovské otázky. Orgány ve
řejné správy a soudy musí proto dbáti na
řízení v tom směru vydaných, a to i při 
nuceném vyklizení židovskÝch bytů. Ukládá 
se nroto soudům, aby v každém případě 
oznámily Ustřednímu úřadu pro úpravu 
židovské otázky v Čechách a na Moravě 
(Zentralamt fiir Regelung der J udenfrage 
in Bohmen und Máhren) nejpozději tři 

týdny předem zamyšlené nucené vyklizení 
a stanovený termin. Tento úřad pak zařídí 
čeho třeba.« 

Nelze tedy ani nadále povolovati 
odklad exekuce podle § 7 vl. nař. č. -
44/40 Sb. Židům, neboť ustanovení 
§ 28 cit. nař. zůstalo v účinnosti a 
platí to, co bylo řečeno v Právní 
praksi V., str. 206, 207. (Rv IV, 
2209/41.) 

II. Pokud jde o byty domov
nic k é jest stále hájena zásada, že 
nelze na vymáhajícím věřiteli spra
vedlivě požadovati, aby bylo odlože
no vyklizení bytu domovnického, 
potřebuje-li jej pro nového domovní
ka (viz tamtéž, strana 205). Leč tu 
projevilo své účinky v I á d. na ř. ze 
dne 4. května 1942, č. 154 Sb., 
jím ž seč i n í n ě k t e r á o patř e
n í o říz e n í p r á c e. Podle § 23 
cit. nař. může býti pracovní poměr 
sjednán a vypověděn jen se souhla
sem úřadu práce a přijetí nebo vy
povědění bez předchozího souhlasu 
úřadu práce jest právně neúčinným. 
Protože pak domovnický poměr jest 
poměrem pracovním, lze sjednati ta
kový poměr zásadně jen s předcho
zím souhlasem úřadu práce. Ze se 
toto nařízení na domovnický poměr 
vztahuje je patrno také z ustanovení 
§ 24, odst. 2 a), kde se vytyčuje, že 
souhlasu úřadu práce není třeba při 
výpovědi pracovního poměru, jde-li 
o rozvázání pracovního poměru podle 
§§ 8, 11-13 zák. Č. 82/1920 Sb., 
kterým se upravují právní poměry 
domovníků. Vzhledem k tomu byla 
výše uvedená zásada doplněna po
tud, že odkladu exekuce nelze na vy
lnáhajícím věřiteli spravedlivě žáda
ti, potřebuje-li bytu pro nového do
movníka a jestliže prokáže, že sjed
nal domovnický pon1ěr podle vládní
ho nařízení Č. 154/42 Sb., to jest po 
předchozím souhlasu úřadu práce 
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(R IV, 1125/42), neboť dokud tento 
důkaz podán nebyl, nelze říci, že by 
bylo nespravedlivé, aby vymáhající 
věřitel nesečkal s výkonem exekuce, 
když sám dosud neučinil zadost před
pisům o řízení práce. Josef Fiala. 

Soudní příslušnost pro žaloby proti 
Protektorátu Čechy a Morava, je-Ii 
žalováno odvětví protektorátní sprá': 
vy, které spravuje komisařský vedoucí 

německé národnosti. 

Žalobu podanou na Protektorát 
Cechy a Morava, správu státních le
sů a statků, soud prvé instance k ná
mitce věcné nepříslušnosti odmítl 
s následujícím odůvodněním: 

»V podniku státní lesy a statky je do
sazen německými úřady komisařský ve
doucí, proto ve smyslu § 4 druhého naří
zení o soud. Protektorátu patří žaloby 
proti tomuto podniku před německé soudy.« 

Rekursní soud námitku věcné ne
příslušnosti z těchto důvodů zamítl: 

»Dle ~ 4 druhého nařízení o soudnictví 
v Protektorátě z 20. nI. 1940 jest přísluš
ný německý soud, má-li spor býti zastu
pován německým státním příslušníkem do
sazeným za správce jmění nebo zmocněnce 
nebo má-li spor býti veden jím nebo proti 
němu. O takový případ však zde nejde. 
Je-li úřad ředitelství státních lesů a statků 
pod německým komisařským vedením, není 
komisařský vedoucí správcem jmění ani 
zmocněncem ve smyslu cit. nařízení. Žalo
vaná strana jest Protektorát Čechy a Mo
rava, který jest ve sporu zastoupen fi
nanční prokuraturou (~ 4 nař. č. 82/36, § 1 
zák. č. 97/33). Není tedy spor zastupován 
komisařským vedoucím ředitelství státních 
lesů a statků ani veden proti němu, tím 
méně pak proti správci jmění nebo zmoc
něnci ustanovenému německým úřadem 
nebo úřadem pod německým komisařským 
vedením. 

Není zde tedy důvodu pro příslušnost 
německého soudu dle ~ 4 cit. nař. z 20. In. 
1940 o soudnictví v Protektorátě a dovola
ný soud jest příslušný jako obecný soud 
žalované strany dle ~ 74 j. n.« 

Nejvyšší soud pak dovolacímu re
kursu finanční prokuratury, který 
byl připuštěn rozhodnutím uveřejně
ným v úřední sbírce pod čís. 18.035, 

usnesením ze 4. listopadu 1941, Č. j . 
R I 634/41 nevyhověl a v důvodech 

. uvedl: 
»Žalován jest Protektorát Čechy a Mo

rava jako majitel státních (nyní protekto
rátních) lesů a statků. Toto odvětví pro
tektorátní správy spravuje »Generální ře
ditelství protektorátních lesů a statků«, 
odbor Vln ministerstva zemědělství. Podle 
přípisu říšského protektora v Čechách a na 
Moravě ze dne 13. února 1940 Z 172/40 byl 
komisařský vedoucí IX odboru ministerstva 
zemědě-lstvÍ pověřen komisařským vedením 
odboru vnl tohoto ministerstva. 

Jde o to, zd_a se tímto ustanovením ko
misařského vedoucího odboru vnl minis.
terstva zemědělství tento stal správcem 
jmění nebo zmocněncem žalovaného Pro
tektorátu Čechy a Morava ve smyslu ~ 4 
druhého nařízení o výkonu občanského 
soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava 
ze dne 20. března 1940, Říšský zák. I, str. 
533 a má-li jím býti v této vlastnosti za
stupována občanská právní věc, o kterou 
právě jde, nebo býti od něho nebo proti 
něm u vedena. 

Je sice správné tvrzení dovolacího re
kursu, že není k založení německé soudní 
příslušnosti podle · citovaného ustanovení 
třeba, aby spor byl veden osobně proti 
správci jmění nebo zmocněnci, takže v tom 
směru by nevadilo, že se spor má bezpo
chybně dále vésti proti Protektorátu Če
chy a Morava, právně zastoupenému fi
nanční prokuraturou. Není tu však pro za
ložení příslušnosti německých soudů dána 
základní podmínka, totiž že tu byl usta
noven správce jmění Protektorátu Čechy 
a Morava aneb zmocněnec, jenž má tuto 
občanskou právní věc v té t o v 1 a s t
n o s ti zastupovati (obstarávati). Bylť jak 
z přípisu říšského protektora vidno, pově
řen komisařský vedoucí IX odboru v e d e
ním odboru Vnl ministerstva zemědělství, 
tedy jen řízením agendy jeho d,otyčnéh'o 
odboru s rozhodující pravomocí při vyřizo
vání určitých záležitostí spadajících do obo
ru správy ministerstva zemědělství. Patři
la-li až do doby ustanovení komisařského 
vedoucího správa lesů a statků Protekto
rátu Čechy a Morava bezpochybně minis
terstvu zemědělství j a k o ú řad u, pří
padně v užším smyslu jeho Vnl odboru, 
nezměnilo se na tomto sta,Tu ustanovením 
komisařského vedoucího Vnl odboru nic 
jiného, než že bylo určitým způsobem upra
veno u v nit ř ú řad u jeho vedení (práva 
2. povinnosti odpovědného úředníka), sprá
va statků a lesů Protektorátu Čechy a Mo
rava. zůstaly však pro ven e k i nadál~ 
samému úřadu a nepřešla na komisařské
ho vedoucího jako osobu v tom směru od 
úřadu rozdílnou. I komisařský vedoucí ve 
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své případně širší pravomoci vystupuje 
vždy jen jako orgán úřadu, totiž jako ve
doucí (rozhodující) úředník toho jen od
boru, jemuž stojí v čele; jeho rozhodnutí 
jest však považovati vždy za opatření sa
mého úřadu a není tudíž správné tvrzení 
v odvolací stížnosti, že zájmy objektu nebo 
subjektu, o který jde, jsou obstarávány 
komisařským vedoucím. To provádí s práv
lúmi účinky a odpovědností na venek i na
dále sám příslušný úřad, jen vnitřně 
i v tom směru řízený komisařským vedou
cím. Byl-li tudíž tento ' komisařský vedoucí 
dosazen jen jako vedoucí určitého odboru 
protektorátního úřadu (ministerstva země
dělství v odvětví správy protektorátních 
lesů a statků) nemůže míti v příčině za
stupování před soudy více práv, než tento 
úřad sám, pokud jimi nebyl říšským pro
tektorem zvláště nadán, to se však nestalo. 

Podle platných předpisů zákona nemá 
ministerstvo zemědělství práva v soukro
moprávních otázkách týkajících se protek
torátních lesů a statků, zastupovati Pro
tektorát Čechy a Morava před soudy a ne
může je podle toho, co bylo řečeno, míti 
ani komisařský vedoucí, dosazený do od
boru VIII tohoto ministerstva. Nedotýká 
se tedy toto opatření nijak ani práva Pro
tektorátu býti stranou procesní, ani práva 
zástupčího, ani právní podstaty správy 
protektorátního jmění na venek a proto tu 
není předpokladů pro příslušnost němec
kého soudu podle ~ 4 cit. druhého nařízení 
ze dne 20. března 1940 o soudnictví v Pro-
tektorátě.« Josef Herda. 

Nedostavení se osoby, jež má býti 
zbavena svéprávnosti. 

Proti M. W. byla svého času po
dána obžaloba pro přečin pobuřování 
podle § 300 tr. zák., poněvadž vopět
ných dopisech haněním a převracová-
ním skutečností hleděla zlehčit úřed
ní rozhodnutí. Před nařízením hlavní
ho přelíčení byla obžalovaná prohléd
nuta ' dvěma znalci-lékaři a ti podali 
posudek, že obžalovaná trpí chronic
kou duševní chorobou paranoia que
rulans takového stupně, že není za 
své činy trestně odpovědná. Nato 
vzalo státní zastupitelství žalobu 
zpět a navrhlo podle § 26, odst. 2 ř. 
o zbav. svépr., aby M. W. byla z dů
vodu veřejného zájmu zbavena úplně 
svéprávnosti pro duševní chorobu. 

Okresní soud příslušný k pro-

vedení tohoto řízení obeslal pak M. 
W. a znalce lékaře k roku, při němž 
měl být vyšetřen duševní stav M. W., 
leč tato se nedostavila, ač jí bylo 
obeslání doručeno včas. Proto ji 
okresní soud obéslal znovu, tento
krát s pohrůžkou uložení pokuty 50 
K a předvedení. Obeslaná se však 
nedostavila znovu, ač jí opět bylo 
obeslání řádně doručeno, a zaslala 
soudu přípis, že celou záležitost pře
dala vyššímu úřadu k přezkoumání 
a dokud se jí nedostane vyřízení, že 
se k soudu nedostaví. Nato dal okres
ní soud příkaz k předvedení M. W. 
soudním zřízencem a zároveň vydal 
us:nesení, jímž jí uložil pořádkovou 
pokutu 50 K resp. při nedobytnosti 
den vězení. Odůvodnil je tím, že se 
obeslaná nedostavila k výslechu bez
důvodně. 

Proti tomuto usnesení podala M. 
W. stížnost v podstatě z téhož důvo
du, jak již před tím vysvětlovala své 
nedostavení k soudu. Rek u r sní 
s o u d stížnosti nevyhověl s odůvod
něním, že k takovému postupu byl "
první soud oprávněn. V řízení o zba
vení svéprávnosti má soudce podle 
§ 21 ř. o zbav. svépr. vyslechnouti 
osobně nemocného vyšetřiv jeho 'stav 
znalcem (§ 18 řádu). Proto byla také 
stěžovatelka k soudu obeslána. K -u
ložení pořádkového trestu byl první 
soud oprávněn. Ježto řád o zbav. 
svépr. nemá bližších ustanovení o ří
zení proti neposlušné osobě, platí 
podpůrně všeobecná ustanovení zák. 
č. 100/31 Sb. V daném případě tedy 
předpis § 27/2 cit. zák., že proti ne
uposlechnuvší osobě lze použít donu-
covacích ustanovení proti svědkům 
podle c. ř. s. Podle § 333 c. ř. s. byl 
proto první soud oprávněn, aby stě
žovatelce uložil pořádkový trest. 
(§ 220 c. ř. s.), neboť se k roku ne-o 
dostavila ani se dostatečně neomlu
vila. Podání dohlédací stížnosti dosud 
nevyřízené není důvodem, aby stěžo-· 

vatelka nerespektovala soudní obe
slání k výslechu. Podání dozorčí stíž-
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nosti není ani opravným prostřed
kem, který by zastavoval řízení. 

N e j v y Š š í s o u d usnesením ze 
dne 14. října 1942, čj. Rl 326/42 vy
hověl dovolacímu rekursu a napade
né usnesení rekursního S'Dudu s usne
sením první stolice zrušil ul oživ prv
nímu soudu, aby řízení doplnil a vy
dal nové rozhodnutí. Odůvodnil toto 
rozhodnutí poukazem na to, že stě
žovatelka byla již v trestním řízení 
uznána za zbavenu užívání rozumu 
a trestní řízení proti ní bylo zasta
veno. Když bylo právě na podkladě 
onoho zjištění proti ní zahájeno. ří
zení o. zbavení svéprávnústi, bylo. se 
zřetelem k tomu púdle názoru nej
vyššího súudu nutně třeba k úchraně 
její, aby jí byl ustanúven zatímní 
púdpůrce púdle § 8/ 1 řádu o zbav.' 
svépr . To vysvítá ústatně již ~ z § 41 
písm. f) zák. Č. 100/ 31 Sb., v němž 
za zmatečnúst se prohlašuje, když 
účastník nezpůsobilý jednati nebyl 
zastúupen v súudním řízení zákon
ným zástupcem. Ježto se tak nesta
lo., bylo dúsavadní řízení konané proti 
stěžúvatelce pro. neupúslechnutí na
řízení, aby se dostavila k súudu, 
zmatečné podle § 41, písm. f) zák. 
Č. 100/31 Sb. a rúvněž zmatečná jsou 
rúzhúdnutí úbou nižších stúlic. K tú
mu bylo přihlížeti z múci úřadu podle 
§ 46/2 zák. Č. 100/31 Sb., třeba tú 
stěžúvatelka nevytýkala. Po zřízení 
zatímního. púdpůrce rozhúdne súud 
znova o. prústředcích přípustnýcn 
k vymožení jejího. dústavení se k vý
slechu (srv. k túmu§ 32 řádu o. zbav. 
svépr., jenž ustanúvuje púuze, že 
úSúba, která má býti zbavena své
právnústi a musí býti vyslechnuta 
úSúbně, má býti s náležitúu $etrností 
předvedena súudu). Stěžúvatelka sa
ma právě vzhledem k chúrobě zjiš
těné u ní v trestním řízení v úprav
ném řízení se nebránila vhodně, tak
že k úchraně její jak v túmto. přípa
dě, tak v dalším řízení je nutně tře
ba, aby byla zastupována zatímním 
podpůrcem. Jaroslav Zettl. 

K odměně konk. správce ze zvláštní 
podstaty. 

Dújde-li v rámci konkursního. ří
zení k súudní r ealisaci púdstaty 
z v I á š t n í, pak určí konkursní kú
misař, která činnost správce kún
kur sní podstaty souvisí s túutú púd
statou zvláštní tak, že právě z ní má 
býti uspúkújena (§ 50, údst. 3 konk. 
ř.) . 

Kúnkursní podstaty bývají často 
takúvé, že je tu vlastně jen jedna či 
někúlik púdstat zvláštních, které j súu 
představúvány více či méně přetíže
nými nemúvitústmi. Púdstata vše
úbecná pak bývá velmi slabá, ba dú
kúnce vůbec žádná. 

V t akových případech by měl býti 
kúnkurs správně zrušen pro. nedústa
tek jmění (§ 166, údst. 2 kúnk. ř. , 
srúv. též usnesení vrchního. súudu 
v Praze ze dne 13. srpna 1940, Č. j . 
R VII 204/40-2). 

Tú se však v prak si neděje. Kún
kurs plyne dále, správce púdstaty 
rúzvíjí svúu činnúst, a když dújde 
k realisaci úné přetížené zvláštní 
podstaty, předloží účet za námahu, 
kterou měl s tím, že nemúvitúst hy
potekárním věřitelům realisoval. 

Hypútekární věřitelé pak (tútiž ti 
zadněj ší a nej zadněj ší) , hledí na 
přednostní útratúvou púhledávku 
kúnkursníhú správce s nelibústí, ne
búť úna tú je, která umenší nebo dú
kúnce zmaří jejich uspúkújení. Tito 
věřitelé nevidí pak v kúnkursu únu 
blahúdárnúu generální exekuci, zaru
čující rúvné uspúkújení všech věřite
lů, nýbrž prostě nevítanost, která 
jim nepřinesla nic jiného. než škúdu, 
a bez níž by se byli velice dúbře úbe
šli, maj íce přece sami múžnúst zpe
něžení svých práv hypútekárních. 

N a druhé straně, i když správce 
kúnkursní púdstaty - jak se o. úpa
ku zhusta mylně dúmnívá - n e
m u s í realisúvat nepúchybně přetí
žené nemúvitústi, u nichž je vylúu-
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čena jakákoliv možnost hyperochy, 
jež by teprve vytvořila neexistující 
dosud podstatu všeobecnou (srov. 
shora citované usnesení vrchního 
soudu v Praze), přece jen, učinil-li 
již tak, vykonal tím často kus veliké 
a obtížné práce pro oddělné věřitele, 
kteří by jinak touto prací a vynalože
nými hotovými výlohami byli při do
sažení výsledku zpeněžení svých práv 
bezdůvodně obohaceni. 

Je proto nutno mezi oběHla zájmy 
určiti spravedlivou hranici. 

Tato hranice je dána zásadou, že 
ze zvláštní podstaty jest v přednost
ním pořadí hraditi jen takové ná
klady správcovy, které by při uplat
ňování svých práv musili oddělní vě
řitelé vynaložiti sami, tedy takové, 
které byly oddělným věřitelům k u 
pros pěch u. 

Ta to zásada, opřená o myšlenku 
§ 12 konk. ř. (»Práva na oddělné 
uspokojení ... prohlášením konkursu 
nej sou dotčena«) je zastávána 
konstantně judikaturou nejvyššího 
soudu (srv. na př. Sb. n. s. 15.954, 
18.061, rozh. ze dne 21. května 1942, 
č. j. R I 141/42 a j.) a ovšem i vrch
ního soudu v Praze (srov. na př. 
usnesení vrchního soudu v Praze ze 
dne 13. srpna 1940, Č. j. R VII 204/ 
40-2, ze dne 28. listopadu 1941, Č. j. 
R VII 229/41-2 nebo ze dne 10. úno
ra 1942, Č. j. ,R VII 15/42-1). 

Vedle nákladů vlastního zpeněž 0-

vacího řízení sem patří tedy jen ty 
další náklady správcovy, které by 
musili vynaložiti i oddělní věřitelé, 
které jim tedy byly na prospěch 
(tak na př. požární pojištění zvláštní 
podstaty správcem). 

Nepatří sem však na př. útraty 
vzniklé stykem konkursního správce 
s jinými orgány konkursními (styk 
s konkursním komisařem, schůze vě
řitelského výboru ap.). Srv. k tomu 
rozh. n. s. ze dne 21. května 1942, 
Č. j. R I 141/42, usnesení vrchního 
soudu v Praze ze dne 10. února 1942, 
Č. j. R VII 15/42-1 ap. 

A nyní uvažme případ: zvláštní podstatu 
tvoří nemovitost s pří s 1 u š e n s tví m 
(třeba továrna se stroji). Zástavní práva 
váznou na nemovitosti i na příslušenství a 
hypotekární věřitelé se těší z větší pravdě
podobnosti uspokojení, než kdyby tu byly 
jen holé zdi. 

Správce konkursní podstaty však těmto 
strojům povahu příslušenství upírá a upírá 
tím i zástavní práva hypotekárních věřitelů 
na těchto strojích, maje na zřeteli rozmno
žení, resp. vytvoření konkursní podstaty 
všeobecné. Opravný prostředek, který 
v tomto směru podal, sice neměl úspěchu, 
nicméně však odměnu za námahu 'spojenou 
s ním, t. j. s popíráním práv oddělných vě
řitelů, účtuje - z této podstaty zvláštnÍ. 

Snad by někoho napadlo, že tak činí ne
právem, že by oddělní věřitelé takovou čin
nost byli bývali sami nikdy nepředsevzali, 
resp., že taková činnost ani zdaleka není 
v jejich prospěch, kdyžtě směřovala jen 
k jejich vyloučení z uspokojení. 

Ve skutečnosti však taková odměna 
správci konkursní podstaty podle rozhod
nutí vrchního soudu v Praze ze dne 9. října 
1942, Č. j. R VII 198{42 přísluší. 

S hlediska výše zmíněné konstantní zá
sady prospěchu oddělných věřitelů jakož 
i s hlediska zákonné domněnky ~ 50, odst. 3 
konk. ř., vyslovující se v pochybnostech pro 
podstatu vše ob e c n o u, jeví se uvedené 
rozhodnutí ovšem jen jako výjimka z kon
stantní prakse. 

Totéž platí o odměně za styk kon
kursního správce s jinými konkurs
ními orgány, jež v cit. usnesení byla 
rovněž uznána za vztahuj ící se na 
podstatu zvláštní. Výslovný opak lze 
ovšem nalézti v rozh. nejv. soudu ze 
dne 21. V. 1942, Č. j. R I 141/42. 

Jaroslav lVlálek. 

PrClkse proti ochraně nájemníků. 

Obnovená ochrana nájemníků vy
volala staré otázky i pokusy jí čelící. 

Syn pronajimatelky, jenž dům nespra
vuje, v listopadu 1941 sdělil chráněnému 
nájemníku: »Dávám ti výpověď, do první
ho ledna vystěhovat.« Nájemník námitky 
n'epodal, ježto bez zjevného zmocnění ne
pokládal cizí projev za výpověď pronaji
matelky 2. ostatně nepovolenou mimosoud
ní výpověď vůbec za platnou. Vyklizovací 
žalobě obě stolice - vyhověly, při čemž 
krajský jako odvolací soud v Táboře v dů-
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vodech rozsudku ze dne 28. IV. 1942 Co 
37/42-11 uvedl: 

Každá výpověď nájemního poměru zru
šuje nájemní poměr, nejsou-li proti ní po
dány námitky a stane-li se tak účinnou. 
Na t om nic nemění , že výpověď byla dána 
s poru,šenÍm předpisu o lhůtě výpovědní 
anebo že neměla býti vůbec dána, ježto 
odporuje předpisům zákona o ochraně 
nájemníků. (Rozh. 10655, 11550 Sb. n. s.) 
Nemůže býti proto ani řeči o tom, že snad 
výpověď jest 'neplatná proto, že odporuje 
dobrým mravům. Prvý soud zjistil, že yý
pověď žalovanému dal syn žalobkyně, aniž 
prohlásil , že ho matka posílá a že tak činí 
na její výzvu, že však žalobkyní byl zmoc
něn k dání výpovědi a dospěl k závěru, že 
námitk2. nedostatku aktivního oprávnění 
ne m ů ž e být i ves por u o v y k I i
z e n í, již u p I a t ň o v á n a, jež t o n e
byla upL a tněna v n ámitkách 
p l' o t i v ý p o věd i. Prvý soud zjistil, že 
dal výpověď žalovanému na výzvu žalob
kyně a že jednal tedy jako její zmocněnec 
(~~ 1002, 10007 o. z. o.) a že námitky proti 
výpovědi podány nebyly. Na základě t o
h oto zjištěn í prvý soud právem žalobě vy
hověl. Řízení nezůstalo neúplným, když 
nebyl?, vzata na přetřes okolnost, byla-li 
žalovanému synova plná moc žalobkyně 
zjevná či nikoliv, neboť t ato okolnost jest 
pro posouzeni věci nerozhodna.« 

Především jde o otázku, dán-li za 
ochrany hmotně právní důvod vykli
zovacího nároku, nepodány-li soudní 
námitky proti mimosoudní neformál
ní výpovědi pronajimatelově. Pře
svědčivě, a to záporně, odpovědělo 
rozh. 6076, vydané právě za nezten
čeného ještě rozsahu prvotní ochra
ny nájemníků, tedy za právního sta
vu obdobného dnešnímu. 

Opačná pak rozhodnutí vycházela 
ji.ž za uvolněné ochrany. Uveřejněná 
rozhodnutí týkají se jen výpovědí 
jako eDCekučních titulů, soudních 
(rozh. 10.655, 12.432) i mimosoud
ních (rozh. 12.826, 13.098) a nikoliv 
vyklizovacích sporů s hlediska ochra
ny. Zelinkou pro ně uváděná rozh. 
12.264, 12.722 ani 11.550 neuvažují 
případ ochrany. V oněch rozhodnu
tích se zastává, že hmotně právní 
námitku ochrany nelze uplatniti až 
v exekučním řízení. I kdyby vzdor 
nynější zákonodárcově tendenci moh
lo zůstati při tomto výkladě; není 

jím poplrano,' že ve vyklizovacím 
sporu bude nutno hmotně právní ná
mitky ochrany řešiti při důvodě ža
lobního nárok, který se ~ekučního 
titulu teprve domáhá. 
Nicméně rozh. 12.826, 13.098 za

sahují sem dalším stanoviskem do
sahu hmotně právního, že nepodání 
námitek chráněným nájemníkem 
jest vykládati jako přípustné vzdání 
se ochrany pro určitý případ. Jde tu 
vlastně o záměnu pojmů, neboť ústav 
ochrany náj emníků neleží v disposi
tivní oblasti, nýbrž lze tu nej spíše 
uvažovati jen nájemníkovo vzdání se 
náj emního práv-a. 

Takový projev, jako každý projev 
vůle, může se státi výslovně i mlčky, 
mlčení však bude míti smluvní účin
ky jen za obecných podmínek § 863 
o. z. o. Bude tedy nutno konkretně 
zkoumati, zda 'nájemníkovo nepodání 
soudních námitek, uváží-li se vše
chny okolnosti, nedopouští rozu.mné
ho důvodu pochybovati o jeho sou
hlasu s výpovědí. Rozhodnutí 12.826, 
13.098 spatřují však konkludentní 
souhlas již v každém nepodání námi
tek, ježto prý nutno vycházeti z ná
jemníkovy vědomosti, že jinak vý
pověď stává se účinnou. Tato úvaha 
vychází však z 'nepřijatelného před
pokladu, že pro pronájemcovu výpo
věď zůstal § 566 c. ř. s. platným -
vzdor derogujícímu předpisu - a 
že náj emníku jest podle § 2 o. z. o. 
přičítati vědomost o nezbytnosti ná
mitek proti nepřípustné výpovědi a 
nikoliv naopak přesvědčení o nicot
nosti nepovolené výpovědi a bezpřed
mětnosti námitek, jak soudilo již 
rozh. 6076. Toto rozhodnutí zastáva
lo, že působnost ochrany náj emníků 
není nikterak omezena tím, že pů
sobnost § 566 c. ř. s: neobmezila vý
slovně, ježto podle § 9 o. z. o. dostačí 
jeho změna novým zákonným před
pisem, což se pro výpověď pronaji
matele a pro dobu i předmět ochrany 
stalo právě ' jejím uzákoněním. Jiný 
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výklad převrací zásadu zákonné der
rogace. 

Tím nemístněj ším jest úsudek 
o konkludentním souhlasu při novém 
zevšeobecnění ochrany náj emníků 
mimořádným, sociálně pořádkovým 
opatřením, jehož porušitelnost jest 
obecně mimo úvahu. Souhlasiti dluž
no s Pelikánovou »Novou úpravou 
bytového hospodářstvi«, že užití po
sléze ustálené judikatury i za nové
ho ochranného stavu umožnilo by 
obcházení zákona, neslučitelné s j e
ho kogentní povahou. 

Miloš H~mer. 

Nájemné v přípustné míře zvýšené 
(§ 1, odst. 2, Č. 1 zák. o ochr. náj.). 

Podle § 1, odst. 2, Č. 1 zákona 
o ochraně náj emníků je výpověd
ním důvodem, nezaplatil-li nájemník 
smluveného nebo v přípustné míře 
zvýšeného (§§ 8 až 13, 15, 16, 19 a 
20) náj emného, pokud jeho výše není 
sporná, byv po uplynutí obvyklé nebo 
ku placení ujednané lhůty upomenut, 
do konce lhůty, kterou mu pronaji
matel alespoň na 24 hodin od upo
mínky povolil. 

Vládním nařízením. Č. 248/19~1 Sb. 
byla zachována v platnosti ustano
vení zákona na ochranu nájemníků 
Č. 44/1928 Sb. ve znění vyhlášky min. 
soc. péče Č. 62/1934 Sb., jen pokud se 
týkají výpovědi, soudní příslušnosti 
a řízení o svolení k výpovědi. Ježto 
paragrafy, citované v závorce usta
novení § 1, odst. 2, Č. 1 zák. o ochr. 
náj., se týkají nájemného, jeho pří
pustné výše a úpravy, pozbyly tím 
platnosti, když stejně jejich účinnost 
byla již před tím zastavena vládním 
nařízením Č. 177/1940 Sb., jímž, nedo
hodly-li se strany o výši nájemného, 
se staly příslušnými k určení výše 
přiměřeného náj emného o k r e sní 
ú řad y. Řešení otázky přípustné v}r
še nájemného takto přešlo z kompe
tence soudů, do té doby rozhodují-

cích podle citovaných ustanovení zá
kona o ochr. náj. i o výši nájemného, 
na úřady správní. 

V důsledku platných cenových před
pisů, zejména vládního nařízení Č. 
175/1939 Sb., platí nyní všeobecný zá
kaz zvyšování cen, vztahující se i na 
nájemné. Jen pokud z národohospo
dářských důvodů nebo za účelem uva
rování se zvláštních tvrdostí je to 
naléhavě nutné, může nejvyšší úřad 
cenový nebo politický úřad, pokud se 
na něj přenáší tvoření cen a úplat, 
připustiti nebo naříditi výjimky (§ 3 
cit. lVI. nař.). Na základě toho povolují 
resp. schvalují tyto úřady v určitých 
případech vyšší nájemné (v Praze 
jeto na př. cenový odbor magistrá
tu) s odůvodněním, že takto určené 
vyšší náj emné jest dlužno pokládati 
za přiměřené a národohospodářsky 
odůvodněné s hlediska cenových 
ustanovení a proto se schvaluje (na 
př. v podstatě se uznává nárok ma
jitele domu na určitý čistý výnos 
z pořizovacích nákladů, na př. 5 %). 

Jde nám jen o to, zda lze považo-
. vat i toto zvýšené nájemné, schválené 
cenovým úřadem, za ono náj emné 
»v přípustné míře zvýšené«, jež měl 
na mysli zákonodárce v § 1, odst. 2, 
Č. 1 zákona o ochr. náj., a zda lze pro 
nezaplacení takto schv.áleného vyšší
ho nájemného připustiti výpověď po
dle tohoto ustanovení. Nedojde-li to
tiž k dohodě mezi náj emníkem a 
pronajimatelem, jemuž byly takto 
schváleny vyšší činže, může býti dů
sledkem takového schvalovacího vý
měru, že pronajimatel, opíraje se 
jen o tento výměr, podá návrh na 
svolení k výpovědi pro nezaplacení 
schválené vyšší činže, tvrdě ve svém 
návrhu, že jde o nezaplacení nájem
ného, v přípustné míře zvýšeného 
podle § 1, odst. 2, Č. 1 zákona o ochr. 
náj. Může býti takovému návrhu 
soudem vyhověno a výpověď připuš
těna? 

K posouzení této otázky je třeba 
si uvědomiti, jaké »v přípustné míře 
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zvýšené« nájemné měl zákonodárce 
na mysli v § 1, odst. 2, č. 1 zák. 
o ochr. náj. Odpověď je snadná: jen 
takové, o jakém mluví v těch para
grafech, jež sám v § 1, odst. 2, č. 1 
cituje. Podle těchto ustanovení roz
hodoval s o u d o tom, je-li přípustno 
zvýšení nájemného, a to k návrhu 
majitele domu nebo nájemníka, o ná
vrhu konal šetření, vyslechna obě 
str a n y, tedy i náj~mníka, a roz
hodl usnesením, proti kterému měly 
obě strany řád n é op r a v n é p r o
st ř e d k y. Rozhodnutí soudu pak, 
nabylo-li právní moci, stalo se z á
vaz n Ý m a vykonatelným pro obě 
strany. Nezaplatil-li nájemník takto 
zvýšené nájemné, byl tu pak dán 
předpoklad k uplatnění výpovědního 
důvodu podle § 1, odst. 2, č. 1 zák. 
o ochr. náj. 

Naproti tomu ve zmíněných roz
hodnutích správních úřadů, schvalu
jících vyšší nájemné, je výslovně 
uvedeno, že úřad si vyhražuje kdy
koli výměr přezkoumati, že požado
vání nižšího nájemného není vylou
čeno, požadování vyššího náj emného 
že však je trestné, a n á j e m n í k u 
se vůbec neukládá nějaká po
v i n n o s t platiti toto schválené vyš
ší nájemné. Již z toho je zřejmo, že 
je tu zásadní rozdíl od dřívějších 
rozhodnutí soudních v této věci. Pro 
charakteristiku obou rozhodnutí by
lo by snad ještě uvésti postup, ja
kým dochází správní úřad k svému 
rozhodnutí: Stačí návrh majitele 
domu, který tvrdí, že pořizovací ná
klady stavby mu nevynášejí na př. 
čistých 5%, a shledá-li úřad toto 
tvrzení správným, schválí navrho
vané vyšší činže. Postižený nájem
ník se o schváleném vyšším nájem
ném dozví až od majitele domu, zpra
vidla teprve, když tento na něm po·, 
žaduje zvýšené nájemné. Celé řízení 
se děje bez nájemníka a ani rozhod
nutí se mu nedoručuje. nájemník 
také nemá vůbec řádných opravných 
prostředků proti tomuto rozhodnutí. 

Rozhodnutí správních úřadů, ' schva
lujících takto vyšší nájemné, nelze 
proto vůbec rovnati s dřívějším roz
hodnutím soudním v této věci a ne
lze je ani per analogiam považovati 
za rozhodnutí, jaká měl na mysli zá
konodárce při výpovědním důvodu 
podle § 1, odst. 2, č. 1 zák. o ochr. 
náj., takže nelze nájemné jimi schvá
lené považovati za nájemné v pří
pustné míře zvýšené, o němž se mlu
ví v § 1, odst. 2, č. 1 zákona o ochra
ně nájemníků. Rozhodnutí tato mají 
jen ten praktický význam, že pro na
jimatel, jemuž byly schváleny vyšší 
činže, nemůže býti trestán pro ne
oprávněné požadování vyššího ná
jemného. Jakou cestou' se pak domů
že schváleného vyššího nájemného 
na nájemníku, jest již jiná otázka 
(může na př. dojíti na základě tako
vého výměru k dohodě s nájemní
kem, nebo na případ takového poz
děj šího zvýšení náj emního mohlo 
býti pamatováno již v původní ná
jemní smlouvě, takže by v obou 
těchto případech šlo vlastně pak o 
uplatňování nájemného s m I u v e
n é ho) . - Rozhodně však nelze 
uplatňovati nezaplacení takového 
schváleného vyššího nájemného sa
mo o sobě jako nezaplacení nájem
ného v přípustné míře zvýšeného 
podle ustanovení § 1, odst. 2, č. 1 
zák. o ochr. náj. Odporovalo by to 
konečně nej en znění, nýbrž i d uch u 
z á k o n a o ochraně náj emníků, kte
rý, jak již z jeho názvu je zřejlllo, 
byl vydán k ochraně n á j e m n í k ů, 
a má býti vykládán tedy ve prospěch 
nájemníků, takže výklad ustanovení 
tohoto zákona, pokud směřují proti 
nájemníku, může býti jen restrik
tivní, omezující a nikoli rozšiřující. 
Analogické rozšiřování ustanovení 
§ 1, odst. 2, č. 1 zák. o ochr. náj. 
o nájemném, v přípustné míře sou
dem zvýšeném, též na nájemné, 
schválené vylíčeným způsobem; správ
ními úřady, by bylo tudíž v rozporu 
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s duchem celého zákona o ochraně 
nájemníků. 

Je samozřejmé, že tím spíše by 
t akové rozšiřování výpovědního dů
vodu Č. 1 § 1, odst. 2 zák. o ochr. 
náj . odporovalo tendenci vládního na
řízení Č. 248/1941 Sb., zevšeobecňují
cího a zpřísňujícího ještě více ve 
prospěch nájemníka za nynějších 
tísnivých poměrů bytových ochranu 
nájemníků, a které ještě více zdů
raznuJ e myšlenku zákonodárcovu, 
vyjádřenou v § 1, odst. 2, Č. 1 zák. 
o ochr. náj., omeziti výpověď z důvo
du neplacení nájemného - důvodu 
to pro nájemníka snad nejbolestněj
šího, ježto pramení z jeho špatných 
sociálních poměrů. Josef Hrubý. 

Neodčitatelnost poplatkového ekvi
valentu od základu přímých daní. 

Otázka odčitatelnosti částek za
placených na poplatkovém ekviva
lentu byla až do poslední doby spor
ná, poněvadž zde nebylo rozhodnutí 
Nss~ 

Poplatníci stáli na stanovisku od
čitatelnosti a opírali se zejména 
o dvě rozhodnutí Nejvyššího rakous
kého správního soudu z r. 1900, 
Budw. Č. 14.392 a 14.393. 

Tam byla jeho odčitatelnost při
znána ve smyslu § 159 zák. o osob
ních daních, s tím odůvodněním, že 
postihuje výnos a zmenšuje tak dů
chod. 

Opírali se též o ustanovení prová
děcího nařízení k zák.· o př. daních 
k § 15, Č. 1, lit. e), kde je výslovně 
uvedeno, že poplatkový ekvivalent 
duchovního je odčitatelný. 

Dovolávání se tohoto ustanovení 
nebylo ovšem na místě, neboť podle 
argumentace a contrario bylo spíše 
nutno považovati všechny jiné po
platkové ekvivalenty za neodčita
telné. 

Finanční úřady rozhodovaly ne-

stejně, a to jak vyměřovací, tak i od
volací instance. 

Teprve letošního roku řešil' tuto 
zajisté důležitou otázku náš Nss. ná
lezem ze dne 9. července 1942, Č. j. 
1818/40. 

Tímto rozhodnutím vyslovil N ss. 
zásadu, že poplatkový ekvivalent 
n e 1 z e u z n a t i za srážkovou po
ložku. 

Pro zásadní důležitost tohoto roz
hodnutí, které je prvým svého dru
hu, je odůvodnění nálezu uvedeno 
níže nezkráceně. 

» 8těžovatelům byl do základu důchodové 
daně na berní rok 1939 započten příjem z je
jich podílů na ryzím výtěžku podniku firmy 

. R. B., při jehož výpočtu nebyl za srážko
vou položku uzná,n zaplacený poplatkový 
ekvivalent v obnosu K 108.090.- Odvolání 
stěžovatelů, v nichž bylo uplatňováno, že 
poplatkový ekvivalent je odčitatelnou po
ložkou, jak jej také prohlašuje ustanovení 
odst. 2 prov. nař. k ~ 15, Č . 1, písm. c) 
zák. o př. d.; a poukazováno též na nálezy 
nejvyššího správního soudu ve Wien Budw. 
14.392/1900 a 14.393 /1900, byla naříkanými 
rozhodnutími zamítnuta z těchto důvodů: 
"Poplatkový ekvivalent není podle ustano
vení § 17, Č. 1 zák. o př. d. odčitatelný, 
poněvadž podle své povahy je náhradou za 
poplatky z převodu jmění . právnických 
osob, jež ucházejí státu právě tím, že jmě
ní to je v držení těchto osob. A poněvadž 
poplatky z převodu jmění nejsou ve smyslu 
cit. zák. ustanovení odečitatelné, neboť 
jsou výdajem za účelem nabytí pramene 
příjmu vyplaceným, nelze aní náhradu za 
I?-ě (poplatkový ekvivalent) odečísti. Nálezy 
nejvyššího správního soudu, jichž se dovo
láváte, jsou rozhodnými pouze v případech, 
o které šlo." 

O stížnostech na tato rozhodnutí nej
vyšší správní soud uvážil: 

Na sporu je otázka, zda poplatkový ek
vivalent, placený veřejnou obchodní spo
lečností podle saz. pol. 57/106 B, e) zák. 
Č. 89/1862 ř. z. a § 31 zák. Č. 337(1921 8b. 
z hodnoty nemovitého majetku za každých 
deset roků držby, jest výdajem odčitatel
ným od základu důchodové daně jednotli
vých společníků podle § 15, Č. 1, písm. e) 
zák. o př. d. 

V tomto předpise se praví, že od příjmu 
nutno odečísti: 1. veškeré výdaje učiněné 
na dosažení, zabezpečení a udržení důchodu 
zejména. .. e) "Přímé daně s přirážkami 
(vyjímajíc daň důchodovou, daň z váleč-
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ných zisků, daň válečnou a dávku z majet
ku a z přírůstku na majetku podle zákona 
ze dne 8. dubna 1920, Č. 309 Sb.), pokud 
byly skutečně provedeny (~§ 273 až 275) 
a jako takové výběrčím úřadem podle usta
novení § 273, odst. 3 zúčtovány. V témže 
rozsahu nutno odečísti dále jiné veřejno
právní daně a dávky přímo předpisované 
(na pl'. daň z obratu), patronátní břemena 
a konkurenční příspěvky zastupující zem
ské, župní, okresní, obecní a jiné přirážky, 
nebo dávky a vojenskou taxu.'~ 

Z t éto formulace uvedeného zákonného 
ustanovení se zcela jasně podává, že pri
merním předpokladem pro to, aby určité 
vydání bylo podle uvedeného ustanovení od
čitatelné od základu daně, jest, aby šlo 
o výdaje učiněné na dosažení, zabezpečení 
a udržení důchodu, a že pod písmenami a) 
až e) se vypočítávají pouze demonstrati",:
ně různé výdaje, u nichž náležitost tato Je 
splněna. Vyslovuje-li se za tohoto stavu 
věci pod písmenem e), že vedle přímých daní 
jest odečísti jiné veřejnoprávní daně a dávky. 
přímo předpisované, při čemž jako příklad 
uvádí daň z obratu, podává se z toho zcel41. 
logicky, že jsou tu a mohou býtí míněn~ 
jedině takové daně a dávky, ktere 
m a j í cha r a k t e r v Ý d a j ů nad o s a
žen í, ' z a bez peč e n í a ' u drž e n í d ů
ch o d u, tedy daně a dávky, které u po
')latníka postihují, resp. jsou vybírány 
z příjmů tvořících pak součást poplatného 
důchodu (srov. Boh. F 8333/36). 

Nelze pochybovati, že poplatkový ekvi
valent, který platí podle uvedených zákon
ných ustanovení veřejná obchodní společ
nost ze svého nemovitého majetku, je také 
veřejnoprávní dávka přímo předpisovaná; 
jde jen o to, zda tato dávka má také po
vahu výdaje, učiněného na zabezpečení, do
sažení a. udržení d ů c hod u, jak to zákon 
k odpočitatelnosti veřejnoprávních dávek 
podle uvedeného výkladu ustanovení § 15, 
č. 1 písm. e) zák. o př. d. vyžaduje. 

Žalovaný úřad to popírá, uváděje, že po
platkový ekvivalent jest podle své podstaty 
2. povahy náhrada převodních poplatků, jež 
státu ucházejí z toho důvodu, že jmění sub
jektu. ekvivalentem povinného jest odňato 
častějším přesunům, obvyklým při jmění 
osob fysických. a že proto nutno tuto dáv
ku posuzovati stejně jako převodní poplat
ky, kteréž jakožto výdaje učiněné k roz
množení majetku v podniku uloženého, ne
jsou podle ustanovení § 17, č. 1 zák. o př. 
d. zásadně odčitatelny. 

Proti tomu stěžovatelé uvádějí, že mezi 
poplatkovým ekvivalentem a převodními 
poplatky je1?t podstatný rozdíl, neboť po
platkový ekvivalent má svůj právní důvod 
v tom, že majetek osoby ekvivalentem po
vinné jest více méně odňat častějším pře-

vodům, tedy právě opak toho, co je práv
ním důvodem převodních poplatků; ježto 
pak dávka ta zkracuje důchod majetku, má 
býti od základu daně důchodové odpočtena. 

Nejvyšší správní soud nemohl však stíž
nosti dáti za pravdu. 

Jak uvedeno, je předpokladem pro odpo
čitatelnost veřejnoprávních dávek podle 
§ 15, č. 1, písm. e) zák. o př. d., aby dávky 
ty měly povahu výdajů učiněných na dosa
žení zabezpečení a udržení d ů c hod u. 
Z příkladu, jež tu zákon uvádí, jest zře.im~ , 
že za takové veřejnoprávní dávky uznávaJí 
se ony které jsou v přímé souvislosti 
s d ů c h o d em samotným, které se řídí 
podle docíleného důchodu (výnosu, obratu) 
a k jichž placení by nedocházelo, kdyby žád
ného důchodu nebylo - nikoliv však ta
kové veřejnoprávní dávky, které se platí 
v důsledku prosté skutečnosti, že je tu 
jistý majetek v . ddení poplatníkově, aniž 
by záleželo na tom, zdali po př. jaký dů
chod (výnos ) majetek ten poskytuje, jak 
vidno právě i z toho, že tu zákon jako dáv
ku. neodčitatelnou výslovně příkladmo uvá
dí dávku z majetku podle zákona č. 309/ 
1920 Sb. - Povinnost platiti poplatkový 
ekvivalent zakládá se také prostě na sku
tečnosti desetileté držby majetku a je zcela 
neodvislá od toho, zda majetek ten skýtá 
nějaký výnos či nic. 

Pak ovšem nelze uznati, že tato dávka 
jest v přímé souvislosti s důchodem a že 
jest to výdaj učiněný k docílení, nebo za
bezpečení či udržení důc'hodu, a nelze proto 
také shledati nezákonným, když žalovaný 
úřad zmíněnou částku neuznal za výdaj od 
základu daně důchodové odčitatelný. 

Jako vadu řízení vytýkají stěžovatelé, že 
žalovaný úřad námitky odvolání, v nichž 
se dovolávali rozhodnutí nejvyššího rak. 
správního soudu Budw. č. 14.392 a 14.393, 
odbyl tím, že tato rozhodnutí jsou rozhod
nými pouze v případech, o které šlo, aniž 
by tento svůj názor blíže odůvodňoval. 
Tento názor jest prý však nesprávný, pro
tože prý v těchto r ozhodnutích výše cit. je 
vysloven2, zásad2. odčitatelnosti poplatko
vého ekvivalentu a ze všech okolností, jež 
byly podkladem těchto rozhodnutí, nijak ne
vyplývá, že měla tato všeobecně vyslovená 
zásada vztahovati se jen na případy, 
v nichž byla rozhodnutí učiněna, snad jako 
rozhodnutí speciálnÍ. 

Tato námitka jest však bezdůvodná, ne
boť správní úřad je podle § 7, odst. 2 zák. 
o N. S. S. vázán právním názorem, který 
nejvyšší správní soud vyslovil v nálezu 
zrušujícím jeho rozhodnutí pro nezákon
nost, když činí v též e věc i, jíž s e 
týk á z ruš ují cín á I e z dal š Í o p a t
i' e n í n i k o I i v však při r ozhodování 
v j i ~ é m byť ob dob n é m pří pad' ě . 
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(srovn. nález z 20. dubna 19'34 Boh. F 
7096). 

Kromě toho stížnosti přehlížejí, že zmí
něné nálezy byly vydány za účinnosti ji
ných právních předpisů o odpočitatelných 
položkách při stanovení základu daňového, 
t. j. za platnosti zákonů o daních osobních, 
kdežto předpisy zákona o daních přímých 
jsou v tom ohledu odchylné, vyžadujíce, 
jak uvedeno, přímou souvislost placených 
veřejnoprávních dávek s docilováním, za
bezpečením a udržením důchodu. 

Také ze skutečnosti, že prov. nař. k & 15, 
č. 1, písm. e) zák. o př. d. uznává za od
počitatelný výdaj také "ekvivalent duchov
ního", neplyne ještě odčitatelfl ost poplat
kového ekvivalentu vůbec; předpis tento 
má na zřeteli zvláštní povahu poplatkového 
ekvivalentu z majetku CÍrkevních obročí, 
který platí dočasný beneficiát z výnosu 
obročí, takže se tu b e n e f i c i á t u zkra-

, cuje d ů c hod z beneficia, p o k u dne n í 
o s ob n ě o s v o b o z e n podle ~ 1, zák. č . 
98/1877 ř. z. ' 

Z úvah těch bylo stížnosti pro bezdůvod
nost zamÍtnouti.« 

Důvody N ss. j sou přesvědčuj ící, 
takže proti nim nelze celkem ničeho 
namítati. Připomenouti jest snad je
dině možno, že ustanovení zákona 
o osobních daních j sou v předmět
ném bodě téměř shodná s ustanove
ním zákona o daních přímých, a ni
koliv tudíž odchylná, jak uvádí N ss. 

Cit. rozhodnutí týká se ovšem da
ně důchodové, při čemž však nutno 
míti za to, že ve smyslu § 55 zák. 
o př. d. bude poplatkový ekvivalent 
neodčitatelný i u všeobecné daně vý
dělkové. 

Tp plyne konečně i z toho, že v pří
padě odčitatelnosti poplatku u této 
daně t. j. všeobecné výdělkové . by se 
u daně důchodové otázka srážky po
platkového ekvivalentu vůbec nevy
skytla. 

Naproti tomu je jisté, že poplat
kový ekvivalent nebude započítáván 
do daňového základu u zvláštní daně 
výdělkové. poněvadž v připočitatel
ných položkách podle § 79 zák. o př. 
d., které jsou uvedeny taxative, se 
o něm nemluví. 

Zásady, že veřejnoprávní dávky, 
placené jen z toho důvodu, že je tu 

jistý majetek v držení poplatníkově, 
aniž by záleželo na tom, zdali po pří
padě jaký důchod majetek ten po
skytuje, nejsou položkou srážkovou, 
bude pravděpodobně finanční sprá
vou použito i při jiných obdobných 
dávkách, jako na př. při dani z vy
stěhování. 

Bude na poplatnících, aby při vy
počítávání reservy na všeobecnou 
daň výdělkovou vzali při zjišťování 
daňového základu zřetel na částky 
zaplacené na poplatkovém ekviva
lentu a reservovali obnos, který bude 
odpovídati základu o tento poplatek 
zvýšenému. Otakar Svoboda. 

Nařízení o částečném zdanění 
staveb dočasně osvobozených 

od domovní daně. 

Zemské finanční řediteÍství vydalo 
k nařízení Č. 163/1942 Sb. někte
ré vysvětlivky vynesením ze dne 
18. května 1942, Č. j. XX-591/26 
z r. 1942. Ve výnose jsou uvedeny 

, také příklady, které vysvětlují, kdy 
skončÍ u různých druhů novostaveb 
dočasné osvobození. Výnos zní: 

a) Dům v Praze. 
Dočasné osvobození jako pro dům s ma

lými byty bylo povoleno na dobu od 1. 
května 1925 do 30. června 1950; plné 
patnáctileté osvobození uplynulo 1. květnem 
1940 a podléhá tedy dům částečnému zda
nění počínajíc druhým čtvrtletím berního 
roku 1942. 

Nájemné se všemi příplatky včetně ' ná
jemní hodnoty za celý kalendářní rok 1941 
činilo 42.500 K; na obecních dávkách (vod
né, stočné), jež jsou v přiznaném nájem
ném obsaženy a nebyly nijak zvlášť hraze
ny, zaplatila strana v roce 1941 částku 
1300 K. 

Základem pro výpočet daně jest výtě
žek dosažený za dobu od 1. dubna do 31. 
prosince 1941, zmenšený o úměrnou částku 
zaplacených obecních dávek, tedy ze zá
kladu 30.900 K bude předepsáno 6'% čin
žovní daně 1854 K, k nimž pak berní úřad 
vypočte příslušné přirážky. 

b) Dům v místě zcela dani činžovní 
podrobeném podle ust. ~ 143, odst. 1, písm. 
a) zák. o př. d. Dočasné osvobození jako 
pro dům s malými byty bylo povoleno na 
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dobu od 1. prosince 1927 do 31. prosince 
1962; plné patnáctileté osvobození uplyne 
dnem 1. prosince 1942 a podléhá tedy dům 
částečnému zdanění počínajíc 1. prosincem 
berního roku 1942. 

Nájemné se všemi příplatky včetně ná
jemní hodnoty za celý kalendářní rok 1941 
činilo 12.600 K, na obecních dávkách, jež 
jsou v přiznaném nájemném obsaženy a 
nebyly nijak zvlášť hrazeny, zaplatila stra
na v roce 1941 částku 600 K. 

Základem pro výpočet daně jest výtěžek 
dosažený za dobu od 1. do 31. prosince 
1941, zmen'šený o úměrnou částku zaplace
ných obecních dávek, tedy ze základu 
100.0 K bude předepsána 4% činžovní daň 
40 K, k níž pak berní úřad vypočte přísluš
né přirážky . 

c) Dům v místě zcela dani činžovní ne
podrobeném podle ust. ~ 1.43, odst. 1, písm. 
b) zákona o př. d. Pro cel Ý dům po
voleno dočasné osvobození od domovní daně 
jak pro stavbu obyčejnou na dobu od 1. 
července 1932 do 31. září 1947. Plné deseti
leté osvobození uplyne dne 1. července 1942 
a podléhá tedy dům částečnému zdanění 
počínajíc 1. červencem berního roku 1942. 

Zařaděn jest s 5 obytnými místnostmi 
do IV. třídy sazebníku třídní daně s řádnou 
roční sazbou 30 K. 

V kalendářním roce 1941 (po celý rok) 
byly tři místnosti obytné pronajaty za 
celoročních 250.0 K, dvou obytných míst
ností užíval vlastník sám. 

Základem pro předpis daně jest výtěžek 
dosažený za dobu od 1. července do 31. pro
since 1941. K polovině předpisu daně čin
žovní připočte se pak polovina daně třídní 
za půl roku z nepronajatých obytných 
místností. Ze základu 1250 K budou přede
psány 4% činžovní daně v částce 50 K, 
s připočtením daně třídní z místností ne
pronajatých v částce 2 K 50 h bude daň 
činžovní činiti celkem 52 K 50 h, k , nimž 
pak berní úřad vypočte příslušné přirážky. 

d) Dům v Praze. Dočasné osvobození 
od daně domovni bylo povoleno jako pro 
dům s malými byty na dobu od 27. května 
1921 do 30. června 19'41. Plné patnáctileté 
osvobození uplynulo již dnem 27. května 
1936 a podléhá tudíž dům částečnému zda
nění počínajíc druhým čtvrtletím berního 
roku 1942. 

Nájemné se všemi příplatky včetně ná
jemní hodnoty za celý kalendářní rok 1941 
činilo 86.300 K, na obecních dávkách, jež 
jsou v přiznaném nájemném obsaženy a 
nebyly nijak zvlášť hrazeny, zaplatila stra
na v roce 1941 částku 4877 K. 

Základem pro výpočet daně jest výtěžek 
dosažený za dobu od 1. dubna do 30. červ-

na 1941, zmenšený o umernou částku za
placených obecních dávek, tedy ze základu 
2.0.350 K bude předepsáno 6 % činžovní 
daně 1221 K, k nimž berní úřad vypočte 
příslušné přirážky. 

Protože pak dočasné osvobození uply
nulo dnem 30. června 1941, byla již při řád
ném vyměření činžovní daně na berní rok 
1942 z domu předepsána řádná činžovní daň 
na tento berní rok, a to z výtěžku dosaže
ného za dobu neosvobozenou, t. j. z vý
těžku za dobu od 1. července do 31. prosin
ce 1941, zmenšeného o úměrnou částku za
placených obecních dávek, a byla tedy již 
ze 40.710 K předepsána 12% či'nžovní daň 
v částce 4885 K 20 h, k níž berní úřad vy
početl příslušné přirážky. 

e) Dům je v místě zcela dani činžovní 
nepodrobeném podle ust. ~ 143, odst. 1, 
písm. b) zák. o př. d. a v kalendářním 
roce 1941 nebyl pronajat a podléhá tedy 
dani třídní. 

Zařaděn jest do III. třídy sazebníku da
ně třídní se třemi obytnými místnostmi 
a s řádnou roční sazbou 15 K. 

Pro celý dům bylo povoleno dočasné 
osvobození od domovní daně jako pro dům 
;:; malými byty na dobu od 15. října 1927 
do 31. prosince 1962. 

Plné patnáctileté osvobození uplyne 
dnem 15. října 19'42 a podléhá tedy dům 
částečnému zdanění počínajíc dnem 15. 
října berního roku 1942. 

Předpis daně třídní na berní rok 1942 
bude činiti tedy 1 K 60 h, k nimž berní 
úřad vypočte pak příslušné přirážky. 
(Částka daně jest zaokrouhlena vzhledem 
k oběžníku č . .i. XVII A-10.877 z r. 1941.) 

Vyměřování a placení daní z ma
jetku zabaveného nebo propadlého. 

Ministerstvo financí vydalo výnos 
ze dne 11. května 1942, č. j. 28.430/ 
42-III/9a o vyměřování a placení 
daní z majetku obstaveného Tajnou 
státní policií z majetku propadlého 
a majetku nepřátelského, z majetku 
býv. Národní gardy, býv.Českoslo
venské obce legionářské, býv. Česko
slovenského Červeného kříže, České 
obce sokolské a pod. 

Z výnosu vyjímáme: 
Propadnutí jmění v Protektorátě Čechy 

a Morava bylo upraveno nařízením z 4. říj-



96 PRÁVNí PRAKSE Číslo 2-3. 

na 1939 (Říšský zákoník I, str. 1998, Věst
ník říšského protektora str. 181). Správa 
propadl'ého jmění přísluší říšskému pro
tektoru. Prohlášení propadnutí věcí nebo 
práva může b~Tti připraveno zabavením 
věci oprávněným k tomu místem (t. j. taj
nou. státní policií). 

Zabavením jmění za účelem propadnutí 
pozb~'Vá vlastník obstavené věci nebo práva 
oprávnění s věcí nebo právem nakládati. 
Práva vlastnického k této věci nebo práva 
nabývá Říše prohlášením propadnutí a to 
v rozsahu. se zpětnou platností k době za
bavení. Tím zaniká i daňová povinnost do
savadního vlastníka, poněvadž nemůže býti 
po okamžiku. zabavení nikterak daĎově 
povinován. Daňová povinnost Říše počíná, 
pokud. neplatí ustanovení o daňových osvo
bozeních, dnem zabavení za účelem pro
padnutí. 

Majetek tohoto druhu spravuje pro
střednictvím komisařských pověřenců neb 
správců. Majetkový úřad (Vermogensamt 
beim Reichsprotektor), Praha III., Dražic
kého nám. 7. Na tento úřad nutno - pokud 
nebyl dotázán přímo komisařský pověřenec 
nebo správce - zasílati i dot azy od po
čátku účinnosti zabavení neb propadnutí. 

O zabavení budou berní správy a berní 
úřady v jednotlivých případech uvědomo
vány. Zda to, které jmění bylo až dosud 
zabaveno nebo prohlášeno za propadlé, 
může berní správa neb berní úřad zjistiti 
přímým dotazem (u majetkového úřadu) 
v Praze, pokud tak nemůže učiniti ze zdej
ších, tamnímu ředitelství zaslaných výnosů. 

Z majetku tohoto druhu nelze daň z vy
stěhování vyměřovati, ať zabavení nebo 
propadnutí bylo provedeno před vystěho
váním nebo až po vystěhování, ale před 
vyměřením daně, protože Říše neručí (§ 6 

Autoři článků v tomto čísle: 

nařízení z 4. X. 19'39, RGBl. I, str. 1998, 
V. ř. p. str. 181) za osobní daně vystěho
valcDvy. Daň takto vyměrená budiž, pokud 
ovšem nebyla zaplacena, podle ustanovení 
§ 276, odst. 2 zákona o přímých daních ode
psána. Zaplacené částky na takto přede
psanou. daň. nebuďtež vráceny. Totéž platí 
i o hotovostech složených jako záloha na 
daň z vystěhování v budoucnu ~ředepsanou. 

Nahlédnutí do knih podle § 314 zák. 
o pl'. d. za účelem řádného yyměření daní 
nebudiž prováděno. Daňové revise majetku 
zabaveného nebo propadlého nebo týkající 
se daně z něho nebuďtež vůbec prováděny. 
Od dodatečných předpisů kterékoliv daně 
týkající se majetku tohoto druhu budiž 
upuštěno . 

Platební r ozkazy zasílají se jen komi
sařským. pověřencům nebo správcům spra
vujícím majetek, z něhož se ta která daň 
vyměřuje. 

Provedené zabavení nebo propadnutí 
jmění vylučuje jakékoliv exekuční kroky 
proU takovémuto majetku. 

U stanovení uvedená ad 1. až 17. t oh oto 
výnosu platí nejen o daních týka.iících se 
majetku zabaveného nebo propadlého podle 
nař. ze dne 4. října 1939. (RGB!. I, str. 
1998, V. ř. p. str. 181), ale i daní, týkají
cích se majetku osob, jimž podle nařízení 
ze dne 3. října 1939 (RGBl. str. 1997, V. ř. 
P. str. 179) byla oduznána příslušnost Pro
tektorátu. Čechy a Morava. 

Obdobné platí i o daních týkajících se 
majetku sdružení, právnických osob, kor
porací a pod., jehož zabavení neb propad
nutí bylo stanoveno dalšími samostatnými 
nařízeními vydanými v základě jiných na
řízení, jako na př. Svazu národních gard, 
býv. Čs. obce legionářské, býv. Čs.Červe
ného kříže, býv. České obce sokolské a pod. 

Univ . doc. a vrch. komisař fin. prok. v Brně Dr. Vladimír K u b e š) předn . . 
okr., ,soudu v, Počátkách Dr. Jiří Cer man) vrch. kom. min. hosp. a práce' Jart 
S t o k 1 a s. a) odb. rada min. hosp. a práce Dr. Jiří K oje C· k ý) soudce v min. 
sprav. Dr. Eduard E y s sel t) sekretář Ústř. svazu průmyslu v Praze Dr. Karel 
Srn a) soudní rada v Praze Dr. Josef K r o c) soudce prac. soudu v Praze Dr. Jiří 
C h 'll s k ý) soudce kra? soudu obch. v Praze Dr. Václav Sed 1 á č e k) advokát 
v Č~'Tv. Kostdci Dr. Kamil V i pl e r) komisař fin. prok. v Praze Dr. VZadimíri 

Hr dli č k a) univ'. doc. a adv o ká.t, v Brně Dr. Hynek Bul í n) rada kro S. civ.: 
v Praze .Dr. Josef F i a 1 a) advokát v Praze Dr. Josef Her d a) soudní rada v Chru
dimi Dr. Jaroslav Zet t Z) komisař fin. prok. v Praze Dr. Jaroslav MáZ e k) 
advokát v Soběslavi Dr. Miloš H e m e r) soudce okr. soudu pro vnitřní Prahu, 
Dr. Josef Hru b ý) advokát v Praze Dr. Otokar S v o bod a. 


